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TELEFON: 
L 994 38 és 994-39 / / f V B I A / / IGAZGATÓSÁG: 

Teréz 43-47 szám 

KOOLAJKERESKEDELMI RESZV.-TÁRS. 
V. , N Á D O R - U T C A 8 . T E L E P : CSEPEL, P E T R O L E U M K I K Ö T Ő . T E L E F O N J 9 - 8 6 . 

I. ker., Déli-vasút: Nyilvános utcai benzinkút. 
I. „ Zsolt-garage, Zsolt-utca 9. 

III. „ iMargit-sziget: (Sziget Club épülete mellett) 
nyilvános benzinkút. 

Budapesti töltőállomásaink : 
IV. ker., Cálvin-tér: Nyilvános utcai benzinkút. 
IV. „ Mária Valéria-utca 3. 
VI. „ gróf Zichy Jenő-utca 8 

Vidéki benzinkutak és t ö l t ő á l l o m á s o k : 
B u d a k e s z i : Töltőkút Gráfl Antal raktára előtt. 
C s o r n a : Supronmegyei mezőgazdák iL 
D e b r e c e n : Töltőkút &z Arany Bika száll, előtt 
D é r a v á n v a : Outtmann G.vula. 
D u n a l ü l d v á r : Borovitz testvérek. 
F U z e s a b o n y : Faketeshedelmi rt. telepén az 

orszáyút mellett 
G y ö r : Töltőkút a Magyar Mezőgazdák szövet-

kezeténél, Teleki-utca 59. 
G y u l a : Töltőkút SchiUinger Lipót vaskeres-

kedese előtt. 
H a j d ú n á n á s : Fried Adolf. 
HévfzfUrdtí : Töltőkút Hévízfürdő autóüzeme. 
K a l o c s a : Beiknvlts L'pót. 
K a p o s v á r : Töltőkút a Magy. Köztisztviselők 

Fogyasztási Szövetkezete előtt. 
K a r c a g : Fábry és Reiner, Piac-tér 5» 
K e s z t h e l y : Töltőkút az Amazon szálloda előtt. 
K i s k u n l é l e g y h á z a : Schweiger Mór fia. 
K i s p e s t - S z e n l l ö n c : Herz és Mautner. 
K i s v á r d a : Leviie Mózes. 
K e p s é n y : Magyar Mezőgazdák S'.övetkezete. 
M a k ó : Ehienield és Spitz rt. 
M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank R'. 
M i s k o l c : Töltőkút a Korona-szálloda előtt 

M i s k o l c : Töl'ókút a Szemere- és Arany 
János-utca sarkán. 

N a g y k a n i z s a : Nyitrai József és Teutsch 
Gusztáv, Fo-tér 1. 

Nyírbátor . Pollacsek Fülöp és Fia. 
N y í r e g y h á z a : Töltőkút a Kossuth-téren. 
O r o s h á z a : Töltőkút a Csertőy-gaiage előtt. 
I ' á p a : Magjar Mezőgazdák Szövetkezete. 
I ' j r á d t U r d ö : Töltőkút az Erzsébet-szálloda 

előtt 
Pásztó : Grünfeld Miksa. 
P é c s : T.iitfikút a rtákiczi-út sarkán a Hungária 

kávéház előtt. 
P é c s Töltőkút Vprga Gyula garage-ában 

Rikőczi-út Uí. 
S o p r o n : Töltőkút Kopstein Béla garage előtt. 
S z e n t e s : Tóitokm Welnsch Vilmosné műszaki 

kereskedése előtt. 
S z i k s z ó : .Stenua' szikszói kirendeltsége. 

Grosz Ernő. 
S z o l n o k : . Steaua' szolnoki raktára, Gorove u. 
S z o m b a t h e l y Töltőkút a vármegyeiláz mel-

len. Hol'án Krno-utca 1 
T a p o l c a : Töltőkút kaszás Soma kereskedése 

előtt. 
Z a l a e g e r s z e g : Töltőkút Mayer József üzlete 

előtt. „Bárány" étteremmel szemben 

Használja 

i f REX I V 

töltőállomásainkat! 
Ön látja a mennyiséget! 
Ön látja a minőséget! 

R E X " autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján 

keresse ki a magának 
megfelelő minőséget. 

Az elmúl! 1926 -os versenysaison beigazolta, hogy: „ R E X 1 1 az ideális au tóbenz in ! 
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Svábhegyi verseny 1926. 

*9 V 

„ I H I I I " , , 1 1 1 1 1 1 " 
induló g y ő z t e s 

Fritz Hayden ADM sportkocsin győz rekordidő alatt, Hugó 
Höbl Puch-motorkerékpáron győz rekordidő alatt, Hans 
Sandler P u c h - m o t o r k e r é k p á r o n győz rekordidő alatt 
fli/ll/IOL benzinnel; ff vitéz Kaszala Károly Harley-David-
son oldalkocsis motorkerékpáron, vitéz Kaszala Károly 
Harley-Davidson-motorkerékpáron C/KI/IOL olajjal győz 

rekordidő alatt. 
Galtol Oil és benzin a legkiválóbb üzemanyag, kapható: 

Pannonia-Petra Ásványolajipar Bt., Szabolcs-utca 23-25. szám 
a K. M. A. C. hivatalos szállítója. 

T ö l t ő á l l o m á s o k : P e t r a - U r á n í a - g a r á z s ( R á k ó c z i - ú t 2 3 ) , P e t r a - C i t y - g a r á z s (Dohány -u tca 3 0 ) , P e t r a - C l u b - g a r á z s (Köz te lek -u tca 4 ) , 

M É R A l i I f i B V ^ a • 

Mielőtt 
motorkerékpárt 
venne, tekintse 
meg a legújabb ! • * MMf • > • • f II>1JS»K/II< 

Kérjen árajánlatot angol JAP és Villiers-
motorokkal beépített „solo"- vagy sidecar-tipusokra 
és az o nn al belátja, hogy a 

M 1 1 / 1 1 
motorkerékpárok stabilitásuk, jóságuk és 
tartósságuk mellett a legolcsóbbak és a legelőnyö-
sebb fizetési feltételeket nyújtják. 

MÉRAY MOVfl)RKKRfeKI>ÁMI/ÍR 
Budapest, IV. kerület, Dorottya-utca 2. szám. Telefon: Teréz 26-55. 
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N E W = H I I D S O N 
M l V C I K K K K K i l l O K 

TEVES" 
d u g a t t y ú g y ű r ű k , 

zslrzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugaityúcsapok edzve 
és köszörülve. Nyersszelepek, 

zsirzópresek. 

a g r a k t á r ! 

V e z é r k é p v i s e l ő : B a l o g h Arthur o k i . gépész-
m é r n ö k , Budapest , V . , Lipót -körűt 27. szám. 

T e l e f o n : 95 - 39 . 

3 
világmárka 

H o r t o n 

R o v a l - E n l i B l d 

H e w - l m p e r i a l 
v e r s e n y e r e d m é n y e i 

utólérhetetlenek. 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 3. 

Habán-Delmár 
A m o d e r n motorkerékpár 

Most j e l e n t m e g ! 
K i v á l ó k é z i k ö n y v , m i n d e n motor 

k e r é k p á r o s r é s z é r e 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n ! 

Ára tartós egész vászonkötésben 62.500 korona. 
Vidékre postaköltséggel, a pénz előleges 

beküldése mellett 70.000 korona 
Kapható a z „ 4 u ( o m o b i I M o i o r s p o n " kiadó-
hivatalában Budapest, II., Margit-körút 64/a., V. 2. 

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  ti 

« I V I = 

ü K K I M H I Á T I I i V 
V E G Y E ! 

J A V Í T T A S S A ! 
TÖLTESSE! 

f l K I l H I U K N K l 
G Y Á R : V I . , P E T N E H A Z Y - U T C A 7 2 

T E L E F O N : L . 978-34 

VÁROSI IRODA: 
tMÜLLER LÁSZLÓ OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK 
akkumulátor és elektrotechnikai vállalata 
BUDAPEST, VI., LISZT FERENC-TÉR 6. 

TELEFON: 140-03 

alpnjpipiip^ 

A B I A N I H I 
automobilokat a tökéletes kidolgozás, 
kis benzinfogyasztás és nagy teljesítő-
képesség jellemzi. — Nem szériagyártmányok 

Automobil Beöoszaíali Rt., Budapest, IVKossutO Cafos-u. 3. 
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O Í I t l M I R U 

Budapest-Hatvan sebességi verseny. 
Magyar Senior Tourist Trophy. (1924, 1925), 1926. 
Magyar Junior Tourist Trophy. (1925), 1926. 
1. Guggerhegyi verseny. 
Magyar motorkerékpárbajnokság. 
I. Cseh Senior Tourist Trophy. 
Ulster Grand Prix. 
Nemzetek Nagy Dija. Monza. 
Zirlerberg Hegyiverseny. (1924, 1925), 1926. 
Nemzetközi Six Days Trial. 
Svábhegyi útvonalrekord. 

A fenti eredmények ismételten megmutatják, hogy a Sunbeam nem-
csak a legmegbízhatóbb túragép, hanem a legjobb és leggyorsabb 

versenygép is. 
M a g y a r o r s z á g i v e z é r k é p v i s e l e t : 

M A G Y A R A B R O N C S - ÉS KERÉKGYÁR R.-T. 
BUDAPEST, GYÁR-UTCA 8. X Telefon: 133-56. 
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f e 

s s a o s f i s a o s a í f f i s a 

MICHELIN PNEU 
LEGVERSENYKÉPESEBBEN 

j 1 B t K I I H | 
d § !t«m)ill|liiitl||ai>iiitll«iiiE| |i<*>il|MaHt|| |iiifii|[iiMii|||itiit||itauH|ii*<ii||liMii||i«(iii|||]iit|||iiaiia||nHanitBHilIlHaiil| g 

Személyautomobilok 
| | 7 HP. 12 HP. 30 HP. | 

Gyorsjáratú teherautók 
jj | 1—6 5 tonnáig | 

j 1 A U T O B U S Z O K J 
á | 14—30 személy részére § 

= = Nagy József 1 
| Budapest, VI. ker., Andrássy ít 34. sz. J 

Telefon: 21- £7 i 
— ^ 

1|II,,IIIIII»IIIIIIHII!IIIJIIIIMUIII.HIIIIIJIIII!I|||||, ,H|||I :,illllf:l|||||::,iiillMlllliL,II;ili,.illlliwllllli..llllli,,illllill||lI 

Alkatrészek 
minden kocsitipus-

hoz állandóan 
raktáron 

| BERLIET K É P V I S E L E T : f 

| F R E U N D V I L M O S 
BUDAPEST, V., D R Á V A - U T C A 5. 

IfiliiiiillllimillliiiilllimilllliiiM 

M i n d e n n e m ű s p o r t - é s b ő r ö l t ö s z é l c e k . 

Heller 
(Rákóczi-út 13) 

bőr autókabátok, golfruhák, 
skíöltönyök, vadászkabátok, 
szőrmebekecsek és utibundák 

ruf>aárút)ázában mér-
ték szerint is készülnek 
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TELEFON: 19-45 TELEFON: 19-45 

STEYR Type XI1. 6 30 HP. 6 hen- STEYR Type VII. 12 50 HP. 6 hen-
geres személykocsik, teherkocsik, hotel- geres személykocsik]' a legkényesebb 
omnibuszok, betegszállitógépkocsik Ízlésnek megfelelően karosszálva 

STEYR Type III 12 34 45 HP. 6 
hengeres gyors teherautomobilok, 
omnibuszok és tűzoltógépkocsik 

STEY R-Super sport 15100 HP. 

STEYR-Automobilok Budapest, IV., 
Ferenciek-tere 9 

mw www 

Dr Frohner Pásztélyi 
Automobilművek 

VI, Fáy-utca 

9 ^ 

Olcsó : Pontos : Gyors javítások. 
F. P. motorkerékpárok és motor-
csónakok. WE YMANN-karosz-
szériák magyarországi gyártása. 

Mindennemű személy- és teherkarosszériák 
készítése. Motorcsónakok állandóan raktáron. 

Pneüma / ik 
a be váll 

világmárka 
Dénes és Friedmann Rt. 
Budapest, VI., "Dessewffy-utca 29 sz. 

Telefon : 89-86, 144-71 

A 
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SVÁBHEGYI V E R S E N Y 1926. 
» 

i C V I 2 E 1 E M 

( f l D I T I C 
| H T I = K I M I l l l l C I K I l l l 

i l l l N i f S I I 
Első dijat nyertek: Dietl Hubert, Gaál Andor, C. C. Friese, 

Neumayer István, Martinék István, Jeney László. 

JÁNOSHEGYI VERSENY 1926. 

Urbach László 

molorpneuvel a motorverseny 

abszo lú t győztese. 

Delmár Walterné a túrakocsik abszolút győztese. 

További győzelmek: C. C.Friese, Dénes Imre, Heteés Sándor, 
br. Woltner András, Lyka István, Neumayer István, Szász 

Károly, Hild Károly, dr. Hajós Imre, Kübek József. 

Mind CORDATIC pneumatikon. 

Főelárusítás: Budapest VI., Mozsár-utca 9. 
Telefon: 76-02 és 99-02. 

n̂.inrh,,im.iiiiiiuiiiiii„iiiiii„iiiiii„iiiiii„niiii.,iii 



1. évfolyam. Budapest, 1926. december 15. 21 szám. 

Automobil 
Motorsport 

F Ü G G E T L E N K É P E S M O T O R S Z A K L A P 

Megjelenik minden hó 10-én és 
25-én. 

Felelős szerkesztő: D É V Á N I S T V Á N 
Helyettes szerkesztő: DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, II. Margit-kőrút 64a. V. 2 

Előfizetési ára Budapesten és vidéken: egész évre 20 pengő, fél évre 10 pengő 

A budapesti közlekedés és annak bajai 
Mit kellene tenni ? Miképen lehetne a bajokon részben segíteni ? 

Budapest Székesfőváros forgalma napról-napra 
rohamlépésben növekszik. Sajnos — bár el kell ismer-
őiünk az Államrendőrség sokat tesz a rend és a for-
galom biztosítása érdekében — mégsem megy min-
den úgy, ahogyan mehetne és ahogyan mi azt szeret-
nők. Ennek okát főleg abban látjuk, hogy a szigor, 
amivel a rendőrség féllép, nem egyöntetű. A hibát 
mindig csak az autó és a motorkerékpár vezetőjében 
keresik, nem törődve sem a gyalogosokkal (azoknak 
mindent szabad), sem a lovas járművek vezetőivel, 
akik igen sokszor fittyet hányva minden szabálynak, 
haladnak a maguk útján. A másik okot abban lát-
juk, hogy a Székesfőváros, a Hidak igazgatósága és 
sok más szerv nem támogatja az államrendőrséget 
üdvös munkájában úgy, ahogy az megkivántatnék. 
Sokszor a legjobb újítás, a legkitűnőbb ötlet csak 
terv marad, megfeneklik, meghal a bürokrácia lassú-
ságán és nemtörődömségén. Az alábbiakban rátérünk 
mindazokra a hibákra és bajokra, amiken, ha segíte-
nének, ha nem is egészben, de részben, feltétlenül ja-
vulna a város forgalma. 

Kesdem a gyalogosok megrendszabályozásával. 
Akármilyen szabad országban is élünk, kell, hogy az 
egyén alávesse magát bizonyos rendszabályoknak. 
Jelen esetlien Budapest népe az emberi jogok túlnagy 
szabadságát élvezi. Addig, amíg az autó és motorke-
rékpárvezető lesz a forgalmi rendőrök és biztos urak 
célpontja, addig rend szerintünk nem lesz. Nézzük a 
legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb eseteket. A for-
galmas utcakeresztezéseken, mint például a Rákóczi-
út és Erzsébet-körút keresztezése, ott áll az 
új betűs rendőr. Kitárja karjait a 

Rákóczi-útra merőlegesen, ami azt jelenti, 
hogy úgy a Keleti pályaudvar, mint a Kos-
suth Lajos-ucca felől „Megállj" minden járműnek. 
Ez meg is történik. Szabad a körút forgalma és ko-
csik, taxik, autók, kerékpárok, tolókocsik, konflis ós 
motorkerékpár egyszerre megindul a József-kőrút, 
meg az Oktogon irányából. Mi is megindulunk. De 
ja j ! Már meg is kell állanunk. Egyszerre öt-hat em-
ber ugrik elénk. Két eset lehetséges! Vagy lelassítok, 
esetleg megállok, vag> kíméletlenül beléjük megyek. 
Természetesen az előbbit választom, mert az isteni 
népnek mindent szabad. Mi tehát a baj? Az, hogy a 
gyalogjáró ismét privilégiumot élvez. Neki szabad 
átmenni. Hát uraim, ez sehol a világon nincs így ! 
Tessék kimondani, hogy ha a „ K " betűs rendőr leinti 
a forgalmat egyfelől, az éppen úgy szól a járművek-
nek, mint a gyalogjáróknak, de még a villamos-
nak is. 

Mi van a fehér vonalakkal? Azt hiszem márciust 
vagy áprilist írtunk, amikor az ominózus fehér vo-
nalakról esett a szó. Akkoriban az Államrendőrség 
többször átírt a Székesfővároshoz, de a fehér vonalak 
mégsem állanak. Hírlik, hogy nincs megfelelő fes-
ték. Azt hiszem, fél óv alatt még Yokaháma-ból is 
megjött volna az a bizonyos fohér festék, nem pedig-
len Angliából, ahol már évek óta hasonló eljárásokat 
használnak. Forgalmasabb utcakeresztezéseknél és 
talán ami még fontosabb, a forgalmas tereken a gya-
logosok részére kitűzött közlekedési irányokat fel kel-
lene festeni fehér festékkel. Sehol a világon olyan 
összevisszaságban, mint nálunk a forgalmasabb te-
reken nem közlekednek. Nézzük például a Baross-

NOVA" javítóműhely 
VÚjpesti raltparí 3/b, a Margit/fid melletti ~Palatinus-f>ázban 
MüszaUi vezető: FECEHY GYÖUGY 
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teret, a Berlini-teret, a Calvin-teret és az Apponyi-
teret, hogy csak a lontosabbakat említsük. A tereket 
meg kellene tisztítani. A gomolygó emberbolynak el 
keliene tűnnie. Itt is fehér vonalakat kellene felfes-
teni, mégpedig lehetőleg űgy, hogy azok a terekbe 
torkolló utcák két oldalát kössék össze egymással. 
Természetesen a villamos megállókhoz, melyek rend-
szerint a terek közepén állanak (ezt sem tartjuk 
egészséges állapotnak) külön fehér vonalak vezeten-
dők. Ezáltal a járművek szabad utat nyernének és az 
elgázolások és egyéb balesetek száma is csökkene. 
Igyekezni fogunk a jövőben tervezetekkel szolgálni 
és olyan fényképfelvételeket fogunk közölni, amelye-
ken a fehér vonalak is láthatók lesznek. 

Gyerünk tovább. Ki kellene mondani, hogy a 
gyalogosok csak utcakeresztezésnél mehetnek út 
egyik oldalról a másikra, akkor is csak merőleges 
irányban. Szinte napról-napra vannak eseteink gya-
logjárókkal, újságolvasókkal, akik keresztben, sőt 
néha hosszában, de legtöbb esetben ferdén át bandu-
kolnak az egyik oldalról a másikra, oda se hederítve 
a gépkocsik dudajelére. Őket védi a „Magyarok 
Istene". Sokszor megesik, hogy hasonló esetek éppen 
a rendőr előtt játszódnak le. Ilyenkor megkockáztat-
juk és odaszólunk a biztos úrnak. „ A gyalogost nem 
írja fe l ! " Majd hogy minket nem ír fel ilyenkor. Hát 
uraim, itt is hiba van. Tessék egyenlő mértékkel 
mérni. Van egy rendelet 1923-ból, mely még ma is 
érvényben van. í g y szól. „Az úttesteknek gyalogköz-
lekedés céljaira való indokolatlan igénybevétele, va-
lamint a kocsiutakon való céltalan ácsorgás kihágást 
képez. Ugyancsak kihágást követ el az, aki mozgó 
járművekről le-, vagy felugrál." Tessék ezt a rende-
letet kibővíteni és annak legszigorúbban érvényt 
szerezni. Tessék odahatni, hogy a biztos urak a gya-
logosokat, ha azok szabálytalanul közlekednek, felír-
ják. Majd megszokják a rendet. Ma már a villamos-
ról is alig-alig ugrálnak le az emberek. A dolog kü-
lönben is jól jönne. Lenne kit felírni és a ténykedési 
napló, valamint a befolyt büntetéspénzek igen szép 
perspektívát nyújtanának. Ugyanígy hibáztatjuk a 
rendőrlegénység túlzottan elnéző viselkedését a kon-
flisok, valamint a lófogatú teherkocsik vezetőivel 
szemben. Nem tudjuk ezirányban mi a parancsuk, 
annyi azonban bizonyos, hogy naponta, látunk esete-
ket, amikor ikonfliskocsis, teherkocsis belehajt a le-
zárt irányba, vagy egyéb szabálytalanságot követ el 
és a rendőr bár odamond neki egypár gorombaságot, 
de felírásról szó sincs. Bezzeg tenné ezt meg, habár 
csak elnézésből is, egy autó, vagy motorbiciklista, 
meglenne a haddelhadd. Nem lát? Mi vagyok én? 
Bábu? Álljon félre! — Neve? Foglalkozása? Val-
lása? Hol született? stb. Hát ez bizony nincs egészen 
rendjén. Vagy mindenkit felírunk, vagy senkit. De 
azt, hogy „téged felírlak, mert autón jársz, vagy 

mert autód van", az nem megy. Ajánl juk ezt a közle-
kedési ügyek vezetőinek figyelmébe. 

Igen szép dolog ez a jelzés, de ha már van legyen 
az egyöntetű. Mindenekelőtt amerre a rend őre fron-
tot csinál, abból az irányból tilos a behajtás. A kéz-
jelek is legyenek egyöntetűek. Naponta látunk kéz-
jeleket, amiből ember legyen az a vezető, aki kioko-
sodik. Már pedig hamar jön elő ilyenkor a ceruza, 
hiert arról aztán szó sem lehet, hogy a biztos úr téve-
dett. Figyelmeztetjük az autós és motoros kollégá-
kat, hogy ha rossz és tévesen leadott jelzések folytán 
megállít a rendőr, a legnyugodtabban fel kell írni a 
számát és bejelenteni a közlekedési ügyek vezetőjé-
nek. Ha aztán látja a biztos úr, hogy nem megy olyan 
könnyen a dolog és esetleg neki is lehet baja a dolog-
ból, azonnal szerényebb húrokat penget. Megesett 
már az is, hogy ilyenkor exkuzálta magát a derék 
ember, hogy bizony lehet kérem, hogy összezavartam 
a dolgot, de nem is csuda kérem, mert egy tábornok 
úr állott a villamos perronján és annak kellett tisz-
telegnem. És emiatt én kis híja, hogy bele nem sza-
ladtam a villamosba. 

Emlékezzünk csak a régi „Dienstreglamára." 
(Aki katona volt ismeri.) Hogy is szólott? „Gefange-
nen Transporte leisten keine Ehrenbezeichnung." 
Miért nem? Mert megtörténhet, hogy a l'ogoly, mi 
közben az őr vigyáz állásba vágja magat, fejét a fel-
lebbvalója felé fordítja, egyszerűen kereket old. Hát 
kérem itt a helyzet ugyanaz, sőt határozottan 
kijelentem, sokkal veszedelmesebb. Ha a fogoly el-
szökött, esetleg újra elfogták, a baj nem volt oly 
nagy, de ha a forgalmat lebonyolító rendőr jobbra-
l>alra tiszteleg, bizony abból már nagy baj lehet. 
Nem akarunk destruálni, állunk olyan nemzeti ala-
pokon, mint bárki, azonban ez a szabály a leghatá-
rozottabban megváltoztatandó. K i kell mondani, hogy 
utcakeresztezéseken álló rendőr, legyen az „ K " be-
tűs, vagy nem az, szolgálati ideje alatt nem kőtelei 
tisztelegni senkinek, hanem teljes figyelmét a forga-
lom lebonyolítására kell fordítania. 

A világítás. A székesfőváros szégyene. Akárkivei 
beszélek, akárhány panaszos levelet bontok fel, az 
mind-mind a budapesti rémes kivilágítási viszonyok-
ról beszél. Az utcák helyenként oly sötétek, hogy az 
utca közepén álló rendőrt csak az utolsó pillanatban 
vesszük észre. Számtalanszor megesett velem, hogy 
sötét utcákban valami különös sejtelem folytán oda-
kaptam a fényszóró gombjához és következő pillanat-
ban tőlem alig pár méterre megpillantottam a lassan 
l>andukoló parasztszekeret, vagy hatalmas teherko-
csit. Nem tudjuk mi az oka ennek? Talán nincs pénz 
a város kivilágítására, vagy a világításon kell meg-
takarítani azt a pénzt, amit nem ad ki a város kö-
vezetének javítására?! Ajánl juk mindezt a főváros 
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polgármestereinek figyelmébe. Azt hiszem, ők maguk 
is automobilon járnak és így alkalmuk lehet szemé-
lyesen meggyőződni arról a kriptaszerű sötétségről, 
ami a fővárosra esténként borúi. 

Ugyanitt szóvá kell tenni a budapesti mimikri-
taxikat is. Másutt világosra, sárgára és más színűre 
festik a taxikat, itt nálunk sötét feketére, e mellett a 
világításuk kritikán aluli. Főirányban igen sok pa-
naszos levél érkezett már a szerkesztőségbe, úgy hogy 
kénytelenek vagyunk ezt is szóvá tenni. Ha minden 
modern automobil lámpái félembermagasságban 
vannak, miért helyezik el a kistaxik lámpáit 2 méter 
magasban. Ezt saját tapasztalataimból is lehetetlen 
állapotnak tartom. A vezető az amúgy is sötét utcán 
figyel maga elé, míg végre az utolsó pillanatban 
előtte áll a mimikritaxi és ha annak soffőrje az 
utolsó pillanatban nem térne ki, úgy „az égben fekvő 
lámpáitól" már régen beleszaladtunk volna. Felhív-
juk erre a körülményre az Államrendőrség figyel-
mét. Tessék odahatni, még a bürokrácia lassúságán 
keresztül is, hogy a taxivállalat helyezzen erősebb 
lámpákat kocsijaira és hogy azok az előírt magas 
ságban legyenek felszerelve, mert ha rendet akarunk 
és kevesebb balesetet, úgy ez is feltétlenül a megj-end 
szabályozandók közé tartozik. Az autó-és motorvezető 
nem az égből várja a vele szembe jövő automobilt, 
hanem vele egymagasságból. Ajánljuk a kérdést 
Haltenberger vezérigazgató úr szíves figyelmébe, aki 
mint modern ember, talán külső beavatkozás nélkül 
is meg fog felelni az általános óhajnak. 

Igazán kíváncsiak vagyunk, mikor iktatják már 
rendeletbe, hogy minden jármű, legyen az automobil, 
motorkerékpár avagy konflis, teherkocsi, paraszt-
szekér, úgy elölről, mint hátulról kivilágítandó. Ha 
jobb volna a város világítása, a kérdés nem volna 
olyan fontos, de a jelenlegi állapotok mellett nagyon 
kívánatos. Ez irányban ankétezünk, de semmi sem 
történik a helyzet javítására. Legalább a kötelező 
vörös macskaszemet hoznák be, amit a motorkerék-
párokon látunk és ami oly kitűnően beválik. A ló-
fogatú kocsik „ki nem világítása" a pesti forgalom 
egyik rákfenéje, amin feltétlenül segíteni kell. 

A hidaJk forgalma még orvoslást kiván. Az elő-
zést engedélyező tábla még mindig túl benn van és a 
balra előzés a síneken tisztán az ott posztoló rendőr-
őrszemek intellieenciá.ián és jóakaratán múlik. Né-
melyik már a tábla előtt 15—20 méterrel, ahol tula.i-
donképen a híd kezdődik, megadja a jelt az elő-
zésre, míg mások mereven nézik a sorban kínlódó 
gyors személykocsit. Maguk a gépkocsivezetők sem 
tudják, mit szabad, mit nem, mert a rendőrlegény-
ség, mondhatni annyira engedékeny, amilyen kedve 
van, Illetve amilyen lábbal kelt fel. A hidak forgalma 
riasztó képét adja a jövőnek. A Margithídon 
megesik, hogy esős időben elejétől végié lépést mehet 
a személykocsi, mert nincs meg a lehetőség az elő-
zésre, de nem is lesz soha. A kocsiforealom túl nagy 
volta és a villamosvasút lassúsága folytán, néha az 
egész híd hosszában nem adódik alkalom a balra elő-

zésre és szinte nevetséges, de úgy van, megesik ve-
lünk, hogy a villamos mögé bújva, vagy egy teher-
kocsi mögött lesve a kedvező alkalmat, végig lépés-
ben vehetjük a Margithidat. Ugyanez áll a Ferenc 
József-hídról. Mi lesz 10 év múlva, ha nem épül új 
híd? 

„Be a rendőrkapitányságra!" Ennek a barbariz-
mus határán mozgó intézkedésnek egyszersminden-
korra meg kell szűnnie. Vagy elegendő igazolás az 
államrendőrség által kiadott „Gépjárművezetői Iga-
zolvány", vagy nem ér semmit. De azt, hogy füstölés, 
gyorshajtás, kipuffogás stb. miatt autóstul, motoros-
tul beviszik az embereket a kapitányságra és órákon 
keresztül benn tartják, ez Uraim, nincs rendjén. Tes-
sék felvenni az adatokat, amire nézve csak azt je-
gyezzük meg, hogy éppen elegendő volna a név, la-
kás, autószám feljegyzése és a vezetői igazolvány fe-
lülvizsgálása. Vallás, családi állapot ez igazán har-
madrendű kérdés a „kihágás" elbírálásánál. 
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tavaszi megbízhatósági motor -
kerékpárversenye 

1927 április 24-25 

Az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége, mint 
azt már mnlt számaink egyikében is közöltük, el-
határozta, hogy a tavasz folyamán egy, az angol 
híres „Reliability Trialok" mintájára kizárólag mo-
torkerékpárok számára megbízhatósági versenyt 
rendez. Eredetileg még az ősz folyamán óhajtottuk 
a versenyt megrendezni, de miután a verseny sikere 
csak hatalmas előmunkálatok után látszik biztosí-
tottnak, kénytelenek voltunk azt a tavaszra halasz-
tani. Miután a húsvéti ünnepek nem alkalmasak 
egy kétnaiKis verseny megrendezésére, a szerkesz-
tőség úgy határozott, hogy április utolsó vasárnap-
ján és hétfőjén bonyolítja le az első angol mintára 
megrendezett megbízhatósági versenyt. 

A versenyből mindennemű sebességi próba 
(hegyi- és síkverseny) ki van zárva, úgy hogy abban 
minden magyar motoros eséllyel elindulhat és ha 
motorozni tud és gépe megfelel a modern motorkerék-
pártól megkívánt követelményeknek, éppen úgy lehet 
első, mint a legjobb ohv.-géppel rendelkező TT-ver-
senyző. 

A triál két napból fog állni. Első napon reggel 
6 órai starttal 400 kilométert kell megfutniok a ver-
senyzőknek (útirány valószínűleg: Budapest—'Pá-
rád—'Miskolc ós vissza, esetleg Eger és Lilafüred 
érintése) előre meghatározott és végig betartandó 
átlagsebességgel. Az átlag circa 30 kilométer lesz, 
ami 400 kilométernél csekély 12 órás utat jelent. 

Wt"* a* Első Magyar ilialánns Aizlovltó 1 (trsasútinal. V.. Vlgadó-iér 1. sxám s iziosílsa magái balesetre 
és autóját törésre, tűzre és szavatossági a 
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Azok, akik 12 órán belül nem érnek vissza Buda-
pestre, úgyszintén azok, akik útközben a maximális 
sebességet túllépik, már büntetőpontot kapnak. 

Április 25-én lesz a verseny második napja. Ezen 
a napon válogatott nehéz terepen (Hármashatár-
hegy, Pilis stb.) a lehető legnehezebb útviszonyok 
kiválasztásával futják a második etappe-ot. Itt 
különböző detailversenyek, mint fékverseny, láb-
ienemtevési verseny, emelkedéspróba stb. adnak bő 
alkalmat a versenyzőknek a büntetőpontok szerzié-
sére. A másnapi etappe távolsága ciroa 50—80 kilo-
méter lesz. 

Minden versenyző 1000 jóponttal indul, amiből 
a büntetőpontok levonatnak. A verseny részletes 
feltételei januárban látnak napvilágot, úgyhogy ver-
senyzőinknek bő alkalmuk lesz a feltételeket áttanul-
mányozni. A versenyek győztesei úgy egyénileg, 
mint clubteamek, valamint márkateamek nyernek 
díjazást. 

A versenyt illetőleg, melynek terminusát a szer-
kesztőség már írásban is bejelentette a magyar mo-
torkerékpáros fenhatóságnak, a Királyi Magyar 
Automobil Clubnak, a szerkesztőség bárkinek már 
most ad felvilágosítást. 

Autón a Szaharáig 
Kitűnőek az afrikai utak — Az útielzés sehol-
sem hiányzik — Egy Delage-kocsin Algírból 

Bu Saadáig 
Trianon óta valamennyien szárazföldi patkányok 

lettünk, s azóta bizony nem voltam hosszabb tengeri 
úton, kétszeresem megdobogtatta hát szívünket a rég lá-
tott nemzeti lobogó a tengeren, midőn ezévi október 3. 
reggelén két barátommal útrakelvén, az ,,Alföld"-et be-
fordulni láttuk a constanzai kikötőibe. 

Maga Constanza már igazán balkáni fészek, hol a 
remek tengerparti kaszinó, szép városháza, nagy új 
villák mellett már putrik, ólak, elhagyott telkek dísz-
teleinkednek. Nagy örömünkre szolgált tehát a behajó-
zás. Hajónk az elevátornál felvette árparakományát 
Rotterdam részére, s csakhamar útrakelt Algír felé. 

Az Alföld az Óceama rt. (Atlantion trust) 5500 ton-
nás hajója; összesen hét ilyen gőzös jár magyar lobogó 
alatt, anyaikikötő Budapest, a nemzetiszínű kéményén 
0 jelzéssel. 

Büszkén és boldogan tapasztaltuk, hogy mindez 
nemcsak külsőség, hanem valóban magyar területre, 
egy úszó magyar szigetre jutottunk. Igaz magyar ven-

déglátás. magyar úri társasélet járta a hajón. Parancs-
noka: Horváth kapitány, kitiinő Horváth Zoltánunk-
nak. a Nemaeti Színház volt jelesének kiváló fia. Tisz-
tek: Kósa, Gyümölcs, ifj. Csúzy, kadét: Révay. 

Erős napiszolgálat után1 este kedélyes tánsasélet a 
tiszti ebédlőbem, mozi, rádió, stb. Testi jóvoltunkról 
magyar szakács gonidoskodott, s akadt az étlapon pap-
rikáscsirke, túróscsusza is. 

így értünk a Boszporus kapuja elé, s onnan némi 
várakozás utáu Konstantinápolyba. Grandiózus lát-
vány ma is ez a főváros, Angóra nem árthat neki. Év-
száfciadns keleti kultúrája bámulatos. Rövid idő állt 
rendelkezésre, de az Aja Sofia nagy mecsetet, haditör-
ténelmi múzeumot (sok magyar vonatkozásával) mégis 
megnézhettük. 

Szokatlan és különös, hogy eltűnt a férfiak fejéről 
a fez, a nők arcáról a fátyol. Sajnos, a legtöbbjének 
azt mondhattuk-, takarja le! 

Remek tengeri utunk volt Tenedos (török sziget) 
és a temérdek görög szigeten át Sfcdcilia déli pontja 
mellett végig Algírig, hova egy csodaszép őszi estén, 
október 17-én beérkeztünk. 

Fájó szívvel hagytuk ott a jó Alföldet, mely máso-
dik otthonunkká vált, nehezen búcsúztunk mindenkitől, 
még Rolfi és Citrom, a két derék farkaskutya is meg 
volt illetődve. 

Algírból indultunk aztán szép autóutunkra. a Sza-
harába. Minthogy Iziilethy barátom hamarább haza-
tért, csak ketten vágtunk neki október 21-én mi érde 
kes útnak a Cook-cég hatalmas Delage-autóján. Reggel 
indultunk az algíri Hotel de l'Oasis-ból s a remek 
fekvésű város kiilső hullámos részén áthaladva kiér-
tünk a nagy állami műútra. Bámulat és csodálat fogott 
el az útépítés remek voltát látva, aszfalt, keramit, hen-
gerelt makadám váltakoznak, mind a legideálisabb kar-
ban tartva, s alföldi utaink borzalmas voltára gon-
dolva, őszintén kívánjuk, bár nálunk is ilyen — afrikai 
állapotok uralkodnának. 

Mintegy jó órai út után átrobogtunk Tablat kis 
arab falun, s nekivágtunk a hegyláncnak (Atlasz nyúl-
vány), melyen át 900 méter magasságig emelkedő 22 
kilométeres remek szerpentinen robogtunk fel. majd 
le. Az út itt is iideális. mindenütt jelző- és figyelmeztető 
táblákkal, fékező, kitérő jelekkel. 

Átfutunk Bir Ratalom helységen, itt bukkannak fel 
az első tevéik. A szegény arab főimunikatársa, néha 
egész vagyona a derék állat, 300 kiló terhet is cipel, s 
mint mondják, nemcsak kitartóbb, de jóval tanuléko-
nyabb, okosabb a lónál. Errefelé a magyfajta, egypúpú 
teve használatos. 

Mintegy 130—140 kilométer befutása után rövid 
pihenőre megálltunk az érdekes Aumale városkában. 
Magas fallal teljesen bekerített erődszerű hely, mind-
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AUTOMOBILOK 
AZ OLASZ DETAILMUNKA REMEKEI! 

A gyár legújabb 15\50 HP, 820 HP, 25\30 HP és 25\45 HP típusai állandó raktáron. 

Magyarországi vezérképviselet FÁBRI B. 
Budapest, VI., Andrássy-út 61. 
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FREUND J. 
elnkografial m t t l n t é z e t é b e n késztllnek. 
Budapest V., Kálmán-u. 15. V. em. 

három fegyvernemből álló erős francia helyőrséggel. 
Egyben vasúti állomás, fontos útcsomópont. 

Innen már végleg elhagytuk a vasútvonalai, az 
egész környék egyre ridegebb, kopárabb, jobbról-balról, 
ameddig látni, homokhegyek, kisebb buckák, alig némi 
kór óval, melyen birkák, tevék, múlik legelésznek (de 
hogy mit, az rejtélyes). 

Csakhamar több és több arab lovassal találkozunk, 
remekül ülik a délceg alakok kis szürkéiket, egy domb 
felé tartanak, hol egész csapat gyűlt már egybe tam-
tamo/jó zenekarral. Valami nagyobb lovasünnepély volt 
készülőben. 

Aumalitól anélkül, hogy egyetlen községet, vagy 
akárcsak házat látna aiz ember, 136 kilométer Bu-Saa-
dáig az út. Mindenütt 75—80-as átlaggal haladtunk, az 
út itt épp olyan remek, akár bent Algír városánál. 

Csakhamar elérjük a nagy sivatag, a Szahara sze-
gélyét, sőt a műút sokáig átmegy rajta a futóhomok 
fölé emelt kőhidakon keresztül. Vigasztalan sárga ho-
mok az egész láthatár, míg egyszerre váratlanul fel-
bukkan a nagy oázis, remek pálmaliget, s mögötte ál-
tala védve, Bu-Saada városa.. Itt már vasút se jár, sőt a 
madár se. 

Az érdekes arab stílusú Hotel Orientál földszintes 
háza fogadott vendégszerető otthonába. A két nagyobb 
hotel majd csak decemberben, a szezon elején nyílik meg. 

Dejeuner után, egy összeverődött angol társaság-
gal (hol nincs angol?) ciceronénk a város nevezetessé-
geit mutogatta. A főtéren arab bűvész produkálta tu-
dományát körbenülő közönsége előtt. Az arab város-
rész pittoreszk, romántikusan érdekes, de biuony, mint 
Szász Zoltán mondaná, a. szagok orgiája üti meg az 
embert. 

Bu-Saada lakossága mintegy 7000 fő, ebből 6000 
arab, 700 zsidó, 300 francia (az idegenlégió katonáit 
beleszámítva). A kereskedelem kizárólag arab kézben, 
viszont a zsidók csaknem mindnyájan mesteremberek! 
Körsétánk után kisebb tevelovaglás következett a 
sivatagba. 

Éjszakán át az idő viharosra fordult, s másnap, 
október 22-én erős sirokkóban, mely a sivatagi részek-
nél valóságos számum lett, volt részünk. Utvonalunk 
visszafelé Aumait városkáig azonos, onnan tértünk le 
kb. 30 kilométerre keletnek Bouira városa felé. Az út 
Aumali és Bouira közt az elképzelhető legjobb, szinte 
már fantasíjtikusan jó. 

Palest.ro, Beni, Amran kisebb telepeken át a tenger-
part felé kerülve, délután 5-kor ismét ott voltunk, egy 
tanulságos autókirándulás tapasztalataival gazdagab-
ban algíri hotelunk előtt 

Megemlékezem még október 24-diki kisebb autó-
utunikról is, mert végtelenül mulatságos miliőbe veze-

tett. Bonfarik falun és Blida városkán keresztül a La 
Chiffa völgybe (Gorges de La Chiffa) értünk, mintegy 
100 kilométeres út befutása után. Érdekes erdős-sziklás 
hegyoldalon épült itt a Chalet-Hotel du Ruissean des 
Singes. 

Mint neve mutatja, a majmok képezik a fő neveze-
tességét. Ezek szabadon kint lakván az erdőben, fákon 
ós sziklaodúkban, kivált dejeuner idején húszas-har-
mincas csoportokban ellepik a hotelt, A legnagyobb 
fajtától a legkisebbig mindenfajta majom, ugrál, ágál, 
rikácsol és kéreget itt. A vendégek alig győfcák őket 
amerikai mogyoróval. Egy tapasztalt, öreg óriásmajom 
elfoglalván az ebédlő küszöbét, az adományok 80 száza-
lékát magának harácsolta. Állítólag 10 kilogramm mo-
gyorót képes hatalmas beudőjében eltüntetni. A fiata-
lok közt tekintély, valóságos törzsfőnök. 

Derűs, vidám jelenetek tarkították az egész etetést s 
délután, hogy autónk más úton Colean, s a remek ten-
gerparton (La Littorale) visszaindult Algirbe, még soká 
integettek majombarátaink. Jóleső humorral gondol-
tunk rájuk, azon tépelődvén, vájjon; nem-e mégis Dar-
vinnak van igaza. 

I'ongoródi. 

Itala-automobilok 
Budapesten 

Budapest egyik előkelő helyén nemrégen nyílt 
meg egy új autószalon, mely többek között az olasz 
Itala-kocsik vezérképviseletét is elnyerte. 

Az Itala-gyár Olaszország legrégibb automobil-
gyárai közé tartozik. Már ezelőtt 20—25 esztendővel, 
az automobilok tökéletesedésének és fejlődésének 
idején messze fölötte állt a korabeli automobilgyá-
raknak. Aki foglalkozott egy kevéssé az automobil 
fejlődésének történetével, az bizonyára emlékszik 
Borghese J^erceg fogadására, aki 1906-ban megtette 
minden motordefekt nélkül a peking-párisi utat, a 
Góbi-sivatagon és a vad Szibérián keresztül. A her-
ceg egy normál erősített alvázú Itala-kocsin tette 
meg az utat harmadmagával. A Pekingből startolt 
több különféle gyártmányú konkurrens gép már a 
nagy út legelején abbahagyta a számára amúgy is 
kilátástalan versengést. Hogy mit jelentett egy ilyen 
túra akkor, amikor még nem voltak repülőgépek, 
melyek az elromlott pótalkatrészeket még a sivatag 
közepére is elszállítják, azt könnyen elképzelhetjük. 
De Borghese herceg tudása, kitartása és az 1906-ban 
épült Itala-kocsi használhatósága megtették a lehe-
tetlent, a túra sikerült. 

Azóta sok idő elmúlt, az Itala-gyár is változta-
tott típusain, csak egy valamiben még mindig na-
gyon konzervatív és ez a régi, jó kvalitás mellett 
való megmaradás. 

Különös figyelmet érdemel az új 6 hengeres 2 
literes típus. A blokkmotor furata 65 mm„ 

Automobilok elektromos berendezéseit 
valamennyi gyártmányút j ó t á l l á s s a l javítjuk 
modernül berendezett üzemünkben, 
D í j m e n t e s megvizsgálás és szakvélemény. n y c ' j j ? • ftf]rfíf' .S7.rTÉ.S 

Urner és Berkovits, ezelőtt Dános és Urner Bpest V, Pozsonyi-út 4|F 
Az utolsó Palatlnus-ház a Sziget-utca sarkán. — Telefon: Lipót 972-63. 

S S T Ő F H ^ 
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Az új, 2-literes Itala túrakocsi. 

lökete 100 mm., hengerűrtartalom 2 liter. A modern 
gépeknél mindinkább használatos aluminium-motor-
i'elsőrész a hengerekbe préselt futófelületekkel itt is 
megtalálható. A levehető hengerfejben fekszenek a 
szelepemelő rudak útján vezérelt szelepek (liengeren-
kint 2). Az olajozás fogaskerékszivattyúval, a hűtés 
vízszivattyú segélyével történik. A gyújtás magas-
feszültségű mágnes útján történik, kívánatra auto-
matikus, illetve kézzel szabályozható az előgyújtás. 
Figyelmet érdemel a lökésmentes önzáró kormány, 
mely kihúzható és a vezető ízlése szerint dönthető. 
Az acéllemezekből készült erős váz, mely kényelmes 
karosszéria felépítményt enged meg, négy kereszt-
tartó útján van merevítve. A kerekek drótküliős 
Iiuclge-rendszerűek, a benzintartály 60 liter űrtar-

talmú. Az alváz súlya 800 kilogramm. Acéllemezes 
olajbanfutó tengelykapcsoló, háromsebességes kap-
csolómű és teljes elektromos felszerelés egészíti ki 
a kocsi felszerelését, A kocsi általában nagyon sima 
felépítésű .és kidolgozása gondos, az időt nem kímélő 
műhelymunkára vall. 

A kisebbik típus egy 72X120 mm.-es furat-löketű 
1500 kcm.-es négyhengeres, mely, eltekintve a kis-
kocsiknál annyira fontos négy sebességes sebesség-
váltójától és egylemezes száraz kupplungjától, 
hasonló nagyobbik testvéréhez. A kis kocsit ugyan-
olyan szép vonalozás és gondos hivitel jellemzi, mint 
a nagyobbik 6 hengeres típust. 

Az Itala-kocsi vezérképviselete: Fábri B., Buda-
pest, VI., Andrássy-út fífí. 

Két B. S. A. oldalkocsi 
3 6 . 0 0 0 kilométer sidecarokkal — Két 

A közelmúltban haladt át Magyarországon az első 
világkörüli motoros társaság. A .világkörüli utazók oly 
komoly emberek és felkészültségük oly alapos, hogy 
bkionyára elérik céljukat. Éppen ezért érdemes egy 
kissó részletesebben foglalkozni ezzel a nagyarányú 
vállalkozással. 

Hogy a motorkerékpár megbízhatóság szempont-
jából nagyon tökéletes, az elfogadott dolog és többezer 
kilométeres túrák ma már egyáltalán nem tartoznak a 
ritkaságok közé s nem is állítanak különösebb köve-
telményeket sem a gépek, sem pedig vezetőik elé. Min-
denesetre nagy a motorba vetett bizalom kell azonban 
ahhoz, hogy valaki azzal világkörüli út megtételére vál-
lalkozzék. Erre a feladatra vállalkozott nemrégiben kéi 
elszánt angol ember, Mr. Castley és Mr. B. H. Cathrick, 
akik közül az utóbbi a motorosvilág előtt oly jólismert 
„Motor Cycle" című angol szaklapnak egyik szerkesz-
tője. Mindkettő jól megtermett, a 190 cm. magasságot 
meghaladó atlétatermetű ember, akik mind szellemileg, 
mind pedig testileg alkalmasak az egy ilyen úttal járó. 
sokszor nem kis strapák elviselésére. 

A két világkörüli utazó útjuk megtételére a leg-
nagyobb angol motorgyár, a birminghami B. S. A-mű-
vek 1927. évi kéthengeres 996 kcm.-es Colonial-sidecar 
modelljét választotta, A gépek általában szériaépíté-
süék, csak a csomagok elraktározására készült oldal-
kocsik mutatnak fel speciális konstrukciót. Általaban 
elmondható, hogy mindkét gép felszerelés és csomagolás 

s géppel a világ körül 
angol sportember merész vál lalkozása 

szempontjából a lehető legpraktikusabb elrendezést 
mutatta. A teljes, annyi sok különféle dologból álló 
felszerelés, utazótáskák, trópusi sátor, pneumatikus 
ágybetétek, tábori felszerelés, beniinkályhák, köt- és 
orvosszerek elrendezése bámulatos szakértelemre 
vallott 

A sidecarok a leggyorsabb tempóban közlekedhet-
nek a legrosszabb utakon is anélkül, hogy bárminemű 
csörömpölés volna hallható. Az oldalkocsikon, amelye-
ken az egész csomag és felszerelés helyet foglal, még 
két nagy tartály is volt az olaj ée pótbenzin el-
raktározására. A motorokon 28X&25 méretű Dunlop 
ballon abroncsok voltak találhatók. Érdekes, hogy a 
motorok az esetleges kisázsiai homokpusatákon való át-
kelés céljából különleges „Protectomotor'-rendsaerű 
levegőszűrőszitákkal is rendelkeznek. Ezáltal a. levegő-
ben nagymennyiségben keringő homok nem juthat a 
karterbe és sok fölösleges kopásnak veszik elejét. A gé-
pek összbenyomása általában a lehető legkedvezőbb és 
robusztus építésük alkalmassá teszi őket a legnagyobb 
megerőltetések elviselésére is. 

A két angol ezévi augusztus 30-án indult el London-
ból hatalmas útjára. A megtett útvonal, — mely Francia-
ország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria és Cseh-
szlovákián keresztül vezetett (6700 kilométer) — után 
Magyarországon keresztül Jugoszlávia, Bulgária, Tö-
rökország, Kisázsia, Palesztina, Syria, Mezopotámia, 
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A világutazók oldalkocsijára szerelt csomagkarosszéria. 

Perzsia, a Maláji félsziget és Szumatra, Jáva, Ausztrá-
lián keresztül Üj Zeeland, Délamerika jön sorra, amely 
útvonal csak a szárazföldön megtett utat számítva kb. 
36.000 kilométer. 

A világutazó angolok Bécsben igen barátságos fo-
gadtatásban részesültek. A fogadtatás egyik legkedve-
sebb jelenete volt, amikor az agilis bécsi Castrol-kép-
viselő (a világjárók Castrol XL-et használnak), Anton 
Karner finom itókával megtöltött V* gallonos Castrol-
dobozokkal kínálta meg a szomjas angolokat. Eleknek, 
úgylátszik tetszhetett az ötlet és az itóka, mert rögtön 
rendeltek az újfajta Castrolból egynéhány dobozzal. Az 
osztrák sógorok azután megmutatták városuk szépsé-
geit és ünnepélyes bankettet csaptak angol kollégáik 
tiszteletére az Osztrák Automobilklub helyiségében. A 
banketten több előkelőség is résztvett és hivatalos fel-
köszöntők hangzottak el. Hogy kik mondották, az ne-
künk mellékes, mert nálunk nem mondtak. Az angolok, 
akik ha Isten segítségével befejezik az utat, bizonyára 

n világ érdeklődésének középpontjában fognak állani, 
naplójegyzeteikben Magyarországot csak röviden, „11a-

A karburátor levegőnyílására szerelt ,.Protecto-motor"-
rendszerű levegőszita, mely különösen homokpusztákon 

való átkelésnél tesz kitűnő szolgálatokat. 

gyon röviden" fogják megemlíteni, de mindenesetre 
Ausztria mögött — jóval mögötte. Vájjon mibe került 
volna egy kis fogadtatás rendezései Bizionyára sem-
mibe, legföljebb csak egy kis fáradságba, de érdemes 
ezt két fáradt, poros, angol motorosért] így azon-
ban nem fogjuk soha elérni azt. hogy minket meg-
ismerjenek, hogy ne állandóan az osztrákokkal tévesz-
szenek össze és elhigyjék, hogy Magyarországon vas-
utak is vannak ós nem Vienna a világ vége. (Az illeté-
kesek figyelmébe.) 

Tán mondani is fölösleges, hogy a gépeknek a mos-
tanáig végzett 6700 kilométeres úton semminemű de-
fektjük nem volt. M. B. H. Cathrick, az expedíció tech-
nikai vezetője a legnagyobb elismerés hangján nyilat-
kozott az abszolút megbízható BSA-gépekről. J. P. 
Castley úr viszont szorgalmasan Írogatja fényképekkel 
tarkított útleírásait a „Motor Cycle"-nek, melyek ott 
minden számban pontosan megjelennek. 

Az egyes országokról szerzett tapasztalataik is érde-
kesek. így szerintük Franciaországban nagyrészt rosz-
szak az utak, az automobilok olcsók és így a motor-
kerékpározás aránylag háttérbe szorul. Mindazonáltal 
állandóan növekszik a motorkerékpárok száma, melyek 
köziil sok az angol. Spanyolországban elég sok motor-
kerékpár található, feltűnő nagy számban BSA-gépek. 
Portugáliában vannak Európa legrosszabb utai. Olasz-
országban a motorsport fellendülése óriási. Prágáról 
szintén igen kellemes fogadtatás emlékét őrzik meg a 
jómemóriájú angolok. Az osztrák utak szerintük mégis 
csak valamivel jobbak, mint a portugálok, bár eléggé 
elhanyagoltak. Az út eddig mindenütt aizi előirányzott 
tervek alapján történt és mindeddig semmi késés sem 
mutatkozik. 

Nem egy kedves interniezzóban is volt már részük, 
így egy kis államban, melynek nevét elhallgatják, a 
határon nem akarták átengedni őket. Indokolás: Az 
útlevelek nincsenek rendben. 

Nosza, hamarosan előkerült a jó angol eredeti cso-

Cognac szíverősítő Oastrol-ikannából. 

magolású pipadohány és megtörtént a csoda: az útleve-
lek egyszerre csak minden külső behatás nélkül „Taug-
lich"-okká változtak s szabad volt az út. Jó fogalmakat 
alkothatnak maguknak a szegény angolok a vizium-os 
Európáról, 

A világutazók kétnapi tartózkodás, után folytatták 
útjukat Wienből Budapest felé, mert igyekeztek még a 
májusi esős időszak előtt Indián keresztüljutni ós így 
nem kis sajnálatra csak kevés idő állt rendelkezésükre 
a kontinens városainak megtekintésére. 

A legnehezebb etappe-ok bizonyára a Jeruzsálem, 
Bagdad, Teherán, Quetta, Karachi és Bombay körüliek 
lesznek, ámbár a délamerikai Valparaisotól Mendozán 
keresztül Buenos-Ayresbe vezető út szintén kolosszális 
nehézségeket fog támasztani. Az Andeseken való át-
kelés pedig ha sikerül, külön hőstebtszámba fog menni. 
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^Íuíóru^d^a/ Wesszely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, W. Kerület, Váci-utca 

\ világkörüli utazók megérkezése Wienihe. Balról jobbra: G. P. Oaetley szerkesztő. A. Karner. Gaida mérnök 
és Mr. B. H. Gathriok. 

\z angol BSA világkörüli utazók által tervbevett útirány. Az útvonal hozzávetőleges hossza több mint 
36.000 kilométer. 
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Harry Hartz. az amerikai versenyzők egyik legjobbika, 1.5 literes kompresszoros Miller-Speciál-tkoesiján. 
(Firestone- pneuinatik.) 

A dugattyú-gyűrű anyaga 
Valamikor — nem is volt olyan régen — az embere-

ken borzalom vett erőt, amikor arról hallottak, hogy 
valami hibbantvelejü feltaláló robbanómotorral akar 
kocsit húzatni. Még elgondolni is rosszi volt, hogy az 
ember bizalmas közelségben üljön egy olyan gép mel-
lett, amelyben peroenkint több mint százszor gázt rob-
bantanak fel. Ez a szörnyűség — ma mint a minden-
napi élet egy fontos, de megszokott eszköz?, itt száguld 
közöttünk, — sokszor gyönge női kezek fogják a kor-
mányt. Nagy út volt ez és milyen gyorsan futotta meg 
az autó ezt az utat! A mai kor e tüzes gyermeke, amely 
nem régen még az „ördögszekér" büszke nevére hallga-
tott, sok új probléma megoldására kényszerítette a 
technikust. 

Valamikor, az autó Iködös őskorában — igaz. hogy 
erről az őskorról nem szól a Niebelunglied, de fényképek 
vannak róla — igazián nem volt még nagyigényű sem 
az autó, sem az autótervező, a felhasználandó nyers-
anyag kérdésében. Igaz, hogy hiába is lett volna nagy-
igényű, mert az akkori technológiától hiába kívánt 
volna nagyobb teljesítményt. Ezekben a legendás szép 
időkben valóban semmi különbség nem volt az autó-
henger, vaskályha vagy dugattyúgyűrű céljaira hasz-
nált szürkeöntvény, vagy magyarul mondva, öntöttvas 
között. De az autó fejlődött ós ahogy nőtt, úgy lett folyton 
követelőbbé. Állandóan nemesebb anyagot kívánt és a 
technológia igyekezett a kíméletlenül követelődző, 
nagyra nőtt gyermek kívánságait teljesíteni. így a 
nemes szerkezeti anyagok egész sorát alkották meg az 
autóipar számára. Nem akarok ezen cikk keretében 

sem a csodás mechanikai tulajdonságú különleges 
acélokról, sem a ma annyit emlegetett könnyű fémek-
ről, a duraaluminiumról, elektronról, siluminról, stb. 
írni. Egy egészen szerény, de éppen azért nélkülözhetet-
lenül fontos munkása az autómotor államának, alkotja 
soraim tárgyát, a dugattyúgyűrű. 

Ha meggondoljuk, hogy milyen igénybevételek alatt 
áll a dugattyúgyűrű, tisztán áll előttünk, hogy ide 
bizony már más anyag kell, mint a közönséges kályha-
vas. Ma már olyan dugattyúgyűrűk vannak forga-
lomban, amelyeknek a keresztmetszete 2X2 milliméter és 
ezektől még azt is megkívánjuk, hogy anyaguk egyen-
letes és mindenféle öntési lyukacstól, hólyagtól mentes 
legyen. Itt egészen más szemmel bíráljuk el a porozitás 
kérdését, mint a gépés'zet más ágaiban. Hiszen sok ha-
talmas öntvénynél még kisebb, a felületen jelentkező 
öntési liólyagot is elnézünk, lia egyébként a keresztmet-
szet szilárdsága elegendő. Az öntési hólyagokkal bizo-
nyos mértékig egyenesen számolunk a méretezésnél 
és csupán a felület simaságára törekszünk finom 
formahomok stb. alkalmazásával. Dugattyúgyűrűknél 
a legkisebb porozitás is végzetessé válhat. Itt nem elég, 
ha a megmunkálás után a felület mindenütt tisata, 
lyukacsmentes, ugyanezt kívánjuk meg a teljes kereszt-
metszettől is minden pontban. Azonban a dugattyú-
gyűrű anyagának megválasztásánál ezenkívül még 
számos problémára kell figyelemmel lennünk. Ilyen 
problémák, a szilárdsági és ímelegvezetési probléma, 
A dugattyúgyűrűnek a hengerben uralkodó magas hő-
mérsékletnél is megfelelő szilárdságúnak és rugalmas-
nak kell lennie. Ez gátolta meg a könnyűfém-dugattyú-
gyűrűk alkalmazását. Néhány ezer kilométert ugyan 
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80-szoros nagyítás, maratott felület nélkül. A mangan-
dugattyúgyűrű-amyag. 

200-szoros nagyítás, maratott felület nélkül. A mangan-
dugatty úgy űrű-a nya g. 

elbírtak, de a meleg elleni kis ellenállóképességúk rövi-
desem használhatatlanná tette őket. Tehát látjuk, hogy 
manapság már megszűnt az egyszerű öntöttvasgyűrű 
elnevezés jogosultsága. Manapság már nem lehet a 
dugattyúgyűlűt kályhaöntvéuyből készíteni és azért 
nem is jogosult egyszerűen öntöttvasról beszélnünk. 
A dugattyúgyűrütől tehát két fontos tulajdonságot 
követelünk meg. Első követelményünk, hogy a nagy 
mechanikai igénybevételt jól birja, tehát nagy húzási 
szilárdsága legyen, hiszen a folytonos rúgózó mozgás, 
még kis keresztmetszetnél is tetemes igénybevételt ad. 
Hajlítás elleni nagy szilárdságot azért kívánunk az 
anyagtól, nehogy már a dugattyúra való felhúzás any-
n jár a k-imerítse az anyag rugalmasságát, hogy a hen-
gerben már ne tudja elvégezni kifogástalanul feladatát. 
Ezen tulajdonságok mellett az anyag keménységét kor-
látozza még az is, hogy a henger anyagánál lágyabb kell 
legyen amellett, hogy elég kemény legyen ahhoz, hogy 
a henger magas hőfokánál még kifogástalanul rúgóz-
zon. Második követelményünk a melegellenállóképes-
ség, mely alatt azt értjük, hogy az anyag tulajdonságai 
ne változzanak kedvezőtlenül a hengerben uralkodó 
3—400 C. fok üzemi hőmérséklet mellett. 

Jobb betekintést nyerünk a dolog lényegébe, ha egé-
szen röviden megvizsgáljuk, milyen anyagból áll az 
.,öntöttvas" és az egyes alkotórészek miként változtat-
ják meg az anyag tulajdonságait. A kémiailag tiszta 

8ü-szoros nagyítás, maratott felület nélkül. Közönséges 
gépöntés. 

200-iszoros nagyítás, maratott felület nélkül. Közönséges 
gépöntés. 

vas, melynek ömlesztésfoka 1510 C fok. az iparban nem 
szerepel. Az ipari vas, vas és szénnek ötvözete egyéb 
anyagokkal. A vas voltaképen nem ötvöződik a szén-
nel, hanem csupán egy vas- és szónvegyülettel, a cemcn-
tittel (FesC). Nyersvasnak nevezzük azokat a vas-
szénötvözeteket, amelyeknek a .széntartalma 1,7 és 
6.67 százalék között mozog, illetve 6.67 százalék szén-
tartalomig ismerjük az állapotábrát. 

Az ötvözetek különböző, úgynevezett szövetelemek-
ből állanak, amelyeket megfelelő csiszolás és maratás 
után, p. o. a Rejtő-féle fémvizsgáló mikroszkóp segít-
ségével szépen láthatunk. A Rejtő-féle mikroszkóp vol-
taképpen csak a vizsgálandó anyag megvilágíthatása 
miatt szükséges. Hiszen ez vas lévén, nem világíthatjuk 
egyszerűen át, mint ezt más vizsgálandó anyagnál ten-
nénk. Rejtő a mikroszkópon keresztül vetít fényt a 
vizsgálandó anyag felszínére. Ilyen vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a cementit- ós vasötvözetből álló „tiszta 
nyersvas" lehűlés közben bomlást szenved és így külön-
böző szövetelemeket alkot. így találunk perlitet, amely 
a vasnak és a cementitnek lemezes, réteges keveréke, 
azonkívül színvasat, ferritet. A lassan hűtött, úgyneve-
zett szürkevasban találunk a cementit hűtésközben való 
bomlásából származó táblás srra/Vf-kristályokat és úgy-
nevezett magvas grafitot. Ezen utóbbi a hülés vége-
felé 1100—900 C. fok körüli bomlás terméke. Az olyan 
vas-szénötvözet törési felülete, amelyben kristályos 
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Fred Woodburg (Boyle-Special) az indiainapolisi Grand Prix harmadik helyezettje, az újabban feltűnt amerikai 
versenyző fenomén. (Firesto-ne pneomatik.) 

grafit van, szürkésszínű és ezért hívjuk szürkevasnak. 
Ennek mikroszkópiai kópén a grafit szürke erek alakjá-
ban jól látható. Ez a grafiterezós természetesen rideggé, 
törékennyé teszi az anyagot és azért igyekszik a mo-
dern öntőtechnika ezt kiküszöbölni a szövetelemek kö-
zül, mert az ilyen vas nyersvas, nem használható szer-
kezeti anyagnak. Ha az anyagot hirtelen hűtjük, a ce-
mentit. majdnem teljes egészében változatlan marald, az 
így nyert ötvözet színe sárgásfehér, ezért nevezzük fe-
hér nyersvasnak. Az anyag keménységét, de egyben 
ridegséget, törékenységét is a cementit adja. Ha ilyen 
oementitben dús. rideg anyagot 1100 és 900 C fok között 
hosszabb ideig izzítjuk, a cementit egyrósze felbomlik 
magvasgrafitra s ferritre és az így nyert anyag mái-
nem rideg, az eljárás neve temperálás. Ezt az eljárási 
alkalmazzuk a motorkerékpárvá>ziak karmantyúinál is. 
(Muffok.) Ha az öntőforma egyes részeit jobb hővezető-
anyagból készítjük, mint a többit, p. o. homokforma 
egyes részeit vasból, kéregöntést kapunk. Itt a vassal 
érintkező részek gyorsan hiilvén, itt cementites kemény 
réteget, kapunk. Ez az eljárás alapozta meg a Ganz-
liengerszékek és vasúti kerekek világhírét. Láthatjuk 
tehát, hogy nekünk perlitben dús, finomszemcséjű vas-
anyagra van szükségünk, korlátozott mennyiségű és 
akkor is finom eloszlású, lehetőleg magvas grafit tar-
talommal. A vas más anyagokkal is alkot ötvözeteket, 
sőt ilyeneket szennyeződésként is találunk benne. Néz-
zük a. dugattyúgyűrűgyártás szempontjából a fontosab-
bakat. Ezek egyik legfontosabbika a silicium. Bizonyos 
mennyiség felett elősegíti a grafitkiválást, ami az anya-
got hidegen és melegen egyaránt törékennyé teszi. 

Ezért az úgynevezett sziliciumacélokban sem emelked-
het 5 százalék fölé a sziliciumtartalom. Könnyen oxidá-
lódik sziliciumoxiddá. Ez egyrészt, nehezen elválaszt-
ható salakot alkot, ami salakfészkek alakjában érezteti 
kellemetlen hatását, másrészt az. acélgyártásnál apró 
kristályok alakjában illeszkedik a szemcsék közé ós így 
ütésekkei szemben kevésbbé ellenállóvá teszi az anya-
got. A mangán lényegesen kedvező befolyást gyakorol, 
elősegíti a dugattyúgyűrűhöz szükséges kedvező tulaj-
donságú anyag előállítását. A mangán a szénnel inan-
gáncementitet alkot, amely sokkal stabilabb, vagyis 
nehezebben bomlik. A mangánnal csökkenthetjük a 
grafitkiválást ós inkább kapunk perlites szerkezetet. 
Ezért használ p. o. a TEVES Frankfurt a/M. A. T. E. 
védjegyű nálunk is bevezetett dugattyúgyűrfiiiiek 
anyagául vas-szén-mangánötvözetet. A mangán a hen-
gerek magas hőfokán esetleg beállható bomlást is ked-
vezően befolyásolja. A kén a vassal és mangánnal ké-
miailag egyesül és így szulfidokat alkot. Ezek oldódnak 
a vasban, de hűl ós köziben részben kiválnak. A kiválott 
kén káros hatása részben abban nyilvánul, hogy gátolja 
a. ferritszemcsék kapcsolódását, másrészt, mert 298 C. 
fokon összehúzódnak, 138 C. foknál nagy mértékben ki-
tágulnak, növelik a. szemcsék közötti feszültséget, sőt 
hajszálrepedéseket okoznak! Ezért nem áll ellen löké-
seknek a kéntartalmú vasanyag. A kén a vasba, az 
olvasztás alatt, a használt koxból kerül. Itt legjobb se-
gítség a jó minőségű nyersanyagok használata, A kén 
Rejtő kísérletei szerint az anyag képlékenységét még-
egyszer annyira csökkenti, mint a foszfor. Vörösen izzó 
állapotban a 0.2 százalék kéntartalmú anyag már erő-
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sen törékeny. Természetes tehát, hogy ez dugattyúgyű-
rűk gyártására szolgáló anyagnál a fölső határ. A kén-
tartalmú vasak vörösizzáson való törékenységét a fosz-
for némiképpen csökkenti. A kén eltávolítható kalcium-
mal, de csak elektromos kemencében, ezt azonban rit-
kán használják. Gyakrabban szilíciummal, de ez köny-
nyen zárványokat okoz és így törékennyé teszi az anya-
got. A kén szénben dús ötvözetben, mint amilyen az 
öntöttvas is, erősen csökkenti a nyúlást. A foszfid 
egyenlőtlenül oszlik el és így nagyon változó szilárd-
sági tulajdonságokat ad az anyag különböző részeinek. 
Az anyag folyékonyságát növeli. A dugattyúgyűrűk 
anyagánál 0.3 százalék a megengedhető határ. 

A megadott határokon belül az anyag összetétele 
úgy variálandó, hogy a keménység 160—180 Brinell 
fokon belül maradjon. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a dugattyúgyűrü 
gyártásának problémája ma az anyag kérdése, nem pe-
dig a megmunkálásé. Jó anyagból ma igazán nem kü-
lönleges feladat jó gyűrűt készíteni. A gyűrű három ol-
dalról feltétlenül köszörülendő, a megmunkálás toleran-
ciája manapság 0.04 és 0.02 milliméter között váltakozik. 
A jól szerelt jó gyűrű sokat jelent úgy teljesítmény, 
mint üzemanyag szempontjából. Rosszul szerelt gyűrű-
vel az egész motort le lehet fékezni. Könnyűfém-dugaty-
tyúnál a horonyba illesztés legalább is éppen annyi, 
mondhatni a dugattyú „egyéniségének" megfelelő mun-
kát kíván, mint egy ilyen dugattyúnak a hengerbe való 
illesztése. Ezt pedig már a félig-meddig laikusok is 
ismerik. 

Balogh Arthur 
okleveles gépészmérnök. 
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Szerszámokról és más 
„mellékes" dolgokról 

A szerszámot a legtöbb motoros szükséges rossznak 
tartja, úgy is bánik vele, tönkre hagyja menni teljesen. 
Saját kárára, mint az előbb vagy utóbb holtbiztosán 
kiderül. Egyenesen csodálatos, mily könnyelműen gon-
dolkozik a motorosok legnagyobb része a szerszám-
kérdésről. Vannak motorosok, akik egyenesen arra szá-
mítanak, hogy hiszen baj esetén majd segít rajtam va-
laki. Az ilyen motorosok mellett voltaképpen gúnyos 
nevetéssel kellene elhajtani, amikor kezüket tördelve 
állanak motorjukkal az országút szélén. Sajnos, nem 
lehet rajtuk látni, hogy tényleg egyszer véletlenül ma-
radt otthon valamijük, vagy egyáltalán semmijük 

sincs, vagy, hogy ők szerszámot kényelemszeretetből 
vagy könnyelműségből nem cipelnek. Igen gyakran 
lehet, különösen közös kirándulásokon olyan legénye-
ket találni, akik elvből nem terhelik meg magukat tar-
talékgyertyával. illetve gummiragasztókészlettel. „Hi-
szen azt a túrán akárkitől lehet kapni". A legnagyobb 
mértékben híve vagyok a motoros testvériségnek, 
amely nnnden körülmények között segít bajbajutott 
embertársán. 

De ezeket az urakat, és azokat, akik csak elhanya-
golt, nem teljes szerszámot tudnak felmutatni, okvet-
lenül ülni kell hagyni az országúton. Ha úriembert 
nem gátolná az abszolút igazmondás kötelessége, leg-
szívesebben azt mondaná az ember, hogy éppen most 
volt gyertyadefektem, vagy én is sajnos, „otthonfelej-
tettem". A feneketlen könnyelműséget feltétlenül meg 
kell büntetni. Fogjon tehát mindenki neki és tekintse 
kötelességének szerszámait kifogástalanul rendbehozni. 
A legkisebb rozsdafoltot sem szabad megtűrni rajtuk. 
Ha esőben kellett szerelned, az első kínálkozó alkalom-
mal hozd újra rendbe őket. Ellenőrizd őket állandóan, 
megvan-e mindened és használható-e. Hiányzó vagy 
használhatatlan darabokat azonnal be kell szerezni. 
Sajnos, régen ismert dolog, hogy a legtöbb gyár nem 
teljes és nem megfelelő szerszámot szállít gépeihez. Ez 
pedig a legrosszabb helyen való takarékosság Igen 
sokszor a jó szerszám az egyetlen, ami a motorost szo-
rongatott helyzetéből megmentheti. Jó szerszám nélkül 
ki van szolgáltatva sorsának, a véletlennek, azon ember 
jószívűségének, akivé] éppen találkozik, pedig sokszor 
a defektnél a jószívűség még nagyon kevés. Mielőtt 
belemennék a jó szerszám megbeszélésébe, még a moto-
rosok egy elég gyakori típusáról akarok megemlékezni. 
Arra az emberre gondolok, aki egy franciával és egy 
csavarhúzóval „mindent" megcsinál. Ezek a dolgok az-
után mindig „Windjacké"-jának balzsebében vannak, 
esetleg még egy kombinált fogót is találunk ott. Azt 
állítja, hogy ő ezekkel motorját a legrövidebb idő alatt 
teljesen szétszedi és összerakja. Természetesen ezt soha-
sem mutatja be, hiszen esztelenség volna ok nélkül 
annyi munkát és üdőt elpocsékolni. Nem is jutna na-

A U T Ó - U T t T Ö - i s k : OCAI 
Hölgyek réssére kényelmes külön oktatás 

STOLCAn JÓZSEF, V. Jcer. Mária Valéria-utca ÍO. Teleton: Cipót 99915 
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gyón messzire, eltekintve attól, hogy a franciakulcs 
állandó használata milyen hamar teszi tönkre az anyá-
kat. Vedd légy oly jó, már egyszer végre a fáradságot, 
hord elő szerszámaidat és még ma hasonlítsd össze az 
alábbi összeállítással. Szükséges: 

Egy teljes készlet csavarkulcs 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 15, 16, 18 és 20 milliméteres kulcs-
nyílással. A kulcsok ne legyenek túl laposok (mint a 
kerékpárkulcsok). A kulcs a szájánál legalább 5 milli-
méter vas fag legyen. A kulcsok ne legyenek tiíl lágyak, 
mert akkor túlhamar kopnak ki. Pontos méretűek le-
gyenek (szájnyílást utána mérni!), vagyis a legtelje-
sebb pontossággal illeszkedjenek a megfelelő méretű 
anyára, semmi játékuk sem szabad legyen! A motor-
kerékpárgyáraktól szállított kulcsok rendszerint túl-
iágyak és túl gyengék. Magyarul, nem érnek semmit. 
Kikopott, vagy nem pontos méretű kulcsokat azonnal 
ki kell cserélni, mert tönkreteszik az anyákat. 

Különleges kulcsok, 
amelyek természetesen gyárak szerint különböznek. 
Első helyen ezek közül a gyertya és a mágneskulcsot 
említem. Azután jönnek a kónuszkulcsok, kulcsok a 
kerek anyák számára, stb. Hasonlítsd össze kiegészítés 
céljából a katalógusodat, illetve géped alkatrészkataló-
gusát és az esetleges használati, vagy szerelési utasí-
tást. Valahol fogsz egy szerszámjegyzéket találni. 
Gyertyakulcs kivételével, amit mindenütt lehet kapni, 
természetesen a gyárra vagy utalva. Például éppen a 
napokban közlik az angol szaklapok a Douglas-gyár 
által kibocsátott különleges, a motor teljes szétszedésé-
hez való szerszámok leírását. Igaz, hogy ezeket sem 
szállítják a géphez. 

Csőkulcsok. 
Magyarul „stekkulcs". Minden motorkerékpáron 

vannak csavarok, amelyeket sem a rendes csavarkulcs-
csalr sem a- franciával nem lehet igazán meghúzni. 
Ilyenkor segít a csőkulcs, amely egyébként a legjobban 
óvja az anyákat. Ezeket mindenütt lehet kapni. Oldal-
kocsitulajdonosoknak különösen ajánlatos egy kom-
plett csőkuleskészlet beszerzése, hiszen ezek az oldal-
kocsiban jól elférnek. Alig kívánnak több helyet, mint 
egy rendes kis kerékpáros szerszámtáska. Szólómenő 
természetesen csak azokat a nagyságokat szerzi be, 
amelyekre feltétlenül szüksége van — legfeljebb két-
három darabról lesz szó. 

Franciakulcs. 
Ö az egész világ bűnbakja és a legtöbb motoros túl-

ságosan, gyakran használja, pedig a francia esküdt el-
lensége a csavaranyáknak. Legalább a hat avagy négy-
szögletűeknek és ha a motoros mindenáron összeismer-
kedteti a szögletes anyával, igyekezni fog azt formásán 
legömbölyíteni. Csak kisegítőnek szabad használnunk 
olyankor, ha eltörött vagy elveszett valamelyik kul-
csunk, ha mindkét végén menetes csavarról hajtjuk le 
az anyát és amikor ellenanyát (kontramuttert!) húzunk 
meg. Eranciakulcsok a legkülönbözőbb kivitelben és 
árért kaphatók. Válassz erős acélkulcsot pontos veze-
téssel. A csavarral mozgatott résznek minél hosszabb 
és pontosabb vezetése legyen. Semmiesetre se kotyogjon. 

Egy csavarhúzó. 
Jól feküdjön a kézben, ne legyen éles, mint egy kés, 

de ne legyen olyan tompa, hogy kis csavart már ne 
tudjunk vele megfogni. Kerek, vagy csak kissé ovális 
togantyús csavarhúzók használhatatlanok. Amint a kéz 
egy kicsit izzad — és mikor nem izzad a javításnál? 
már csúszik és a jól ülő csavart már nem tudjuk kiol-
dani. Minél laposabb és szélesebb a fogantyú, annál jobb. 

Anton Gazda mérnök, a rúgós motorkerékpárkormány 
feltalálója. 

A csavarhúzó olyan hosszú legyen, amilyen hosszú 
csak a szerszámtáskába befér. A penge erősen üljön a 
fogantyúban. A fainyél kilazulás ellen biztosított le-
gyen. Legjobb, ha a nyél és a penge egy darab és csak 
az oldalára van szegecselve két burkolófa. Sajnos, ezek 
nem elég laposak és a kisebb példányok csúsznak a kéz-
ben. A különböző cserélhető, betétes patent csavarhú-
zók általában kicsinyek és gyengék, bár itt is van kivé-
tel, p. o. az amerikai Stanley-gyár gyártmányai. A fém-
fogantyús csavarhúzókat alapjában utasítsuk vissza. 

Két reszelő. 
Egy félgömbölyű és egy háromélű. Az első lyukak 

reszelésénél tesz kiváló szolgálatot, míg a másodikat, 
mint „fémháncsoló kést" (magyarul: schaber), lyuk-
bővítéshez mint dörzsárt használhatjuk. Szóval vegyük 
meg mind a kettőt és pedig kérjünk elsőrendű lakatos-
szerszámot. Reszelőnyélre csak egyre van szükségünk. 
A nyelet és a reszelőket helymegtakarítás céljából cso-
magoljuk külön. 

Egy kombinált fogó. 

Sasszegek (splentni) eltávolítására, kötődrótok ösz-
szecsavarására való. Sokszor satút és sikkattyút (feil-
klóbni) kell helyettesítenie. Oly sokféle funkciót telje-
sít, hogy hamarjában alig lehet elgondolni. Ne hasz-
náljuk az anyák tönkretevésére. Erős konkurrense. 

a párhuzamos laposfogó, 
csak az a baj, hogy a nyílása rendszerint kicsi. Pedig 
sokkal biztosabban fog. mint a többi szerszám ós 



22 1926 december 15. 

sokkal jobban kíméli a megfogott tárgyakat. Attétele-
zése miatt hatalmas erejét jól kihasználhatjuk hajlí-
tásra, egyenesítésre stb. 

Láncbontó. 
Láncszemek eltávolítására való. törött, vagy meg-

nyúlott láncoknál. Azonkívül/ezt szállítja a legkevesebb 
gyár gépével, vagy olyant szállít, ami legalább is erre 
v. célra nem ér semmit. Vásárlásnál vigyázni kell arra. 
hogy a motor, illetve sebességváltólánc különböző mé-
reteihez, illetve osztásához jó legyen. A jelenlegi leg-
jobb ós legtökéletesebb láncbontó a Coventry. Igaz, 
hogy ára is megfelelő. 

Szíjlyukasztó. 
Feltéve, hogy szíjhajtásos gépről van szó. Legjob-

jobbak a spirálfúrós lyukasztók. 

Két gumiszer elő vas. 
A gépekkel szállított vasak rendszerint rövidek es 

gyengék, egyszerűen nem érnek semmit. Hiszen az em-
ber nem készül fajkínnak, tehát nincs szüksége a gumi-
defekt mellé még kínzószerszámokra. Pedig rossz 
vasakkal szerelni igazán kínos. Vigyázzunk arra, hogy 
a szerelővas elég hosszú legyen és sehol se legyen éles. 
Ha valahol durva volna, reszeljük gondosan simára. 
A Michelin-vasak elsőrendüek. 

Lyukasztó. 
Igen jó szolgálatokat teljesít berozsdásodott csap-

szegek (boltni) kiütésénél stb. 
Olajkamui. 

Városban nélkülözhető. Elég, ha túrára magunkkal 
visszük, főleg láncolajozásra. Jó kannának forrasztás-
nélküli húzott csöve van. Meglepetéseket mellőzendő, 
sohase tedd a szerszámtáskába a szerszámok közé, tül-
kön n yen megsérül. Inkább erősítsd valami arra való 
biztos, helyre, p. o. a szerszámtáska külső oldalára két 
füllel. 

Zsírozó. 
Ezt csak többnapos túrára kell elvinni. Vannak 

csövesek és csőinélküliek. A hajlékony osőtoldalékosok 
előnye, hogy nehezen hozzáférhető helyek könnyebben 
zsírozhatok. Azonban jegyezd meg, hogy olajkanna olaj 
és zsírozó zsír nélkül épp olv keveset ér, mint 

g u m ija vítókészl et 

beszáradt vagy kifolyott ragasztóval. Van egy 
nagy német gyár, amelyik pontosan gyufaska-
tulya nagyságú ragasztókészletet ad autójához. 
Ilyesmit kinyitás nélkül nyugodtan eldobhatunk. Leg-
alább olyan nagy készletet vegyünk, mint a kis motoros 
John Bull. Használat után mindig a legközelebbi alka-
lommal egészítsük ki készletünket. 

Légszivattyú, 

(magyarul pumpa). Legtöbbnyire a gyárak olyan gyer-
mekjátékokat szállítanak, amelyekkel az ember az or-
szágúton holtra kínozza magát. Ha új gépet veszel, ne 
várd, amíg egy defekt az országúton arra kényszerít. 

hanem próbáld ki odahaza a pumpát Ha nem dolgo-
zik megelégedésedre, úgy vegyél egy komoly, jó, új 
pumpát. Vigyázz arra is, hogy a pumpavég csavarja 
tényleg a géped gumijának szelpéhez való legyen. Ne 
elégedj meg a pumpatartóddal, szíjazd oda egy rövid 
szíjjal pumpádat a vázhoz, nehogy egy szép napon el-
veszésén kelljen csodálkoznod. A szép utainkon ez 
könnyen megtörténhet. Ha a hulló pumpa a hátsó kerék 
küllői közé érkezik, igen keserves siklórepülést okoz, 
amelyet mindenféle személyi és motordefektek kísérnek. 
Ha a pumpa egy szép napon nem visz többé eléggé, 
vedd ki dugattyúját s mártsd a bőrt olajba. Ezt az ola-
jat ne nyomd be a belsejébe, mert ez felette hamar 
tönkreteszi, inkább fújd ki egy pár határozott, erős fú-
jással a szép erdő, vagy mező levegőjébe. 

Szerszámunk most már együtt van, becsomagoljuk 
egy bőrtekercsibe (rollni!), a pumpa, ami a vázra ke-
rült. a. guinijavítókészlet, a láncbontó és az olajkanna 
kivételével. Először ezeket a dolgokat rakjuk helyre. 
Azonkívül szükségünk van még különböző 

alkatrészekre és tartozékokra. 
És pedig: 1 tartalékgyrertya. nagyobb túrákra kettő, 

jól csomagolható, kibélelt régi borotva-, szappanos bá-
dogskatulyába, de azért ne vedd ki az esetleges eredeti 
dobozból. Kétméter kiízzított rézdrót, kb. lmm., segít sok 
mindenen, egy kis tekercs szigetelő szalag, egy kis te-
kercs leukoplaszt (benzintartálydefekt javításához). 1 
kis olló (kötöző- és ragasztószerekhez), 1 kis dobozban 
(öreg ragasztókészletes skatulya), 3 egyenes és 2 görbí-
tett láncszem mindkét lánc számára, csavarok, anyák, 
alátétek, sasszegek (splentní!) és külön becsomagolva 
különböző düsnik, tartalék-égő, ha karbidlámpánk van. 
akkor ezenkívül még égőtisztító tű és tisztítórongy 
egészítik ki felszerelésünket a városban és annak kör-
nyékén rendezett kisebb túráinkon. Mielőtt mindezeket 
a nagyszerű dolgokat szerszámtáskánk mélyébe vará-
zsolnánk, vágjunk még néhány karikát egy régi töm-
lőből. ezek igen hasznos szolgálatokat fognak tenni, 
mindjárt bezárhatjuk az egyikkel a tartalékapróságos 
skatulyát Csomagolásnál ügyeljünk, hogy minden he-
lyet gondosan és szorosán töltsünk ki (tisztítórongy!), 
nehogy az utazásunkat zörgéssel kísérhessék a gyűjte-
ményünknek egymást tönkretevő darabjai. 

Tekintettel arra, hogy nem mindenkinek passziója, 
egy meglazult sárhányócsavar vagy kürt tiszteletére a 
szépen becsomagolt szerszámtáskát kiteregetni a sárba, 
ajánlatos lesz zsebünkbe süllyeszteni ilyen célokra egy 
franciát vagy egy párhuzamos laposfogót és egy csa-
varhúzót. Ez hasznos, csak nem szabad azt hinni, hogy 
most már a többi szerszámot otthon lehet hagyni. 

Nagyobb túrára vigyünk még: tartalékláncot, tar-
taléktömlőt, karbidlámpához karbidot dobozban, né-
hány bőrszíjat és lia ritkán lakott vidékre vezet utunk, 
első villa, és szelep rugót, 1 liter tartalékbeiizint A gép 
ezzel rendben volna. 

A személyes szükségletek. 
Hogy a szombat déli csomagolás hevében a szük-

séges holmik fele ne maradjon otthon, az alábbi táblát 
vágd ki, ragaszd kartonra, egészítsd ki különleges óha-
jaiddal ós tedd el olyan jól. hogy mire kell, fogalmad 
se legyen róla. hogy hová tetted. 

PuUower K e r t é s z IL Hó Budapest, VI., Andrássy-út 36. 
Párisi áruházzal szemben. 

és sár cipő 



AUTOMOBIL — MOTORSPORT 21 

Ddi1 b ő r k a b á t o k , A u t o & a u b é k , 
K e s z t y ű k , S z e m ü v e g e i t . 

Wessely István Budapest, IV., Váci-utca 9. sstím 

Kivágni és felragasztani! 
Személyes szükségletek 

Pénz 
Motorigazolvány 
Vezetői igazolvány 
Óra 
Levéltárca 
Notesz 
Zsebnaptár 
Lakáskulcs 
Zsebkendők 
Ceruza 
Töltőtoll 
Kötszer 
Gyufa 
Szívnivaló 
Erős zsebkés 
Zseblámpa 
Fésű 
Tükör 
Szappan 
Munkáskézmosópor 
Törülköző 
Fogkrém 
Ivópohár 
Fogkefe 
Hajkefe 
Ruhakefe 
Gallérgombok 
Varrókészlet 
Tartalékgallér 
Harisnya 
Hálóruha 
Borotva 
Borotvaszappan 
Fenöszij 

Szerelővasak 
Lyukasztó 
Olajkanna 
Zsírozó 
Gumijavítókészlet 
Pumpa 

Fényképezőgép 
Kazetták — tűrnek 
Előtétlencsék 
Fényszürő 
Beállítókendő Pótalkatrészek, tartozékok 
Állvány 
Önkioldó Kötöződrót 
Nyilvántartás (negatívokról) Tartalékrészes doboz 
Magnézium Gyújtógyertya 

Szigetelőszalag 
Szerszám Leukoplaszt 

Kuhs V91f) mm Égőtü (karbidlámpához) 
" Égő, illetve körte 

" in/ifi " .Láncok (motor, sebesség-
" i%on " váltó, mágnes, téli tú-

Gvertuakulcs " rán hólánc> 
Máaneskulcs Tartaléktömlő 
Kónuszkulcs Elsö vülarúgó 
Csökulcs darab Szeleprúgó 
^Skulcs damb T*rtalékbenzin 
C,<tnvnrhúzn ozijati 
Füaömbölvű reszelő Gumiszalagok 
H^rZémZszeíö Gumigyűrűk 
Kombinált fogó 
Láncbontó 
Szíjlyukasztó 

K. Pennsol moíor oil 
a legtökéletesebb amerikai autóolaf 

BlumentQal Testvérek, VI., Váci-út 26. Tel.: 144-53 
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Az 1926. évi Olympia Show 
Irta: Gyöngy Pál igazgató 

(Folytatás.) 
A Rudge standján az ismert 500 kom-e-s, négysze-

lepes ohv. 80 m. p. h. tipus mellett újra egy náluk éppen 
nem szokatlan szenzációval szolgált. Kiállított ugyanis 
egy normál 500 kcm.-es típust hozzávaló oldalkocsival. 
Az oldalkocsi és a motor mögött azokhoz kapcsolva kb. 
1—1.5 méter távolságban egy merev vázrendszerre 
építve egy kerekeken járó házikó következik. Ez a 
Rudge „Caravan". A sidecar által vontatott házikó-
alakú kocsi 160 cm. széles, 150.cm. magas és nem keve-
sebb, mint 240 cm. hosszú. A sárga moigószoba külső-
leg is elég csinos, ablakkal ellátott alkotmány, belül pe-
dig egy motorkerékpárszerelvényhez mérten, egyene-
sen fantasztikusan kényelmes. Így a szoba közepén 
nagy asztal, alvásra is használható két kényelmes, pár-
názott pad, főzőszekrény gyorsfőzővel, kályha, mosdó, 
stb. szolgálja a motorkerékpáros „Week end"-esjő ké-
nyelmét. Említenem sem kell, hogy a világításról is 
gondoskodva van, noha a vízvezeték még nincsen be-
vezetve. Az egészet egy rendkívül elmés servó-fékrend-
szer egészíti ki, amennyiben a motorkerékpárról egyet-
len láb- vagy kéznyomással az egész alkotmány, így 
tehát a Caravan is lefékezhető. A szerelvény', mely 
tulajdonképpen nem új ötlet, hiszen Amerikában, 
ha nem is szériában, de már gyártottak ilyet, potom 
130 fontért kapható. Hasonló „Caravan" kapható teher-
szállító", vagy tejeskocsival ellátva is. 

Az O meg a -mű vek, melyek talán a legolcsóbbak a pia-
con, 60 fontért adják a 680 kcm.-es Jap-motorral ellá-

— MOTORSPORT 1926 december 15. 

tott típust, míg a legolcsóbb kis kétütemű modell ára 
mindössze 26 font. Látható volt még az úgynevezett 
Om^gR-kisautó, mely nagyjában hasonlít a jólismert 
Morgan-gépekre. Egy -vízhűtéses, 960 kcm.-es Jap-
motorral1 ellátott szépvonalozású sportautó árául 135 
fon( v<>lt megadva, beleszámítva teljes felszerelést és 
világítást. E kisautók különféle kivitelben készülnek, 
a legolcsóbb kétüléses 95 font 

A világhírű K. L. G. gyertyagyár ós a Castrol 
Wakefield Cou ízléses kiállítása mellett foglal helyet 
az amerikai négyhengeres Hendersnn standja. A hatal-
mas 1330 kcm.-es gépeken újítás alig található. Egy 
amerikaiízű szenzációval azonban méigis szolgált a 
gyár. Bemutatott ugyanis egy, a levegőben függő és 
csak a főtengely két végén megerősített gyönyörű szé-
pen fehérre zománcozott motort kettévágva. Az elmés 
elrendezés folytán a motort a felfüggesztett főtengely 
körül könnyen lehetett forgatni és ilymódon a külön-
böző alkatrészek működéséről meggyőződni. 

Az ügyes trükk sok érdeklődőt vonzott az egyéb-
ként is látogatott standhoz. 

A Norton-g yár standján különösen az 588 
kjcm.-es ohv. négysebességes sport-típus keltett 
feltűnést, míg a többi jól bevált típus, leszámítva 
a szintén négysebességes kapcsolóművel ellátott 
630 kcm.-es oldaltvezéreltet, változatlan maradt A 
Rex-Acme-gé pek közül különösen egy 350 kcm.-es 
double-port Blackburne tünt ki, rendkívül erős, ver-
senyre késs/ült merevített vázával. Szép volt a 175 
kcm.-es saját motorú ohv. kisgép és az új .500 kom.-es 
oldaltvezérelt, különálló olajtartállyal ellátott s.. v. 
sportgép. A Rex-Acme-standon voltak egyébként a 
kiállítás legszebb versenydíjai is láthatók. Szebbnél 

Motorkerékpár- és alkatrésskép viseletek 

0 - R A D 

Gecső és Társa 
Budapest, V., Szécheny-

(Rudoli)-rakpart 10. 

nsA 
Schmalcz József 

Auto-palota 
Budapest, VII., Dohány-u. 22 

m i 

Lantay Ede 
Budapest, IX., Viola-u. 12-14 

h O D B E 1I99KS MOTO GUZZI 
gyertyák nyergek 

Biró Jenő Bíró Jenő Petrákovits Testvérek 
Budapest, Budapest, Budapest, IX., Ullői-út 66 a 

VI., Liszt Ferenc-tér 10 VI., Liszt Ferenc-tér 1U 
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szebb kivitelű arany- és ezüsttárgyak, serlegek, érmek 
stb. díszítették ezt az 1926. évi versenyszezon folyamán 
oly fényesen szerepelt márka standját 

Az ^íJíf.-gépek nagyméretű standján, különösen az 
újtípusú 500 kain.-es oldalt vezérelt típus állott az érdek-
lődés középpontjában. A motor egy 84 mm. furatú ós 
90 mm. löketű 498 kcm.-es és oldaltvezérelt egyhengeres, 
levehető hengerfejjel. A gép egyéb felszerelése meg-
egyezik a nálunk is jól ismert 500 kcm.-es ohv.-típuséval. 
A Sun (The Sun Cycle &Fittings Co. Ltd. Birminghami 
gyár, mely egyike Anglia legnagyobb motorkerékpár-
gyárainak, új típusként szintén az 500 kcm.-es Black-
burne-beépítést. hozza. A 350 kcm.-es ohv. Jap-beópítés 
mellett, a kisebb típusok különféle nagyságú Villiers-
motorokkal futnak. A gyár szállítási feltételeinek külö-
nös érdekessége, hogy a gépek áraiba a 300 mórtföldes 
körzetben való szállítás 'díja már be van tudva. 

A háromkerekű Morgaw-cyclecarok, nem túldrága 
árak mellett igen szép kivitelű gépeinek óriási sebes-
ségeket garantálnak. Megállapítható, hogy Angliában 
a Moi-gan-okat erősen veszik és nagy népszerűségnek 
örvendenek, aminek bizonyára nem utolsósorban a ki-
váló állapotban levő angol utak az okai. A kiállított 
típusok között különösen a 45 fékpadlóerő leadására 
képes 1000 kcm.-es Jap és Blaokburne-motorosok tet-
szettek, melyek garantált sebessége megközelíti a 160 
kilométert. 

A Veloce Ltd. Birmingham (Velocétte) gépei, külö-
nösen a 348 kom.-es és ohc. TT-típus egyike volt a kiállí-
tás legszebb ohc.-gépeinek. A gyár ugyanis szériában 
hozza ki azt a típust, mellyel Alec Bennet az idei ju-
nior TT-t oly fölényes stílusban rekordidő alatt nyerte 
és amely gép a verseny után szétszedve az elhasználó-
dásnak nyomait alig mutatta. Ezt a tényt, melyet 
csupán igen kevés motorgyár mondhat el magáról, a 
Velocette-gyár sajátos konstrukciójú, speciális olajo-
zásának véli köszönni, mely az autók cirkulációs ola-
jozásához hasonlóan tökéletes. A motor egy 74 mm. 
furatú és 81 mm. löketű királytengelyes, egyhengeres, 
mely 1:6-hoz kompresszióarány mellett 5800 fordulatnál 
18—19 fékpadlóerőt ós 80 mértföldes órasebességet 
garantál. A motorteljesítmény ezek szerint kolosszális. 
A gépeken látható abszolút hatékony, nagyméretű 
hangtompító, mérések alapján a motor maximális for-
dulatszámmal való járatása esetén, teljesítményének 
alig 5 százalékát emészti fel. A TT.-gépe egyébként 
legújabban szintén „nyeregtaukkal" kerül forgalomba. 

Volt a kiállításnak még egy érdekessége, a német 
Per vagy Megola-motorkerékpárokhoz hasonló F. E. W. 
kétüléses íkarosszált motorkerékpár, mielybe egy 1000 
kcm.-es s. v. .Tap-motor volt beépítve. A gép kényelmes 
benyomást keltett és a bemutatáson könnyen kormá-
nyozhatónak ós kezelhetőnek bizonyult. ítéletet a ta-
pasztalat teljes hiánya folytán még az angolok sem 
tudnak mondani róla, kérdés, hogy nem vetődik-e fel 
újra a régi probléma, hogy: vagy autó, vagy motor-
kerékpár?! 

A különböző sidecarok, alkatrészek stb. leírása túl-
hosszúra nyúlnék. Ezért csak egy-kettőről akarok még 
szólani. így az ízléses Highward, Tornado, Swallow, 
Hughes, Whitley, Millford stb. oldalkocsik mellett fel-
tűnt eg5* oldalkoositípus, mely könnyűszerrel felcsap-

SP B 
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ható és így a motoros keresztülhaladhat szűk helyeken, 
kis hidakon, gyalogösvényen stb., ahol egyébként csu-
pán szólóban férne el, az oldalkocsi leszerelése nélkül. 
A sideear építése, dacára a felcsaphatóságnak, elég 
masszívnak mutatkozott. Mindenesetre nagy előny ez 
azok számára, akik gépüket .kénytelenek szűk helyen 
(p. o. kapu alatt stb.) tartani és egy esetleges széles 
.sidecaros gépre nem volna helyük. Így aztán az oldal-
kocsi kényelmetlen le és felszerelése is ritkán válik 
szükségessé. 

Az újrendszerű alkatrészek garmadájából a leg-
jobb véleménymondó. a tapasztalat fogja igazán kivá-
lasztani, hogy mi marad és mi nem? 

A niotorkerékpárkiállítással tehát nagyjából végez-
tem. Távolról sem állítom, hogy mindent részletesen 
leírtam, utalva cikkem kezdetén hangoztatott állítá-
somra, csak az érdekesebbeket, valamint az lij típuso-
kat vázoltam egynéhány szóval. Célom tulajdonképpen 
csupán egy általános áttekintés nyújtása volt, hogy 
majd az idők folyamán az egyes típusok külön-külön 
részletes leírásánál az olvasó bizonyos tájékozottsággal 
rendelkezzék az új modellek és különlegességek tanul-
mányozásánál. Célomat remélhetőleg elértem és elérni 
kívántam azt is, hogy — noha a szakmában magam is 
érdekelve vagyok — a lehető legtárgyilagosabban fog-
lalkozzak az egyes gyárakkal és azok alkotásaival. 

(Vége.) 

Automobilötitök » f _ _ JJ Hüíö és Fémáru R. T. Tn^Z'ányou „Mitarus sísssí̂ ívc. 
j a V l i a S O K . WW Telefon. C. 914-17 é s C. 979-93. 

I 
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Automobil vezérKépvi&eleleR 

AM+fc£AR 

Halmos Testvérek 
Budapest , V., Nádor-utca 5 

gróf Salm Hermann 
Budapest , I., Zsolt -utca 9 

Telefon: 142-86 

BALLOT 
Wilheim Sándor 
Budapest , V., József-tér 11 

Hotchkiss 
AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest,VII., Dohány-u. 22 

Telefon : T. 125-68 

DONNET-ZEDEL 
AUTO-PALOTA 

Schmalcz József 
Budapest, VII., Dohány-u. 22 

Telefon : T. 125-6S 

É j e u x J e o t 

Landy István 
Bpest, V., Országház-tér 9 

Tele fon : Lipót 973-43 

S i l M f t t N o Senéchal 

VELOX AUTÓKERESKEDELMI RT. 
Budapest, V., Dorottya-utca 7. 

Landy Estván 
Bpest, V, Országház-tér 9. 

Telefon L. 973-43. 

Wollemann István 
IV. ker., Ferenciek-tere 3. sz. 

A Phönix-gummigyár 
bemutató autója 

Reklámok korszakában élünk. Amerre megyünk, 
mindenütt reklámok kísértenek. Néha már úgy vágyó-
dunk egypár nyugodt, reklámnélküli napra, de az telje-
sen lehetetlen. Nagyapáink, ha sírjukból felkelnének s 
meglátnák az utca egyik sarkáról a másikra átugráló 
bakkecskét és a kétpercenkint Szent István Porter 
sörrel a mennyországba szaladó tűzszekeret, azt gon-
dolnák, hogy a világ felfordult, vagy megbolondult. 
Ellenben, ha vonatba ülnének és szembetalálkoznának 
az ismert Igmánidy és Hunyadi János keserű vizek rek-
lámjaival, rögtön el hinnék, hogy a gyorsvonat tényleg 
22 óra alatt szalad Budapesttől Berlinig. 

Mindennek, mindenkinek megvan a tipikus rek-
lámja. Guttmannál a ruhát húzzák már évtizedek óta. 
Moskovits megelőzött, Győrffy „nem lóg és nem fázik", 
stb. Az már magábanvéve nem is ember, akit nem rek-
lámoznak. A szegény köztisztviselőket állandóan, hosi/-
szú cikkekben ismertetik az újságok. Minden országban 
egyformák: sápadt, beesettarcú. kopottruhás és akta-
táskás egyének, kik csak gyalog, de a hónap elején 
mégis villamoson járnak. A hadimilliomosok a pénz és 
a jólét reklámjai. Típusaik: kicsit megpuffadt, jóléttől 
duzzadó, meglehetős pocakkal bíró és görbére faragott 
görög orr alatt gyűrűsszivar, elegáns ruha, síép séta-
bot, jobboldalon cárt, gyönyörű bundába bujtatott nő. 
Gyalog ritkán közlekedik, csupán egészségi okokból, 
annál többet autón. Inkább börtönben ülni, mint villa-
moson járni. 
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Egy igen elmés és érdekes reklám és oktatódologba 
akadtam Berlin közelében. Egy automobilüzem meg-
tekintésére voltam meghíva s ugyanezen a napon az 
üzembe érkezett a harburgi Phiőmix gumimigyár be-
mutatóautója. Egy „Vomag"-gyártmányú Phőnix óriás 
gummival felszerelt autó (1. ábra), melynek belseje (2. 
ábra) mozielőadások megtartására van berendezve. 

K'i> omnibusz egy kis vetítőgéppel és egy hangosan 
beszélő Telefunken rádiókészülékkel van felszerelve, 
mely előadás közben a zenét szolgáltatja. 

A bemutatóomnibusz jelenleg Berlinben van, azon-
ban Németország nagyrészét" már 1 lejárta és a gyár 
célja, hogy óriás gummiabroncsainak előállítását és 
gyártását egész Németországban ismeretessé tegye. 

Körülbelül 20—22-en helyezkedtünk el az omnibusz-
ban és először természetben mutatták be a különböző 
Cordszövésű gununik metszeteit és a nyers gummik 
egyes fajtáit, melyek között megtaláltuk a híres Hevea 
Brasilieusist, mely mint kiváló nyersgummi az egész 
világon ismeretes. 

Az autó besötétítése után megkezdődik a mozielő-

adás, melyet a gyár szakembere magyarázatokkal kísér. 
A gummiszüret, a koagulálás és szárítás után a 

gyárba kerülő nyersgummi mosása, tisztogatása, ké-
miai keverése é,s vulkanizálása kerül bemutatásra. A 
Cord-szövet gummizása és a „carcasse"-nak, köpeny-
gerincnek az elkészítése igen precíz, pontos és nagy 
ellenőrzés melletti munkáról ad tanúságot. 

Majd láthatóvá válik az autoklav-prés, mely a 
„Phőnix cord"-köpeny vulkanizálására szolgál és 
amelyből a vulkanizálás után kikerülő Phőnix-gummi 
szívósságával és rugalmasságával a gyárnak jó hírne-
vet szerzett. A vulkanizálás befejeztével az autoklav-
prósből kikerülő Phőnix corü-gummi csomagolása és 
elszállítása válik láthatóvá. 

Végül az egész gyártelep repülőgépről felvett lát 
képe jelenik meg, melyben kb. 4000 munkás keze dol-
gozik naponta. 

Ezzel az előadás be is fejeződik ós rövid idő alatt 
minden laikus kellő gummiszaktudással hagyja el az 
omnibuszt. 

Molnár Gyula. 

As, automobilok és motorkerékpárok 
nagyj&ete Berlinben 

Iría: Gecsö Jenő oki. gépészmérnök, kir. íörvsz. f>iles szakértő 

Az egész műszaki világ visszafojtott lélegzettel 
leste és várta, hogy korunk közlekedési életében oly 
fontos közlekedési eszközöknél, mint az automobi-
loknál és a motorkerékpároknál, milyen újdonsá-
gokkal lepi meg a német ipar a világot ezen az 
őszön, midőn megnyílik a német automobil-kiál-
lítás. 

Azok közül, kiket az automobil és motorsport, ha 
nem is sportszerűség szempontjából oly közelről érde-
kel, igen sokan voltunk, kik heteken keresztül halasz-
tottuk már külföldi útjainkat, hogy azt összekös-
sük a berlini automobilkiállítás megtekintésével. 

A prágai gyors hangos a magyar szótól és 
szint© nem is feltűnő, hogy a szomorú trianoni hatá-
rokat Komáromnál átlépve, az új beszálló utasok 
magyar beszéde betölti a jól fűtött kocsiszakaszo-
kat. Az ismeretlen határokon inneni -s túli utasok 
összebarátkoznak s egy közös témájuk van: Berlin, 
az automobil-kiállítás és a találgatások, hogy mi-
csoda újdonságokkal lepik meg a németek újra a 
világot. 

A kellemes és tanulságos témák közepette az 
idő versenyt robog a gyorsvonattal s észre sem vesz-
szük, hogy már két határt is átléptünk s a Német 

birodalom területén száguldunk Berlin felé. A be-
szálló új utasok, a németek, hamar megismerkednek s 
most már ezekkel az új utasokkal folytatódik a kö-
zös téma, az automobil-kiállítás meglepetéseiről. Ök 
már látták, ők már megcsodálták, ők már mesélnek 
nekünk és fokozzák kíváncsiságunkat. 

Csodálatos ez a mai szellem, mely minden moz-
zanatában a gyors közlekedési eszközök fogalmában 
talál megnyilatkozásra. A gyermekszoba, képzelete 

• ma már nem a rablóvilág és a tiindérkék birodalmá-
ban talál megnyugvást, a kis fiú automobilt, motor-
kerékpárt kíván ajándékul s boldog, ha a gyermek-
mesék kis kátéjában felfedezi az autó vagy motorok 
képeit és élvezettel olvassa az azzal összefüggő el-
beszéléseket. 

Korunk ezen jellegzetes képe bontakozik ki való-
ságában, midőn esti alkonyatban befutunk az An-
halter Bahnhof tágas csarnoka alá s pár pillanat 
alatt kint vagyunk a széles Königgrátzer Strassen, 
hogy a város belsejében levő szállásunkra iparkod-
junk. Megszédül az ember feje, midőn 60 kilométe-
res sebességgel látja száguldani a magán-, a taxa-
méteres autók százait, a személy- és tehermotor-
kerékpárokat és teherautókat. Az aszfaltot fényesre 
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Hild Károly. 

kefélik a gummikerekek ezrei. Szirénák, kézikürtök 
fülsiketítő zajában kavarog a világváros forgalma. 
Példás rend mindenütt! Ezt ritkított betűvel kel-
lene kinyomtatni a budapesti közönségnek, mely 
úgy látszik, esküdt ellensége1 az utcai motorikus 
forgalomnak, de egyben a rendnek és fegyelemnek is. 

Még néhány hónappal ezelőtt ott állott a közle-
kedési rendőr szobra az út keresztezésében s irá-
nyította gépies mozdulataival a járművek százait. 
Ma már majdnem mindenhonnan eltűntek ezek a 
derék fickók! Szerényen elvonultak a járda szélére 
s onnan figyelik a forgalmat. Kezét az utcaforga-
lom pulzusán, egy kis szekrénykén tartja s egy 
ujjnyomással adja meg a szabad vagy tilos jelzést. 

Istenem, hol vagyunk mi még ettől! Kísérlete-
zünk oly jelzőberendezésekkel, amelyek tőlünk pár, 
száz kilométerre, a nyugat nagy városaiban már 
évek óta megvannak a gyakorlatban, ö t közleke-
dési rendőrt állítunk egy oly utcaJkeresztezésbe, 
ahol egy közlekedési rendőr egy jelzőkészülékkel 
játszva elláthatná a forgalmat. S mi a mi forgal-
munk Bécshez képest, hogy Berlinről ne is beszél-
jünk. Az utcák világítása a nappali fényt is meg-

közelíti, miért lehet ez ott jó s miért kell nekünk 
koromsötét utcákon tapogatódzva hajtani, hogy a 
közlekedési rendőrt el ne üssük. Nézzünk csak 
körül a Belváros utcáiba este, midőn az üzletek be-
zártak, de jaj, ki nem menjél, motoros barátom pél-
dául a Váci-útra. Mikor lesz még nálunk hajtási 
biztonság, mikor lesz még a publikum fegyelmezett. 
Mert addig, .míg ez nem lesz, nem is lesz nálunk mo-
toros élet. Reméljük, hogy nem lesz mindig kísérleti 
nyúl a mi szép fővárosunk s az a sok összeg, amely 
fölöslegesen fut ki tanulmányutakra, inkább arra 
fordíttatik, hogy az utcákat rendesen világítsuk, az 
útkeresztezésekben jelzőberendezéseket állítsunk, 
olyanokat, amelyek már a külföldön kipróbáltattak 
és beváltak s így tehermentesítsük azokat a sze-
gény áldozatokat, akiket a „ma" közlekedési rend-
őröknek nevez és őket emberfeletti munkájukban 
minden pillanatban veszélyezteti. 

De ne álljunk meg ennél a szomorú tárgynál, 
hanem siessünk ki Berlin forgatagába és reméljük, 
hogy nemsokára nálunk is oly ideális lesz motoros-
nak lenni, példás rend és fegyelmezett közönség 
között haladni motorosjárműveinkkel, a nélkü1 

hogy indulás előtt végrendeletet kelljen írnunk. 
A berlini nagy automobilkiállítás szept. 29-én 

nyitotta meg kapuit és október 7-ig tartotta nyitva. 
A megnyitás fényes ünnepségek keretében folyt le. 
Aki számottevő embere a nagy birodalomnak, a köz-
szeretetnek örvendő nagy köztársasági elnöktől 
kezdve mind jelen volt. I)e meg is látszik Berlin 
képén külsőleg is. Rengeteg vidéki ember, hol szász, 
hol bajor, hol sváb dialektust hall az ember, a szál-
lodák zsúfolva, alig hogy helyet kap az ember. A 
kiállítási terület a Kaiserdammon levő két pompás 
kiállítási épületben nyert elhelyezést. 

Hatalmas épületek, az építőművészet csodái. Az 
útirányt óriási táblák és zászlók jelzik. A közlekedés 
a lehető legideálisabb. Külön autóbuszjáratok a vá-
ros legkülönbözőbb pontjairól futnák itt össze, köz-
vetlenül a kiállítás bejárata előtt a földalatti villa 
mos megállóhelye, mely csak xígy ontja a látogatók 
ezreit. 

A belépődíj a mi fogalmaink szerint kissé magas, 
3 márka, de ez az 50 000 korona áldozat igazán pazar 
élvezetet is nyújt. 

A bejárattól jobbra-balra ízlésesen díszített szalon-
/bzerű helyiségekben a különböző gyárak legértéke 
sebb verseny nyereményei találnak elhelyezést. A 
látnivalók erkölcsi értéke fölülmulhatiatlan, de 
anyagi értéke sem megvetendő. Csodaszép serlegek, 
művészi szobrok, arany- és ezüsttárgyak sorakoznak 
egymás mellet megjelölve a versenyek időbeli ered-
ményeivel. Megtaláljuk az angol Turist Trophy tói az 
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olaszországi hegyi versenyekig minden nemzetek 
verseny eredmenyeit és bizony igen SOK a nagy kül-
földi verseny, anol a nemet movorok és automoDiioK 
az elsők között, loglaltak neiyet. 

A légi kiáliitasi csarnok egy oldaltermében a 
legregibij gépkocsik vannak kianítva s egyben azox 
a versenykocsik, amelyek már evtizedekKei tzelóti 
a Jegtontosabb versenyeket nyerték. A legtöbb az 
autók között a Benz ós Mercedes, míg a motorkerék-
párok között a BMW. ós a lus DKW. a legszebben 
dekorált. 

A koridoron kitűnő cukrászda foglal helyet, míg 
a iuigy terem végén félemelet magasságában egy 
pompás étterem, a pincében söröző. Kiegészíti mind-
ezt egy az átvezető előcsarnokban felállított tágas 
ruhatár. 

A korridoron kitűnő cukrászda foglal helyet, míg 
szép s a legfinomabb ízléssel van berendezve. 

De térjünk át talán a kiállítás lényegére. 
A német automobil átalakulásáról mult szá-

munkban bőven foglalkoztunk. Nézzük most a német 
motorkerékpár ipar helyzetét. 

Addig, míg a motorkerékpáripar szülőhazájában, 
Angliában nagyrészt a sport céljaira szerkesztették a 
motorkerékpárokat, addig a német ipar felismerte an-
nak fontosságát, hogy mit jelentenek a motorkerék-
párok a mindennapi használatban, mint könnyű, 
aráylag olcsó szállító és közlekedési eszközök, me-
lyek gyorsak, megbízhatók, gazdaságosak ós a 
tereptől majdnem függetlenek, s ezeknek a kí-
vánságoknak szerkesztette meg egységeit. A né-
met ipar tanult a világháborúból. A németek 
megismerték a keletet s annak útviszonyait, amelyek 
nem hasonlíthatók a kontinentális utakhoz s miután 
terjeszkedési lehetőségük keletnek mutat, szerkezetei-
ket a kelet viszonyaihoz alakították. 

A gépek súl.Yuan nehezek és masszívak, de ez-
által megbízhatók s a mindennapi életnek jobban 
megfelelőek. Az országutakon való közlekedési lehe-
tőségek ma még nem engedik meg a sebességeknek 
korlátlan fokozását, viszont rossz utakra is kell szá-
mítani, tehát a fordulatszámot nem szabad ad infi-
nitum emelni, hanem annak korlátozásával meg kell 
adni a lehetőséget arra, hogy a gép húzzon és telje-
sítsen. 

A motorkerékpárok ma már igen fontos közleke-
dési és nem sporteszközök, az elszegényedett közép-
osztály vagyoni viszonyai nem engedik meg ma még 
azt, hogy autót tartson, olcsóbb járműre van szük-
sége, hogy függetlenül a mai súlyos közlekedési lehe-
tőségektől ellássa napi teendőit és hivatását. Amellett 
az elfáradt és dolgozó társadalomnak egészséges 
szórakozásra is szüksége van. Az ünnepek és vasár-
napi munkaszüneteket kellemesen eltölteni, fiiggetle-
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nül az időhöz kötött közlekedési eszközöktől máskép 
nem is lehet, mint ha az embernek egy jó és megbíz-
ható motorkerékpárja nincsen. Azonban a gépeknek 
megbízhatóknak kell lenniük és mi szintén fontos szer-
kezeteikben és kezeléseikben egyszerűeknek, mert a 
motorkerékpárt a nagyközönség ma már kor és 
szakképzettségtől függetlenül akarja használni. A ki-
képzés csak a hajtási biztonságra szabad, hogy kiter-
jedjen, a gépkezelés pedig legyen egyszerű s ne igé-
nyeljen különös szakértelmet, mert ennek elsajátítása 
ismét csak sok pénzt és időt igényel. 

Örömmel kell látnunk, hogy dacára annak az 
indokolatlan antagonizmusnak, amellyel úgy a kö-
zönség, mint sajnos a hatóságok is viseltetnek a mo-
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torkerékpározók ma még kis társadalma iránt, a mo-
lorKeréKpar mvei napról napra szaporodnak s ma 
mar az ugyveü, a mérnök,. az orvos, a keresKedo, az 
iparos stb. stb. mind megtalálna tó a motorosok kö-
zött, elsősorban hivatása teljesítésének lehetőségeit 
Keresve azon, másodsorban szórakozását es uauieset. 

£iZ a közönség megbiznató, jó és kevés szakértel-
met igénylő gépeket keres. Az eminens szükséglete-
ket maga is szívesen ellátja, hiszen ebben örömét leli, 
ha nagyobb a baj, van haia Istennek sok jó múheiy, 
ellátják azok ezt a részt, hiszen erre vannak predesz-
tinálva. 

De igen nagy fontossága van ma már a motor-
kerékpároknak a teherszállítás szolgálatában is. A 
külföld uccáiról már eltűntek az úgynevezett „tüdö-
kompressziós gépek", a teherhordó kerékpárok és el-
foglalták helyeiket a teherhordó motorkerékpárok. 
Nálunk még lassan bár, de mégis tért kezdenek hódí-
tani ezek, s ha az általános gazdasági helyzet javul, 
mint ahogy reméljük, akkor úgy véljük, hogy minden 
rendű és rangú üzletember beállítja ezeket a teher 
és árúszállítás szolgálatába. 

De vegyük talán sorba a legnevesebbeket. Ma-
beeo, Universelle, JStock, és Schüttof ismert eddigi 
modelljeiknél semmi újdonságot nem hoznak. A 
Deutsche Industriewerke Motorradfabrik közismert 
„D" Radja egypár igen praktikus újdonságot valósit 
meg használati gépeinél és pedig: az akkumulátor-
szekrényt rugalmasan függeszti fel a magnetdynamo 
mellé, miáltal kiküszöbölődik az eddigi rázások kö-
vetkeztében beállott ebonit szekrénytörés. A szer 
számtáskákat oldalt helyezi el a csomagtartóra, amely 
kecsesebb formát kölcsönöz a gépnek, míg az igen 
kedvelt oldalkocsijainak háromnegyed ellyptikus ru-
gózását, mely eddig nem futott végig a kocsi alatt, 
teljesen végig vezeti és még egy „U" rugót is alkal-
maz. Ezáltal az oldalkocsit kényelmesebbé tette és 
tehermentesítette a különben masszív ós erős alvá-
zakat, mely körülmény oly fontos a keleteurópai út-
viszonyok között. Király-tengelyes „dernier cri"-ver-
senymodellje pompás kivitelében közfeltünést kelt. 
Igen tetszetősek voltak a különböző használati teher-
kocsijai, a fürge kis taxi, amefyből oly sok száz da-
rab fut Berlin utcáin, a németbirodalmi posta re-
szére készült és használatban levő postagyűjtő ko-
csijai, pompás tűzoltó- és mentőkocsija, amely beve-
zetett typusa az állami intézményeknek. 

NSU. 500 köbcentiméteres kót hengeres túrarno-
dellja 1927. szerkezeteiben és kivitelében impozáns 
volt. ÍJjdonságképen átvette a „D" Rad zárt karter 

rendszerét, miáltal ahhoz teljesen hasonló lett. Sport 
modelljük szintén két hengerrel hasonló kivitelben 
mutatkozott, természetesen elektron dugattyúval és 
hidegolaj szivattyúval tökéletesítve. 

Viktória 600 köbcentiméterig emelt és közismert 
fekvőhenger-elrendezésével az érdeklődés központjá-
ban állott. 

Meglepetéssel szolgált a kiállításnak a Zschop-
pauer Werke DKW. gépeivel. Ott láttuk a közismert 
kis sport typust a 20(5 köbcentiméteres kétütemű gé-
pet, melyekből több mint 80.000 darab fut csak Né-
metországban, a gazdaságos üzemű kis háromkerekű 
árukihordókoesit, mely 250 kilogramm hasznos teher-
bírásával igazán csodája a motorkerékpáros szállító 
kocsiknak, de az új 500 köbcentiméteres kéthengerű 
kétütemű 1927. modellű solo gép lepte meg legjobban 
a szakköröket. A két henger tulajdonképen egy hen-
gert mutat és sűrű bordázásával hűtése épp oly töké-
letes, mint a turboventillátoros kis sportgépé. A gép 
súlya 130 klgr., gumiméretei iiberdimensionáltak, 
teljesítőképessége 115 kilométer óránkint. Áttétele-
zése ideális, pompás hegymászó ós ízléses oldalkocsi-
jával a jövő saison legkeresettebb gépei között foglal 
majd helyet. 

Ziindapp „Einheitsniodell"-je igen nagy érdeklő-
désnek örvendett. A megerősített váz és kitűnő első-
kerék rugózásban új megoldásokat láttunk, amelyek 
méltán találkoznak majd megértéssel a vevőközön-
ség körében. 

Teherszállító kocsija tetszetős, egyszerű és gaz-
daságos az üzemben, meg fordított ja a DKW.-nek, 
amennyiben a motor nem tol, hanem húz. Igen sokat 
láttunk máris Berlin utcáin. 

Kiemelhetjük még a Triumphwerke Nürnberg 
AC.-t, bár eddigi megszokott megoldásaiban újat nem 
hozott be. 

A Viktória Werke A.-G. normál-typusai mellett 
egy kompresszoros versenygépet mutatott be, mely 
a sportkedvelők körében keltett nagy érdeklődést, 
egyébként ismert 500 és 600 köbcentiméteres gépeit 
állította ki, amelyek kivitel és fölszerelés tekinteté-
ljen elegánsak és igen jól mutatnak. 

Érdekes volt megfigyelni, hogy az összes gyárt-
mányok hengerűrtartalom szempontjából mind 600 
köbcentiméteren alul maradnak, sőt azt mondhatjuk, 
hogy az 500 kbe.-méteren aluli typusok is lassan el-
tűnnek és a gyártás 500 és 600 köbcentiméteres hen-
gerűrtartalmú gépek konstrukciójában kulminál. Ez 
is amelett bizonyít, hogy a németek megbízható 

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BELA 
VI.. Lázár-utca 14. 

(az Opera mögött) 

Tel,: Teréz 131-28 

SZŐNYI LAJOS 
MŰSZAKI FÉNYKÉPÉSZETI MŰINTÉZET 

Magyarország legjobban felszerelt fotoműintézete, 
speciális helyszíni fényképfelvételekre.Felvételeket 
készítek gyári üzemekről,(automobil, motorkerékpár) 
ipartelepekről, poitáiokról, valamint épitési, mér-
nöki és mindenné e műszaki berendezésekről. Ké-
pes árjegyzékek, sokszoiositások. A felvételiét a 
legélesebben és legplasztikusabb kivitelben készítem. 

Budapest, V., Visegrádi-utca 23. szám 
Telefon: L. 918-44. Reggel 8-V210-ig és d. u. 2—4-ig. 

Alapítva 1912. évben. 
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használati gépeket szerkesztenek, a melyeknek vo-
nóereje 500—600 köbcentiméter hengerűrtartalom 
mellett legmegfelelőbb és leggazdaságosabb oldal-
kocsi használattal három személy, vagy 250 kilogram 
hasznos teher szállítására. A kisebb hengerűrtar-
talmú gépek csupán könnyű mozgékonyságukért és 
a könnyű önsúly miatt lesznek a jövőben keresettek. 
A magasabb hengerűrtartalmat csupán a Neckar-
sulmer Fahrzeugwerke A. G., ez a wiirtemibergi gyár 
tartotta meg, amely 1000 köbcentiméteres kéthengeres 
túragépét mutatta be. Ez a gyár különben typusok-
ban a legtermékenyebb. 4-féle kategóriát gyárt és hoz 
forgalomba. A magas Kategóriák azonban már Né-
metországban nem keresettek, mert ezek már közel 
állanak az oly tökéletes kis autókhoz, de végered-
ményben mégis csak motorkerékpárok. 

A Knapke Werke Berlin érdekes használati ol-
dalkocsikat mutatott be, amely ismét amellett bizo-
nyít, hogy a motorkerékpároknak igen nagy hivatá-
suk van a mindennapi használatban. Egy igen ügyes 
tiizoltókocsi mellett ott szerepelt az első motorkerék-
páros rádio-felvevő és leadó állomás. 

Jelentősebb gyártmányok, különösen olyanok, 
amelyek nálunk is ismertebbek, nem kívánnak bő-
vebb ismertetést. 

Utoljára hagytam a kiállítás csemegéjét a Baye-
rische Motorenwerke A. G. a nálunk még forgalom-
ból nem, de hírből annál jobban ismert BMW. motor-
kerékpárok rövid ismertetőjét. Ami az automobilok-
ban a Maybacli kocsi, az motorkerékpárókban a 
BMW. Kiállítási területe egyike volt a leglátogatot-
tabbaknak. Külső felszereléseiben és ízléses összeál-
lításukban a legszebbek, amit csak az ipar alkothat, 
kardános, meghajtásukkal, mint raritások kereset-
tek. Az angol gépek túl vannak szárnyalva ezzel a 
modellel, viszont Amerika igen hátra marad az íz-
léses kivitel tekintetében. — a Typ. R. 42. túragép 
1.8—12 HP.-vei ós 500 köbcentiméteres hengerűrtar-
talommal a legjobb, amit kívánni lehet, üzeme 
gazdaságos, amennyiben 100 kilométerenkint 3 liter 
benzint igényel, sebessége óránkint 120 kilométer. 
Oldalkocsija a legízlésesebb mindazon kocsik 
között, amelyek a kiállításon láthatók voltak. — A 
O.í)—6.5 HP. egyhengeres kis kategória kedvelt gépe 
a sportkedvelőknek, soloban viszont a Typ. R/47. 
1.8—16 HP. sportmodell erős versenytársa lesz az 
idei magyarországi versenyeken az általunk itthon 
ismert angol gépeknek. A kivitel és jóság egyenesen 
arányban áll a beszerzési árral is. Ez ma Németor 
szág legdrágább gépe, de a drágaság itt igazán csak 
relatív fogalom. 

Megállapíthatjuk általában, hogy a német ipar 
igen lement az eladási árakkal, a német gépek otthon 
Németországban sokkal olcsóbbak ma már, mint az 
angol gépek saiát hazájukban. Amellett egy igen 
egészséges nézet kezd kialakulni Németországban, 
mély oda irányul, hogy a motorkerékpárok export 

Sc&lotzzer Gáspár 
a MAC és WVC vívómestere, vívó-és tornaterme 
Budapest , IV., S e m m e l w e i s - u t c a 4 . s z á m . — Beiratkozás egész nap. 

árait úgy limitálják, hogy azok eladási árai külor-
szágokban a vám és egyéb mellékköltségeket hozzá-
számítva, no haladják túl a belföldi árakat. 

Egy jó 600 köbcentiméteres angol gép ma Ang-
liában átszámítva arany márkára soloban 1.512 arany 
márka, ezzel szemben egy qualido német gép, például 
a 600 cms Mabeco 1.385 aranymárka. Az 500 cm® Co-
ventry Viktor 1,700 márka, ugyanakkor az 500 cnv' 
német Viktória, mely felül áll ezen az angol gépen 
kivitel tekintetében, csak 1.400 márka. Az új kéthen-
geres kétütetű angol Francais-Barnet 350 cm3-el 1.360 
márka, míg ugyanakkor az új 500 cm® DKW., amely 
kivitel és konstrukció tekintetében amazt jóval túl-
haladja, csak 1.275 márkába kerül. De vegyük csak a 
legmagasabb klasszisú német márkát, az 500 cm" 
BMW.-t, ez ma soloba Németországban 1.600 arany-
márka s ezzel szemben az angol raritása az 500 cm® 
HRD Angliában 2.028 aranymárkába kerül. 

Ez a kedvező áralakulás csakhamar fog jelent-
kezni a magyarországi piacon is és meggyőződésünk, 
hogy úgy ez, mint a német klasszis erős konkurren 
ciája lesz az angol gépeknek. 

De azért ha teljesen objektívek akarunk lenni, 
megállapíthatjuk még jelen pillanatban azt, hogy az 
angol ipar még jobban szemelött tartja a vevőközön-
ség különös kívánságait, mint a német, ha ezt a né-
metek szintén elsajátítják, úgy a verseny sorsa meg 
lesz pecsételve. 

Meg kell még emlékeznem röviden arról az egész-
séges fejlődésről is, amit a német automobil és motor-
ipar kisegítő része az úgynevezett „fölszerelési ipar" 
is demonstrált a kiállítással kapcsolatosan. 

A német találékonyság súlyt helyezett arra, hogy 
a felszereléseket alkalmassá tegye azokhoz a kíván-
ságokhoz, amit az autó és motoripartól gépek tekinte 
tében is megkíván a vásárló közönség. Elsősorban a 
gázosítőkról teszünk említést, a melyeknek gazdasá-
gos és megbízható működése oly fontos volt eddig is 
a négyhengeres kocsiknál, de még fontosabb most, 
>nidőu széltében, hosszában a hathengeresekre tér-
tek át. 

Pallas egy újfajta úgynevezett Intensivvergasert 
mutat be többszörös elporlasztással Block moto-
rokhoz. 

A Zenith-porlasztó jól ismert formájában bár tel-
jesen új és igen praktikus újítást mutat modelljeiben, 
amennyiben a készüléket kiegészíti egy Start csap-
pantyúval, amely a szívócsonkon van elhelyezve, 
amelynek segítségével hideg időben a motor köny-
Myebben megmozdítható, miáltal az elektromos in-
dítót kíméljük. 

A gázosítókkal kapcsolatosan új szerkezeteket 
láttunk és pedig ellenőrző szerkezeteket a gázosítás 
ellenőrzésére, ilyen a Loutzkov-gázkontroller, mely-
nek segítségével láthatóan ellenőrizhetjük az egyes 
hengerekben a tökéletes elégés folyamatát. 

Nagy JconyaKvásárí 
Gróf Keflevich István eredeti töltésű Speclal Medicinái 
konyak. 7 literes üvegekben, 4 8 0 0 0 koronáért kap-
ható mig a készlet tart: 

GEIGER FERENC csemegeüzletében, 
VI., T e r é z -kö rú t 4 3 a. 

"SSS! „Hobé" likőrök ĝS«vtöic""'éKban 
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Itt vaunak a benzinszűrő-rendszerek, például 
Pallas, amelynek eddig ismert kis szűrője tökéletes-
nek volt mondható. Most Zenith hozott ki egy kis 
szűrőt, ahol az eddigi szűrőt egymás fölé elhelyezett 
finom fémlapocskák helyettesítik. A szerkezet oly 
elmés és egyszerű, hogy a szűrő tisztítása szerszámok 
segítsége nélkül eszközölhető, pusztán kézzel. 

De találunk egy egész csomó elmés szerkezetet a 
benzin hozzávezetés egyenletessé tételére. (Deutsche 
Benzin Uhren Gesellschaft, Zeitz A. G. stb.) 

Mindezek a szerkezetek, amelyek oly fontosak 
lesznek lassan-lassan az automobilok gazdaságos 
használatában, Amerikából jöttek, de azokat a né-
niét ipar találékonysága t ökéletesített formákban, 
mint átkonstruált szerkezeteket ma már gyártja, be-
vezette s már is lekonstruálja. Például a hűtővíz 
cirkulációját szabályozó készülék, amely a hűtő és 
motor között kerül beépítésre, Pallas ezt úgy oldja 
meg, hogy a szabályozó nyílás mindaddig zár, míg 
a motor hideg, míg annak fölmelegedésével arány-
ban nyitja a szabályozót föl s így a motor fölmele-
gedésével mindig egyforma arányban áll a hűtővíz 
mennyisége s így a gyors fölmelegedés kiküszöböl-
hető, ami oly sok kellemetlenséget idéz elő és befo-
lyásolja a motor teljesítőképességét. 

Villamos fölszerelésekben Bosch ós Zeiss veret-
lenül áll. A legkülönbözőbb lámpák és jelzőkészülé-
keket mutatja be. Ki kell emelni egy igen elmés kis 
motorikus ablaktörlőt, melyet egy kis motorral hajt 
meg, amely az akkumulátortól kapja áramát. 

A villamos irányjelzőkészülékekben a legtökéle-
tesebbeket láttuk, amelynek természetesen a nélkül 
működtethetők, hogy a kormányt el kellene ereszteni. 

[Ezeknek igen nagy fontossága van a nagy váro-
sok forgalmában, bár már nálunk is kötelezőleg be-
vezetnék ezek használatát. 

Tachométerek, villamoskúrtök, órák. tükrök, 
kézikürtök legkülönbözőbb típusait találhatja meg 
az érdeklődői van választék elég s ebben a legmesz-
szebbineuő igények elégíthetők ki. 

Gummikban szintén óriási haladást látunk. Ter-
mészetesen mindenütt ballon és ballon. A D K W új 
500 kcm.-es gépe azonban már 2i7X3.75-el szereli fel 
önmagát, természetesen ehhez alakulnak az impo-
záns sárvédők is, amelyek biztosítják a kerekek tel-
jesen szabad forgását. Ugy látszik, ez más gyártmá-
nyoknál is követőkre fog találni hamarosan. 

Általában megállapíthatjuk, hogy a fölszerelé-
sek készítésében a figyelem minden irányban kiter-
jedt arra, hogy a biztonságot emeljük, a zökkenése-
ket lágyabbá tegyük, az üzemet gazdaságossabbá 
tegyük1, erre mutatnak a tökéletesített rúgózások, 
rúgóalátétanyagok, gázosítók, világítási és jelző-
berendezések, tachométerek stb., stb. 

Meg kell még emlékeznünk az oldalkocsikról, 
amelyeknél éppúgy, mint az autóknál, a préseltle-
mez-oldalkocsik lépnek élőtérbe, hegesztett lemezek-
kel, rugózás lágy, lehetőleg függetlenítve az alvázak-
tól biztosítandó ezeket a rossz utaknak bekövetkez-
hető törések ellen. 

összefoglalva az elmondottakat, a kiállítás igen 
szép, érdekes és tanulságos volt. Amit emberi találé-
konyság csak kigondolhat a tökéletesítéseket illető-

leg, azt mind meg lehetett találni. Az árak kedvezően 
alakulnak ki, különösen a külföld felé s mindez egy 
igen szép perspektívát mutat a motorkedvelők szem-
pontjából. 

Budapest, 1926 november 26. 
Gecső Jenő oki. gépészmérnök. 

O L V A S Ó I N K H O Z ! 

Aki ma előfizet az „Automobil-Motorsportra", az 
iníryen kapia meg visszamenőleg lapunk összes példá-
nyait, kivéve az 1. és 2-es számokat, amelyek vegleg 
kifogytak. Tudassa ezt egy levelezőlapon és csupán a 
portót kell megfizetnie a 3—19. lappéldányokért. 

Autó-izzók minden kocsihoz és feszültségben a 
legnagyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vil 
mos császár-út 45. Telefon 144—72 és 72—67. 

FORGALMI HIHEK 
Megjelent a rendelet az autók hátsószámtáblájának 

kivilágításáról. 1926. 161.911/VIII. A belügyminiszter 
legújabb rendelete szerint kell, hogy a hátsó számtáblát 
megvilágító-lámpa, a többi lámpától függetlenül elolt-
ható legyen. A rendelet célja, hogy megszűnjenek azok 
az autósokra nem éppen hízelgő esetek, miszerint bal-
esetek alkalmával, ha azok este történtek, a vezető egy-
szerűen kioltotta a hátsó lámpát ós ezáltal a kocsi szá-
ma nem volt kivehető. A rendelet igen helyes, de nem 
tökéletesen megszövegezett. Azt mondja ugyanis, hogy 
a lámpa vagy külön kapcsolóval, mely a számlap mel-
lett helyezendő el, vagypedig a szeielékfalról a többi 
összes lámpákkal egyszerre oltható el. Itt a hiba. Ha 
tehát valaki akarja, úgy ezután is futamodhat, anélkül, 
hogy észrevennék, mert kioltja összes lámpáit. A ren-
delet. mely úgy látszik nem a legalaposabb körültekin-
téssel szövegeötetett meg, feltétlenül pótlásra szorul. 
Tessék kimondani, hogy a hátsó számlámpa felgyúj-
tása, illetve kioltása csupán a lámpa mellett elhelyezett 
kapcsolóval történhet, vagyis a vezetőnek ki kell szállá-
nia a kocsiból, hogy hátsó számtábláját megvilágít-
hassa. illetve kiolthassa. Az új kapcsoló bevezetése pe 
dig könnyen ellenőrizhető is. Egjébként a rendelet ha-
talmas munkaanyagot fog adni a budapesti villamos-
berendezésekkel foglalkozó vállalatoknak és a Bosch-
művek. a Dénes és Priedmanu rt.. valamint az Urner-
Berkovits-cégek pár hétig alaposan el lesznek foglalva. 

Eredeti angol és skót újdonságaink 
legjobb minőségei 

ZEFÍR, POPLIN, OZONIA, DÉJALENE, OXFORD, 
TAFFETA 

FÉRFIING 
ÉS NŐI RUHAKELMÉK FRANCIA-ÉS ÍRORSZÁGI 

LEN-, LINÓN- ÉS BATISZTZSEBKENDÖK 

ízléses és nagy választékát véle kényszer nélkül 
mutatjuk be 

FALUS ÉS FODOR 
divatárúüzlete, IV. (Belváros), Hajó-utca 12—14. sz. 

Eladás nagyban és kicsinyben. 
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Halló Amerika! Az auto-
mobil legbonyolultabb ré-
sze a motor. Ha a kocsi állva 
marad, vagy a vezető gya-
nús hangokat hall a ,,mo-
torhaubni" alól, akkor rövi-
debb vagy hosszabb szitok 
kíséretében felemeli a mo-
torfedőt és megkezdődik a 
keresés. Néha megtalálja a 
hibát, néha nem. A hiba-
forrás pedig bőséges. Baj 
lehet a csapágyakkal, du-
gattyucsapszegekikel ós így 
tovább. Sőt mitöbb. ezek a 
részek kopnak is, el is hasz-
nálódnak előbb vagy utóbb 
.generáljavításra" kerül a 
sor. Ez pedig elég kényes 
dolog, ami a költségeit il-
leti. Különösen akkor, ha 
olyan mechanikusra sike-
rült akadnunk, aki minden 
nap valami új hibát fedez 
fel. A Brennábor-Művek te-
hát vevőik érdekében új 
rendszert honosítottak meg. 
A kiszámíthatatlan költsé-
gű javítás helyébe cserei 
rendszeresítettek. Az öreg 
motort kiépítjük, becsoma-
goljuk egy ládába és el-
küldjük Brandenburgba. 
Rövidesen megjön a válasz 
egy újjal egyenrangú mo-
tor alakjában. Amely tekin-
tettel a modern gyártásnál 
természetes kis toleranciá-
ra további nélkül, egysze-
rűen beemelhe;tő az alvázba. 
Az új motor csak 250 RM.-
ba kerül, (4,250.000 korona) 
amihez még a csomagolási 
és szállítási költségek járul-
nak. Ezen eljárás előnye, a 
rendes régi javítási eljárás 
felett, eltekintve a javítás 
határozott és kis összege 
mellett az is, hogy a kocsi 
rövidebb ideig van üzemen 
kívüL A hátsótengely is 
ilyen rövid úton cserél-
hető, mégpedig a régi rend-
szerű helyett természetesen 
Gleason fogazásút kapunk. 
Így közeledünk az idők for-
gásával az amerikai „Fiat 

Rate Service"-hez, a rend-
saeresített alkatrészcse-

r̂óhez, normalizált al-
Katrészekkel ós 
árakkal. így a ko-

csi jobban hasz-

nálható ki és biztosabban tud juk kikalkulálni a 
költségeket. Ez íredig egy modern rentábilis üzem-
ben elkerülhetetlen. 

Sphynx Garage néven (VI., Aradi-utca 58.) alatt új 
vállalat nyilt meg. Garage, benzin- és olaj töl tőállomás, 
bérautófuvarozás amerikai Chrysler-kocsikon, valamint 
motorkerékpár- és autóvezetői tanfolyamok kizárólag 
amatőr-úrvezetők részére alkotják az új vállalat 
programmját. A vállalat vezetője Szalay István. Az új 
garage (a Körönd mellett) kitűnő fekvésénél fogva ha-
marosan egyik legkedveltebb centruma lesz automobi-
listáinknak és motorkerékpárosainknak. (Telefon: 
103—38.) 

A Terézvárosi Torna-Club mint értesülünk, január 
hó folyamán motorkerékpár-megbízhatósági versenyt 
rendez, melynek startja valószínűleg a Guggerhegy al-
jában, célja pedig az új hármashatárhegyi kilátónál 
lenne. Az egyesület főleg a nehéz terep szempontjából 
óhajtja próbára tenni a motorosokat. 

Hibahelyesbítések: Múlt, 20-as számunkban a követ-
kező sajtóhibák voltak találhatók: 14. oldal ,.Az Austro-
Daimler háromliteres sportkocsija" című cikkben. Bal-
oldali első hasáb, felülről a 6-ik sor helyesen, . . . mikor 
ezelőtt kb. i évvel; 17. oldal, jobb hasáb, alulról a 11-ik 
sorban a . . . fékdobbal egy egységet alkotó kerekek he-
lyett: . . . kerekek agyai. Az 1926. évi ..Olympia Show" 
című cikkben, a 28 oldalon, jobb hasáb, felülről az első 
sorban: . . . olajlámpa végzi helyett: . . . olajpumpa 
végzi. A berlini automobilkiállítás című cikkben jobb-
hasáb első sor, a 22. oldalon a motorblokk a legnehezebb 
helyett: a motorblokk a legszebb olvasandó. 

1927-ben valószínűleg újra megrendezik az oldal-
kocsi Tourist Tropliyt Angliában. A letiltásra akkori-
ban az adott okot, hogy a kereskedők ellenezték a 
versenyt, mert a látszat azt mutatta, miszerint az oldal-
kocsi utasának állandóan akrobatamutatványokat kell 
véghezvinni, hogy a fordulókban az oldalkocsi fel ne 
billenjen. Ebből ugyanis a nagyközönség azt gondol-
hatta, különösen a laikusok, hogy a sidecar-utasnak a 
városban is hasonló balauoe-munkát kell kifejteni és 
voltak olyanok, akik idegenkedtek a sidecartól, mint 
közlekedési eszköztől. Ezen most úgy akarnak segíteni, 
hogy holt súllyal helyettesítenék a sidecar-utast. Mi 
részünkről azt tartjuk, hogy vagy a régi szép Sideoar 
TT, vagy semmi, mert a homokzsákkal helyettesített ol-
dalkocsi-utas bizony csak amolyan talmi Sidecar Tou-
rist Trophyt hozna. Inkább értessék meg a közönséggel, 
hogy a kihajolás és egyéb akrobatamutatványok nem 
feltétlenül szükségesek. Rendezzenek a TT előtt egy kis 
felvonulást és mutassák be, hogy touring sidecarok 
minden kihajlás és más balanceuiunka nélkül is képe-
sek gyorsan haladni, akkor vissza lehet térni a régi 
rendszerhez. 

Uj motorkerékpárképviselet Budapesten. Az 
„Apart"-automobil rt, Andrássy-út 37., a közelmúltban 
megszerezte az angol Raleigh-motorkerékpárok vezér-
képviseletét. Alkalmunk volt megtekinteni a gépeket, 
melyek mind kivitek mind szolid építés és mai&szi vitás 
szempontjából kedvező benyomást tettek. A Raleigh-
gyár (The Raleigh Ciole Co. Ltd. Lenton. Nottingham) 
jelenleg 6-féle típust gyárt, melyek közül különös figyel-
met érdemel a 348 kcm.-es ohv. sportgép és a 798 kcm.-es 
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kéthengeres s. v. solo- vagy sidecar-tipus. A gépek fel-
szerelését saját gyártmányú motor, Sturmey-Archer-
sebességváltó és ,,Brampton"-rendszerü elsővilla egé-
szíti ki. Kaphatók azonkívül még az említetteken kívül 
különféle (174 kcm.-től 5ÍX) kcm.-ig) nagyságú oldalveze-
lelt típusok is. A képviselet alaposságát jellemzi, hogy 
a Raleigh-gépekhez szükséges különféle alkatrészek 
máris raktáron vannak. A Raleigh-motorkerékpárok 
igen mérsékelt árai (17,500.000 K-tól 29 millióig) való-
színűvé teszik azok gyors elterjedését. 

A Brough-Superior-gyár, melynek remek 1000cm'-as 
oldal- és felülvezérelt, típusai a motor-ínyencek leg-
kedveltebb gépei, az 1927. évre kihozta az új, 70X88 mm. 
furatlöketű ohv. kéthengeres Jap-motorral ellátott mo-
delljét. Az új modell jóformán teljesen megegyezik na-
gyobb testvéreivel és mintegy miniatűr S. S. 100-as gép-
nek mondható. A nyereg, ha lehet, még alacsonyabbra 
került és a mágnes a motor mellett (tehát már nem 
előtte) egy erős védőiburokban nyert elhelyezést. A 
„Castle"-rendszerű elsővilla, Dunlop-drótbetétes ballon-
abronosok, Sturmey-Archer-sebességváltó az új 680 
kcm.-es modellen is megtalálhatók. A gép 96 guineas 
ára. mely az eddigi Brougli-árakhoz képest szenzáció-
san eleső az új típus elterjedéséhez nagy-
mértékben hozzá fog járulni. 

Motorkerékpár, és Alkatrészkereskedők 
Országos Egyesülete van alakulóban. Az 
eszmét a Pneumatik- és Autókereskedelmi 
Rt. agilis igazgatója. Vajda Ignác kezde-
ményezte és mint hírlik, a terv az összes 
képviseleteknél hatalmas visszhangra ta-
lált. A fenti egyesülésre már határozottan 
szükség volna, mert hiszen annyi orvoslandó 
és rendezendő kérdés áll fenn ebben a szak-
mában. így elsősorban a luxusadó, másod-
sorban a motorkerékpárok elleni animózitás 
megszüntetése mind olyan tényezők, ami el-
len csak együttesen léphetünk fel. Az alaku-
lás előkészítése serényen folyik cs a legjobb 
úton halad. 

Az új Wörner-féle niotorkerékpárláncok. 
A magyar ipar határozott fejlődéséről kell 
beszámolnunk. Eddig, ha motorkerékpárunk 
lánca elszakadt ós azt pótolnunk kellett, Co-
ventry, vagy Renold angol láncokkal he-
lyettesítettük, mert sajnos, a magyar ipar 
ezen téren semminemű pótlásról nem gon-
doskodott. Annál nagyobb örömmel számo-
lunk be a Warner J. és Tsa Gépgyár rt. új 
motorkerékpár 1 áncai ról, miután ismét egy 
hézagpótló anyagnak a magyar földön való 
előállításáról adhatunk hírt. A Wörner-gyár, 
mely eddig tudvalévően csak nagy teherautó-
láncok gyártásával foglalkozott. hosszas 
próbák után kihozta kisebb méretű láncait. 
Alkalmunk volt résztvenni a láncok szakí-
tás! próbáin, ahol bebizonyosodott, liogy a 
Wörner-láncok teljesen egyenrangúak a kül-
földi gyártmányokkal, sőt azokat némely 
esetben túl is szárnyalták. A láncok jóval 
erősebbre vannak méretezve, mint a külföldi 
gyártmányok, kotyogási pedig sem hossz-, 
sem oldalirányiban nem volt észlelhető, ami 
l>edig talán a legjobb bizonyíték, hogy egy 
circa 1.5 méteres lánc egyenesre kihúzva és 
kitairtva, oldalirányban alig mutatott pár 
fok elhajlást. Mint értesülünk, a Wönner-
gyár a tavaszi nagyobb megbízhatósági ver-
senyeken már kiadja láncait, ahol azok a 
gyakorlatiban is be fogják bizonyítani jósá-
gukat. 

Megérkezett a Chrisler legújabb tipusa: Modell 50. 
A Chrysler-gyár magyarországi vezérképviselete moot 
kezdi meg forgalombahozatalát az autótechnika leg-
újabb vívmányának, a kis 4-bengeres Chrysler-kocsinak. 
Ezen típusból a detroiti-gyár naponta 600 darabot ké-
szít és rendkívül olcsó áránál fogva a kocsi úgyszólván 
Amerika szenzációja, mint ők mondják: ,,Car for Every-
body"-kocsi mindenki részére. A 2.5-literes kocsi olcsó 
ára mellett magában egyesíti az autótechnika legújabb 
vívmányait, melyekről az összes Chrysler-tipusok világ-
híresek lettek. Walter P. Chrysler ezen típusát Dél-
Amerika legnehezebb útjain a legerősebb próbáknak ve-
tette alá. A kis Chrysler fényesen teljesítette a legnehe-
zebb feladatokat éis ezért minden biztosíték megvan 
az iránt, hogy magyarországi útviszonyainkon is leg-
jobban fog megfelelni. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút 641 a., V. emelet 2. 
Hivatalos órák délután 3—5-ig. Tel.: T. 132-64. 
Stádium Sajtóvállalat R. -T . Nyomdaigazgató : J A N O V I T S F E R E N C 

5 K F 

Z a j t a l a n s v é d S I C F 
a u t ó m o b i l c s a p á g y a k . 
Kúpgörgős-, hengergörgős- es golyóscsap-
ágyak. Az összes „Ford"-csapág\ak. Speci-
ális golyóscsapnak a C troön, Chevrolet, 
Buick, Fiat. stb. autókhoz. Angol zoll 
méretű speciális motorkerékpárcsapágyak. 

Magyarországi vezérképviselet: 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

BUDAPEST, IX., ÜLLŐI-ÚT 55. SZÁM 
K é r j e n á r a j a n l a t o t ! 

Sürgönyeim: 
PIO BUDAPEST. 
Telefon: J. 102-78 

J. 130-38 
J. 8-08 
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motorkerékpárok 
ö s s z e s t í p u s a i 350 kcm.-től — 1200 kcm.-ig 

á l l a n d ó a n raktáron! 

November hóban érkeznek a 

NASH MOTOR COMPANY 
1 9 2 6 s z e p t e m b e r é b e n k ibocsáto t t l e g ú j a b b t í p u s a i 

NASH 
L i g h t S i x 
2 i , 5 0 H P . 6 h e n g e z e s , 4 k e r é k -

l é k e s , 5 ü l é s e s t ú r a k o c s i . 

Á r a : 115 mill ió korona 

Special Six 
2 1 / 6 0 H P . 6 h e n g e r e s f e l ü l v e z é -

r e l t m o t o r r a l . 

Ára : 140 mill ió korona 

Amerikai 
Automobilkereskedelmi R.-T. 
Budapest, V. kerület, Dorottya-utca 3. sz. 

Teleion: L. 981-43. 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

R o t h o l c z és L a n d a u 
Budapest, V. kerület, 

Vilmos császár út 

66 

Telefon 
66-40 
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IIPíiBLKKBHlNK 
beépítésű 

N O T / i 
motorkerékpárok 

175 kcm.-től 1000 kcm.-ig. 
• 

Kérjen árajánlatot! 
Kedvező fizetési feltételekl 

• 

Kiállítási terem: 3udapest, VI., Liszt 
Ferenc-tér 7. — Gyár: Gép- és Vasút-

felszerelési Gyár R.-T., Kistarcsa. 
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MINDEN 

AUTÓ, K Ö ^ K P Á R , M O T O ^ E R É K P Á R . 
FELSZERELÉST, 

PNEUMATIKOT 
a legolcsóbban kaphat Automobil és Pneumatik R I • Budapest, VI., Jókai-t«r 8. 

Telefon : 88—36, Lipót 975—98. — Kérjen katalógust 
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