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— MOTORSPORT 

H B T j H f t flfl I J ^ K v v igazgatóság: 

KŐOLA.JKERESKEDELMI RÉSZV.-TÁRS. 
V . , \ Á D ( ) R - U T C A 8. T E L E P : C S E P E L , P E T R O L E U M K I K Ö T Ő . T E L E F O N J 9 -86 . 

Budapesti töltőállomásaink : 
I. ker., Déli-vasút: Nyilvános utcai benzinkút. 
I. 

III. 

IV. 

Zsolt-garage, Zsolt-utca 9. 
Margit-sziget: (Sziget Club épülete mellett) 
nyilvános benzinkút. 
Calvin-tér: nyilvános utcai benzinkút. 

IV. ker., Mária Valéria-utca 3. 
V. „ Turul-garage, Váci-út 6. 
VI. „ Gróf Zichy Jenő-utca 8. 
VI. „ Jókai-tér. 
VI. „ Modern Garage, Dévai-utca 20. 

Vidék i benzinkutak és töltőál lomások: 
K é k é s c s a b a : löltökút a Fötéien. Bajer L 

üzlethelyisége elóti. 
B u d a k e s z i : Tőllőkúl Grafl Antal raktára elóti. 
C s o n g r á d : lóitokul a>'ötéien. C?ajlik gyógy-

szeitdr előtt. 
C s o r n a : Sopronmeyyei mezőgazdák rí. 
D e b r e c e n : Töliőkúl az Arany Bika száll, elöli 
D é v a v á n y a : Giitlmann Gvula. 
Dunal f i í ldvár : Borovitz testvérek. 
F ü z e s a b o n y : Fakeieskedelmi rt. telepén az 

orszáuút mellett. 
G y ö r : Töllökút a Magyar Mezőgazdák Szövet-

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

kedése előtt. 
H a j d ú n á n á s : Fried Adolf. 
H é v í z f ü r d ő : Töltőkút Hévízfürdő autóüzeme. 
K a l o e s a : BeiknviU Lipót. 
K a p o s v á r : Töltőkút a Mag}'. Köztisztviselők 

Fogyasztási Szövetkezete előtt, Fő-úl. 
K a r c a g : Fábry és Reiner, Piac-tér 5. 
Keszthe ly : Töllökút az Amazon szálloda előtt. 
K i s k u n f é l e g y h á z a : Schweiger Mór fia. 
K i s k u n h a l a s : Töitokúi Kohn Sebestyén vas-

kereskedés előtt 
Kispest -Szent l ö r inc : Herz és Mautner. 
K i s v á r d a : Levite Mózes. 
K ő s z e g : röltőkút Bognár MiklóB garage-ában. 
L e p s é n y : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
M a k ó : Khienteld és Spitz rt. 
M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank Rt. 
Misko l c : Töltőkút a Korona-szálloda előtt. 
Misko l c : Töllökút a Szemere- és Arany 

János-utca sarkán. 

N a g y k a n i z s a : Töltőkút Sipos Andor ese-
megeiiilete előtt (a Központi Szállóval 
szemben). 

N a g y k a n i z s a : Teulsch Gusztáv, Fő-tér 1. 
N v i r e g v h á z a : Töltőkút a Kossuth-téren. 
Orosháza : Töltőkút a Csertőv-gaiage előtt. 
P á p a : Maajar Mezőgazdák Szóvetkezele. 
P u r á d f i l r d ü : Töltőkút az Erzsébet-szálloda 

előtt. 
Pásztó : Grünfeld Miksa. 
Pestszent lőr inc i Hetz és Mauiner. 
Pécs Töltőkút Varga Gyula garage-ában. 

Rúkóczi-út öl. 
Putnok Panyo K. üzlethelyisége előtt, a Vá-

rosháza épületében 
Sopron : Töltőkút Kopstein Béla fémárúgyára. 

Várkerület. 
S z a b a d s z á l l á s : Magyar Mezőgazdák Szöv., 

Piac-tét. 
Szentes : Töltőkút Wellisch Vilmosné műszaki 

kereskedése előtt. 
Sz ikszó : .Sleaua' szikszói kirendeltsége, 

Grosz Ernő. 
Szo lnok : , Sleaua" szolnoki raktára, Gorove-u. 
Szomba the l y : Töltőkút a vármegyeház mel-

lett, Hollán Ernő-utca 1. sz. ház előtt. 
T a p o l c a : Töltőkút Kaszás Soma kereskedése 

előli. 
T o k a j Breuer Ignác. 
Z a l a e g e r s z e g : Töllökút Mayer József üzlete 

elótt. „Bárány" étteremmel szemben 

Használ ja 

„REX" 
töl tőál lomásainkat! 

Ön látja a mennyiséget! 
Ön látja a minőséget! 

R E X " autóolajak 
Ajánlási tábláink alapján 

keresse ki a magának 
megfelelő minőséget. 

Az elmúlt 1926-os versenysaison beigazolta, hogy: „ R E X 1 1 az ideális autóbenzin! 
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Austro-
Daimler 
személyautók 

AP Osztrák Automobilgyár Rt. 
• I • e z e l ő t t A u s t r o - F i a t 

teherautók, autóbuszok 

gyári eladási központja: 

Budapest, V / . , Liszt Ferenc-tér 9 
Telefon: 5-72. 

P u c h 
motorkerékpárok, 
kerékpárok 

ÜJH 

mégis a vagyunlc! 

Y Yy YYVYY 

Csináljon egy próbautat asz. új 

A f e r c e d e s - B e i i 5 ; 
autókkal 

A Daimler-üenz A.-G. magyarországi fiókja 

MERCEDES-BENZ AUJOMOMC R . - T . 
Tele fon ; T. 29-24 Budapest, V.. Vörösmarly-lér 1. Telefon: T. 140-70 

• i i l B B B B 



2 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 március 10. 

D E L 9 6 E 
A konstrukció és anyag próbája a verseny. 

1925. Francia Grand Prix I. Delage 
» 1926. Angol Grand Prix I. Delage 

&E.1MJ1N 
Budapest, V., Vörösmarty-tér 3 . 

« < ! > > : < < » : « o » t « o » t « » : « » 

Autó-
akkumulátorai 
Ve g y e i 

Javíttassa ! 
Töltesse ! 

SIR IUS-MŰ VEKNÉL 
GYÁR:VL PETNEHÁZY-UTCA72. TELEFON: L. 978-34 

Városi iroda: 

M ü l l e r L á s z l ó oki. vegyészmérnök 
akkumulátor- és elektrotechnikai vállalata 

Budapest, Vl„ Liszt Ferenc-tér 6. 
Telefon: 149-93. 

NASH MOTOR COMPANY 

NASH 
L i g h t S i x 
21/50 HP. 6 hengeres, 4 kerék-

fékes, 5 üléses túrakocsi. 

Ara: 9 2 0 0 pengő 

Special Six 
21/60 HP. 6 hengeres felülvezé-

relt motorral. 

Ára: 11.200 pengő 
Y 

Amerikai 
Automobilkereskedelmi R.-T. 
B u d a p e s t , V . k e r ü l e t , D o r o t t y a - u t c a 3. sz. 

T e l e f o n : L . 981-43. 

& 

Walcker 

Róka ésTsa 

Személy-
automobilok 

Nyitott és csukott 
karosszéria 

Négy kerékfék 
7/14 HP, 8/16 HP, 
10/20 HP, 11/24 HP, 
16'40 HP nagyságban 

10 tonnás 
tehervontató 
T R A K T O R 

60°/o megtakarítás 
normális teherautóval 
szemben 

Chenard-Walcker rend-
szerű normális és spe-
ciális pótkocsik 

Kedvező fizetési felté-
telek 

Nagy raktárkészlet 

Automobil Részvénytársaság 
Budapest, VI., Aréna-út 57. Tel.:L.906-09,906-17 
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C R O S S L E Y 
az angol király és a walesi herceg udvari szállítója 

R O V E R 
az angol kormány és hadsereg hivatalos szállítója 

Crossley 18/50 HP. 6 hengeres Limousine 

Rover 16/50 HP. Twoo-seater 

Rover 9/20 HP. Semi-Sport 

Elsőrangú és rendkívül ökonomikus anyagfogyasztású angol kocsik. Luxus-, 
túra- ós sportautomobilok. Olcsó árak és kedvező fizetési feltételek. 

Crossley- és R o v e r au tomob i l ok vezérképv ise le te : 

Dr.Gorzó Nándor Goó-Haly Automobilkereskedelmi Vállalat 
Budapest , V., Nádor -u tca 5. Te le ion : Teréz 130—24. ff 
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Y A C U U M O I L C O M P A N Y R T . 

B U D A P E S T , V . , Z R I N Y I - Ü T C A 7 . 

T E L E F O N : T. 16-24, 21-67, 142-81 ÉS L. 820-31. S Ü R G Ö N Y C Í M : VACUUM, BUDAPEST 



II. évfolyam. Budapest, 1927. március 10. 5 szám. 

A u i o m o b i l - M o i o r s p o r t 

F Ü G G E T L E N KÉPES M O T O R S Z A K L A P 
Megjelenik minden hó 10-én ós 25-ón 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 
helyettes szerkesz tő : DARDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, II., Margit-körút 64/a. V. 2. 
Te l e f on : Teréz 132-64 

Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240. 

Előfizetési d í jak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iába: évi 35 sllllng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehsz lovákiába: évi 160 cseh korona 
Románlába : évi 1200 lel 

A külföldi előf izetésekben a postaköltség Is bennfoglaltató. 

Hirdetési á rak : 
I oldal 160-— pengő V« oldal 40-— pengő 
'li oldal 80-— pengő '/$ oldal 20 — pengő 

I mm. I hasábon szöveg kőzött —'40 fillér 
>iu oldal 10 pengő 

Külön helymeghatározásnál 10% felár. Hosszabb Időtartamra feladott 
hirdetések esetén IO°/o engedmény. 

,i||||l''l||||l"i||||ll'HII|l,'i||||l',l||||l"ip 

Hatalmasan bővül a magyar 
versenynaptár 

A Királyi Magyar Automobil Club sportbizott-
sága legutolsó ülésén nem kevesebb, mint 10 magyar 
verseny terminusát hagyta jóvá. Az „Automobil-
Motorsport" kétnapos motorkerékpár megbízható-
sági túraútja az eredeti április 24—25-ről egy héttel 
előbbre, a húsvéti ünnepekre került. A MAC motor-
sport osztálya a tavasz folyamára egy túrautat írt 
ki, úgyszintén a Tiszántúliak is bejentették termi-
nusukat A TTC a Budapesté-hatvani sebességi 
verseny helyett, melyet a KMAC nem engedélyez-
het, szintén túrautat írt ki. A jelenlegi verseny-
naptár a következő: 

Április 17, 18. Automobil-Motorsport versenye. 
(Motorkerékpár megbízhatósági túraúí.) 

Április 24. Terézvárosi Torna Club. (Motorkerék-
pár megbízhatósági túraút.) 

Május 15. IV. Magyar Tourist Trophy. (280 km. 
motorkerékpár sebességi verseny.) 

Május 26, 27. KMAC túraútja. (Nemzetközi 
automobil és motorkerékpár túraút, egybekötve a 
parádi hegyiverseny és a Tát—Nyergesújfalu kilo-
métervensennyel.) 

Június 4, 5. MAC motorsportosztályának orszá-
gos túraútja. 

Június i—13. Magyar Automobilkiállítás. 
Június 19. Tiszántúli Automobil Club túraútja. 

(II. nemzetközi.) 
Június 26. KMAC Guggerhegyi verseny. 
Szeptember 4. MAC I I . országos Jánoshegyi ver-

seny. 
Október 2. V I I I . nemzetközi Svábhegyi verseny. 
A fenti versenynaptár még a nyár és ősz folya-

mán rendezendő és most még be nem jelentett ver-
senyekkel fog bővülni. 

Az „Automobil-Motorsport" 
versenye 

Versenyünk feltételei, mint azt már mult szá-
munkban jeleztük, be lettek adva a KMAC sport-
bizottságához, amely azokat jóváhagyta és egyben 
elismerését fejezte ki úttörő vállalkozásunk felett. 

A jóváhagyott versenyfeltételeket az alábbiak-
ban adjuk nyilvánosságra:. Kérjük mindazokat, akik 
a versenyen résztvenni óhajtanak, szándékaikat 
velünk írásban közölni méltóztassanak, hogy neve-
zési űrlapokat küldhessünk. 

Az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége által 
1927 április hó 17. és 18-án, húsvét vasárnap és hét-
főjén (a TTC április 24-diki terminusának felszaba-
dulása esetén április 24—25-én) rendezendő motor-
kerékpárverseny szabályai. 

1. 
A verseny napja és útvonala. 

Az Aiitomobil-Motorsport szerkesztősége 1927 
április hó 17. és 18-án motorkerékpárok számára 
kétnapos angol mintára tervezett megbízhatósági 
túrautat rendez. A verseny országúton és nehéz 
hegyi terepen folyik le. A túraút első napja tisztán 
országúti jellegű. Ütvonal: Budapest—Székesfehér-
vár—Siófok—Balaton körül — Keszthely—Tapolca— 
Veszprém—Székesfehérvár—Budapest. 

A túraút második napjának lítvomala titkos és 
csak a start előtt közvetlenül lesz a nyilvánosságra 
hozva és az eltévedés lehetőségének kizárásával je-
lezve. A túraút második napján a táv kb. 50—60 
kilométer. A terep kizárólag a budapestkörnyéki 
lakatlan hegyi terepen fut keresztül. 

2. 
A verseny kiírása. 

A megbízhatósági túraút a Féderation Interna-
tionale des Clubs Motocyclistes, a Királyi Magyar 
Automobil Club, mint magyar motoros fennhatóság 

N O V A " v á r o s i m ü & e l y 
V Ú j p e s t i rakpart 3 b, a Margitjaid melletti "Palatinus-Oáxban 

Műszaki vezető: FECEDY GYÖRGY Telefon: T. 138-29. 



6 1927 március 10. 

és az általános versenyszabályok értelmében íratik 
ki. A verseny országos jellegű, résztvehet benne ma-
gános és cég minden nagyságú, bármely üzem-
anyagú és gyártmányú, úgy az első (szóló motor-
kerékpár), mint a második (oldalkocsis motorkerék-
pár) kategóriába tartozó motorkerékpárral. Segéd-
motoros kerékpárok a "versenyből ki vannak zárva.-

3. 
A résztvevő motorkerékpárok beosztása. 

A résztvevő motorkerékpárok a két főkategó-
rián kívül (szóló és oldalkocsis járművek) külön 
osztályokba nem soroztatnak. 

4. 
A versenyzők felszerelése. 

A versenyzőknél, tekintettel arra, hogy a túra-
úton a sebességi versenyek mellőztetnek, a fejvédő-
sisak viselése nem kötelező. 

5. 
A résztvevő motorkerékpárok felszerelése. 

A túraúton csak olyan motorkerékpár vehet 
részt, mely hatósági rendszámmal bír. Kötelező a 
teljes túrafelszerelés, mely alatt értendők: sárhá-
nyók, kickstarter, hangtompító, két önállóan mű-
ködő hatékony fék, hátsó kerékállvány és gépen-
kint 3 startszámtábla. A szóló-gépeken egy-egy 
startszámtábla a hátsó kerék mindkét oldalán, egy 
pedig az első villán a menetirányra merőlegesen 
lesz felerősítve. Oldalkocsis gépeknél a hátsó belső 
számtábla az oldalkocsi külső oldalára kerül. Szer-
számokat és pótalkatrészeket mindenki tetszés sze-
rint vihet magával. 

6. 
A résztvevők verseny jogosultsága. 

A megbízhatósági túraúton csak hatósági veze-
tői igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt. Egy-
ben megkívántatik a Féderation Internationale des 
Clubs Motocyclistes, vagy egy annak kebelébe tar-
tozó egyesület által kiállított versenyvezetői iga-
zolvány. A versenyigazolványokat (licenszeket) Ma-
gyarországon a K i rá ly i Magyar Automobil Club 
állítja ki. E nélkül versenyző a starthoz nem állhat. 

7. 
A nevezések. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy a rende-
zőségnek sok olyan intézkedésre van szüksége, ami 
a versenyzők számától függ, a nevezési határidő 10 
nappal megelőzi a versenyt. Nevezési zárlat 1937 áp-
rilis 7, este 7 óra. Csak a Féderation, vagy annak 
klubja, jelen esetben a K i rá ly i Magyar Automobil 
Club által kiállított „versenynevezői igazolvánnyal" 
ellátott cég, vagy magánosok nevezhetnek. Utóneve-
zés nincs. A nevezési határidőn túl, valamint tét 
nélkül érkező nevezések nem fogadtatnak el. 

8. 
A nevezési díjak. 

A nevezési díj az első kategóriában (szóló mo-
torkerékpárok) 10 pengő, a másodikban, tekintve, 
hogy az oldalkocsi utasa is díjaziva lesz, 15 pengő. 
Team-nevezéseknél a járművenkinti nevezéseken kí-
vül, teamenkint 20 pengő fizetendő. Nevezési űrla-
pok az „Automobil -M o t o r spór t " szerkesztőségében 
kaphatók és kívánatra pontosan megküldetnek. A 
nevezési d í j vissza nem téríttetik. A team-nevezési 
d í j három gépre értendő. 

9. 
A gépek átvétele. 

A résztvevő gépek tartoznak április 16-án I., Ez-
redes-utca 5. szám alatt délután 3—4 óra között 
átvétel végett jelentkezni. A z átvételkor a gépek 
üzemanyagokkal látandók el. Ugyanekkor történik 
a startszámok felerősítése. A versenyzők start-
számaikat 5 pengő betét ellenében vehetik át, amit, 
ha a startszámokat beszolgáltatják, visszakapnak. 
A résztvevő gépek másnap reggelig lezárt helyen őri-
zetben maradnak. A versenyzők a gépek leadásakor 
egy vászonstartszámot is kapnak, amit a verseny 
alatt a hátukon tartoznak viselni. 

10. 
Start. 

A verseny kezdete mindkét napon az I., Ezre-
des-utca 5. szám udvarán lesz. Start első napon reg-
gel 5 órakor, a második napon reggel 7 órakor. 
Mindenki álló motorral tolja ki gépét a starthelyre. 
A versenyzők 1 percenkint indíttatnak. A versenyzx'i 
köteles gépét a startjel megadása után 1 perc alatt 
beindítani és a starthelyet járó motorral elhagyni. 
Aki erre 1 percen belül nem képes, 10 büntetőpont-
tal lesz sújtva. Akinek motorja másfél perc alatt 
sem gyullad be, 20 büntetőpontot kap. Olyan ver-
senyzők, akiknek motorja másfél perc alatt sem 
indult be, köteles a starthelyet azonnal elhagyni és 
azt a következő versenyzőnek szabaddá tenni. Ezek-
nek indulási ideje attól a pillanattól számít, amikor 
nekik a starter a jelt először megadta. 

11. 
A túraút első napjának lefutása. 

A versenyzők tartoznak az első napon a kb. 
360 kilométeres útvonalat motorkerékpárjaikkal 
minden idegen szállítóeszköz igénybevétele nélkül 
megtenni. A résztvevő gépeknek a túraút közben 
való kicserélése szigorúan tilos. A túraút közben 
csak a magukkal vitt szerszámok és pótalkatrészek 
igénybevételével végezhetők jarvítások. Üzemanyag-
felvétel bárhol és bármikor meg van engedve. Erről 
a versenyzők saját maguk gondoskodnak. A ver-
senyrendezőség igyekezni fog a hazai benzinvállala-
tokkal olyan megállapodást létesíteni, hogy minden 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapes^VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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60—70 kilométerre álljon a versenyzők rendelkezé-
sére üzemanyagfelvételi állomás. Minden veszteg-
lés az út alatt a menetidőbe számít. Hivatalos ebéd-
állomás nincs. Minden versenyző köteles az útvona-
lat, tekintet nélkül a csoportokra, és hogy milyen 
osztályt képvisel a® illető gép, 12 óra alatt befutni, 
ami 30 kilométeres átlagsebességet jelent. Aki ezen 
menetidőt túllépi, minden percért 1, azaz egy bün-
tetőpontot kap. A büntetőpontok számlálása, minden 
versenyzőre nézve startja után 18 órával megszűnik. 
Az így elérhető büntetőpontok maximuma 360. Aki 
ezen túl fut be a célba, aa 500 büntetőpontban része-
sül. A versenyzők által elérhető maximális átlag-
sebesség a 40 kilométer. Aki tehát a távot 9 órán 
belül futja végig, minden percért ugyancsak 1 bün-
tetőpontot szenived. Útközben három titkos kontroli-
állomás lesz, ahol a fenti szabályok ugyancsak be-
tartandók. A 40 kilométeres maximált átlag azért 
kívántatik meg, nehogy a túraút egyesek részéről 
sebességi versennyé fajuljon. 

1(2. 
Cél. 

A verseny célja az első napon ugyanott van, 
ahol a start. A versenyzők a beérkezéskor azonnal 
jelentkezni tartoznak, gépeiket újból átadják, ahol 
azok a következő reggelig zárt helyen ismét őriz-
tetnek. Beérkezés után a gépeken; semminemű javí-
tás nem végezhető és csupán az esetleges pneu-
szerelés van megengedve, hivatalos ellenőrzés mel-
lett. Üziemanyagpótlásról mindenki a beérkezés 
után tartozik azonnal gondoskodni. 

13. 
Start a második napon. 

A start a második napon az elsőhöz hasonló 
körülmények között történik. A verseny kezdete 
reggel 7 órakor. A versenyzők fél órával a start előtt 
a starternél1 jelentkezni tartoznak, amikor az útvo-
nal ós a követendő szabályok lesznek a versenyzők 
tudomására hozva. A start aa indulók számához 
képest 1—2 percnyi időközökben lesz megtartva. 

14. 
A túraút második napjának lefutása. 

A gépek megbízhatóságát, valamint a verseny-
zők tudását elbírálandó, a második niapon két non-
stop hegymenet és két fékverseny lesz az útvonalba 
iktatva. A napi útvonal kb. 50—60 kilométer. Előírt 
átlagsebesség nincs. 

A második napon a verseny végét a versenybíió-
ság mondja ki. Ez akkor történik meg, amidőn a má-
sodik fékpróbán résztvett versenyzők 70 százaléka be-
futott a célba. Ettől kezdve még két óra áll a be nem 
futott versenyzők rendelkezésére. Aki ezen időn tiil 
érkezik, minden percért egy büntetőpontot kap. A 
büntetőpontok számlálása egy rijabb órán keresztül 
tart. Aki ez alatt sem érkezik be, az az értékelésben 
200 ponttal lesz sújtva. 

15. 
A fékpróbák. 

A fékpróbák egy, a versenyzők előtt előre nem 
tudott pillanatban az útvonal egy-egy meredek sza-

kaszán történnek. Az útvonalon keresztben maga-
san elhelyezett és jól látható „Fék" tábla jelzi a 
fékpróba kezdetét. Ettől a pillanattól kezdve a 
versenyző minden erejével arra törekszik, hogy 
gépét nyugvó helyzetbe hozza. Aki a földre meszelt 
első fehér vonalon belül megáll, büntetőpont nélkül 
abszolválta a fékversenyt. Aki az első vonalat túl-
futja, 10, aki a másodikat túlfutja^ 20, aki a har-
madikat is túlfutja, 50 büntetőpontot kap. Amikor 
a fékpróbánál elhelyezett versenybíró a megállást 
konstatálta, zászlaját leinti, mire a versenyző azon-
nal tovább indulni köteles. 

16. 
A non-stop útszakaszok. 

A non-stop útszakaszok célja a gép hegybírásá-
nak és a versenyzők ügyességének beigazolása. A 
non-stop szakaszon megállani szigorúan tilos. Aki 
megáll, büntetőpontokat kap. A büntetőpontok a 
hiba minősége szerint ötfélék. Ha egy versenyző a 
büntetőpontok több fajtáját érdemelné ki, mindig 
a legmagasabb összegű büntetőpontot kapja. Aki 
tehát a non-stop szakasz egy részét több lábletevés-
sel végigfutja, majd leugrik a gépéről és azt a sza-
kaszi végéig feltolja, csupán a feltolásért kap bün-
tetőpontot. 

Szóló motorkerékpárok a következő büntető-
pontokat kaphatják: 

1. Aki a szakaszon feljut, de lábát egyszer, 
vagy többször segítségül veszi és lerakja, 5 pont. 

2. Ha érzi, hogy motorja nem bírja az emelkedést, 
kénytelen kikuplungozni, motorja tovább jár, de a 
hajtókerék megáll, 10 pont. 

3. Ha kénytelen leugorni gépéről és azt járó 
motorral feltolja a célig, 30 pont. 

4. Ha a motor időközben leáll* 40 pont. 
5. Ha a vezető és gépe idegen segítséggel jut fel 

a non-stop szakasz végére, 50 pont. 
Oldalkocsis motorkerékpárok a következő bün-

tetőpontokat nyerhetik: 
1. Ha a vezető lovagol, vagy ha az utas kihajol 

a gépből, 5 pont. 
2. Ha a vezető érzi, hogy gépe nem bírja az 

emelkedést, kikuplungoz, de motorja tovább jár, 
hajtókereke azonban megáll, 10 pont. 

3. A vezető vagy az utas leszáll és tolja a gépet, 
mely így járó motorral feljut a célig, 20 pont. 

4. Ügy a vezető, mint az utas leszáll a gépről és 
járó motorral feltolják a gépet, 30 pont. 

5. A motor valamiképen leáll, 40 pont. 
6. A gép idegen segítséggel jut fel a célba, 

50 pont. 
17. 

Cél. 
A túraút célja a második napon a jánoshegyi 

Erber-féle vendéglőben van. Osak azok a versenyzők 
értékeltetnek, akik a célba a meghatározott időn 
belül beérkeznek. 

18. 
Értékelés. Díjazás. 

Minden versenyző 1000 jó ponttal indul, ami 
azt jelenti, hogy amikor április 17-én a starthoz áll, 

O L D S M O B I L E hathengeres. A P A R T A U T Ó r . - t . VI, Andrássy-út 37 
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1000 jó pontja van. A két nap alatt kapott büntető-
pontok ebből az 1000 pontból vonatnak le. Győztes 
mindkét kategóriában az, akinek a verseny befejez-
tével a legtöbb pontja marad. Ha több versenyző 
végez egy és ugyanazon pontszámmal, mindig a kisebb 
hengerűrtartalomé az elsőség. Minden beérkező 
motorkerékpár, tekintet nélkül büntetőpontjainak 
számára, nyeri az Automobil-Motorsport plakettjét. 
A versenyzők a beérkezett tiszteletdíjak köziül he-
lyezéisük sorrendjében választanak. Elsőnek a szóló-
győztes, utána az oldalkocsi-győztes, majd a szóló 
második és így tovább. A versenyre felajánlott kö-
tött díjak nem kerülnek választás alá. E szerint 
egy beérkező több díjat is nyerhet. 

Team-díjak. A győztes team-ek plakettdíjazás-
ban részesülnek. A team-díjat azon csapat három 
tagja nyeri, aki kategóriára való tekintet nélkül, 
három ugyanolyan gyártmányú gépet, mint team-et 
nevezett, a team-nevezési díjat lefizette és a három 
gép pontjainak összege a legmagasabb. Team-et al-
kothatnak ezenkívül klubok, alakulatok, városok is. 
Ezeknél a team-eknél a gépek különböző gyártmá-
nyúak is lehetnek. Egy személy csak egy team-ben 
foglalhat helyet. 10 nevezett team esetén, három 
team díjaztatik. 

19. 
Eredménykihirdetés. Díjkiosztás. 

A verseny eredménye két nappal a verseny le-
futása után lesz közzétéve. Ugyanekkor hirdetik ki 
a díjkiosztás időpontját is. 

20. 
Óvások. 

Mindennemű óvások a verseny befejezte után 
2 órával adandók be kétszeres nevezési tét mellett. 

Ha az óvás elvettetik, úgy az óvásdíj elvész. A 
pontozás ellen óvásnak helye ninics. 

21. 
Felelősség. 

Az Automobil-Motorsport szerkesztőségét a ver-
senyen előforduló eseményekért felelősség nem ter-
heli, tehát vele szemben semminemű kártérítési 
igény nem támasztható. Minden nevező, mint a ver-
senyző, a nevezési ív aláírása által kötelezi magát, 
hogy az Automobil-Motorsporttal szemben semmi-
nemű kártérítési igénnyel nem lép ifel, a bíróságot 
igénybe nem veszi, úgyszintén kötelezi magát, hogy 
az esetleg általa előidézett bárminemű kárért teljes 
felelősséget vállal. 

22. 
Reklám. 

A versenyen résztvevő személyeken vagy jár-
műveken reklámok elhelyezése szigorúan tilos és 
diszkvalifikálást von maga után. Minden egyes cég, 
ha elért eredményét hirdetésre felhasználja, vagy 
más módon hozza nyilvánosságra, tartozik pontosan 
a hivatalos eredmények adataihoz tartani magát. 
Mindazok, akik a közönség félrevezetésére hamis 
adatokat közölnek, vagy a hivatalos eredményeket 
megváltoztatják, a versenyszabályok következmé-
nyeinek teszik M magukat 

23. 
A szabályok magyarázása. 

Jelen szabályok magyarázása és módosítása ki-
zárólag a versenyvezetőség joga. A szabályok eset-
leges megváltoztatását a Királyi Magyar Automobil 
Club, mint motoros fennhatóság jóváhagyása alap-
ján az Automobil-Motorsport, a Nemzeti Sport ós a 
Sporthirlap útján hozzuk az érdekeltek tudomására. 

A magyar automobílversenyek hősei 
Akik 5 percen belül abszolválták a svábhegyi verseny utvonalát 

Azokat, akiknek alább arcképeiket bemutatjuk, 
joggal nevezhetjük a magyax automobilversenyek 
hőseinek. Érdemük, hogy a mai Magyarország leg-
nagyobb és legnépszerűbb hegyiversenyén, az éven-
kint ősszel megtartott Nemzetközi Svábhegyi verse-
nyen az 5077 m.-es távot 5 percen belül voltak képesek 
megtenni, ami a nehéz konyarodásokkal és erős 
emelkedésekkel telitűzdelt pályán elsőrangú telje-
sítmény. Hogy mit jelent az, 5 percen belül felfutni 
a Svábhegyre, arra elegendő, ha megjegyezzük, 
hogy hat év alatt összesen csak 13 magyar automobil-
versenyző volt képes erre. Tévedés volna azt hinni, 
hogy e szenzációs időeredmény elérése csakis a ko-
csiktól, illetve azok sebességétől függ. A svábhegyi 
versenypálya tudvalévőleg a legnehezebbek közé 
tartozik és az azon elért eredmény legalább is 70 szá-
zalékban a vezető ügyességétől, lélekjelenlététől és 
gyors elhatározóképességétől függ. Azok, akik az 
előbb említett 5 percen belüli időt elérték, mind-
nyájan mesterei a volánnak ós éveken keresztül 
tartó gyakorlat, valamint fáradságos és veszélyes 
tréning útján jutottak el oda, ahol ma vannak. 

Egy kis történeti áttekintés bizonnyal érdekelni 
fogja mindazokat, kik az automobilversenyzők e kis 
csoportjának bravúrját kellően méltányolni tudják. 
Nézzük mindenekelőtt a legeredményesebb magyar 
autóvezető, Delmár Walter fejlődését az 1920-as év-
től kezdődőleg. A háborúutáni első svábhegyi ver-
seny (1920) startjánál egy G hengeres Steyr-túra-
kocsi kormányánál jelent meg és maga mögött 
hagyiva a vele egy kategóriában indult Siercke igaz-
gatót 6:10.2 alatt futotta be a távot. A következő év-
ben már közel 26 másodperccel futott jobb időt, az 
akkori viszonyokhoz mérten fenomenálisan gyors 
Steyr-kocsi jávai (5:45.8), míg 1922-ben kétüléses 
Steyr-versenykocsiján már nem messze jár az 5 per-
ces határtól, amennyiben 5:20 alatt abszolválja a 
több, mint 5 kilométeres távot. A következő, 1923-as 
esztendő hozta meg az ugrásszerű fejlődést, ami-
kor is Delmár régi rekordját kerek 26 másod-
perccel megjavítva, 4:54 időt ér célt. Ugyanezen 
versenyen még egy nagyobb hengerűrtartalmú, 4.5 
literes Steyr-en startolva 4:39 időt ér eL Az 1924-es 
év időeredménye 4:39, látszólag semmivel sem jobb, 
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mint az előző évi. Figyelembe kell vennünk azon-
ban', liogy Delmár Walter ezt az időt egy olyan 3.3 
literes Steyr-rel érte el, mint amilyennel az előző 
évben ősapán 4:54-et volt képes futni. Kocsi és veze-
tője tehát valójában nemhogy stagnáltak, hanem 
fokozott mértékben fejlődtek. Az elmúlt két esztendő 
időeredményei óriási formajavulásról tesznek tanú-
ságot. 1925-ben Delmár rekordja 4:06.8, míg 1926-ban 
már legelsőrendű 4 percen belüli (3:58.69) időt ér el 
közismert piros Steyr-sportkocsiján. Az automobilok 
sebességének, mint az eredményekből látjuk, évről-
évre való fokozódása azonban nagy feladat elé ál-
l ít ja és állította a vezetőket. Távolról sem áll, liogy 
pl. Delmár 1922-es idejét ugyanolyan könnyűszerrel 
érte el, mint a legutóbbi 3:58.69-et. Mennél inkább 
növekszik az autók sebessége, annál nagyobb tudás-
ra, lélekjelenlétre, hidegvérre és rátermettségre 
van szüksége a vezetőnek, hogy kocsiját sikeresen, 
karambol, felfordulás stb. nélkül hozza célba. Ez az, 
amiért mi a svábhegyi versenyek hőseit most be-
mutatjuk a nyilvánosságnak. 

Nózaiik, kik azok, akik — Delmáron kívül — 
elérték az 5 percen belüli időt. 1921-ben Csermely 
Káro ly 4:47.8 alatt ért a célba egy általa konstruált 
Benz-vázba épített 25 literes Mercedes repülőgép-
motorral ellátott szörnnyel. A z unstabil óriásautó 
vezetője tudását a legvégső határig próbára tette ós 
Csermely ezt a próbát fényesen kiállotta. Bravúro-
san hozta fel kocsiját a célba. Ha meggondoljuk, 
hogy ezen ősautó vezetésére még rendkívüli testi 
erőre is volt szükség, akkor Csermely vezetői tudá-
sát kellően méltányoltuk. 1922-ben nem volt magyar 

versenyző, aki az 5 percen belüli időt elérte volna. 
Csak két versenykoesi Rützler (Steyr) s Hoerner 
(Benz) tudták a távot 4:14.2, illetve 4:44.0 kitűnő 
idők alatt megfutni. Rützler, az előző évek szerény 
műhelymestere ekkor már fejlődésének teljében 
állott, míg Hoerner a régi, híres Benz-vezető 22 lite-
res monstrumával Csermely teljesítményéhez ha-
sonlót produkált.. A verseny erkölcsi győztese azon-
ban a 3 literesnél kisebb Austro-Daiinlerrel indult 
Wetzka volt, aki túrakocsiját legelsőrendű 4:36 új 
túrakocsi rekord alatt hozta célba. A z 1923-as esz-
tendőben a magyar autóversenyzők közül a már 
említett Delmár Walteren kívül érdi Krausz György 
ért el 5 percen belüli időt. Több mint 100.000 kilomé-
tert futott 27/95 lóerős Type Targa Florio Mercede-
sét imponáló nyugodtsággal és biztos fölénnyel vitte 
győzelemre. Feltétlenül egyike legrutinosabb menő-
inknek. Elért ideje 4:58.4 volt, amit a következő év-
ben 4:53.0-ra sikerült javítania. Az 1924-es esztendő 
másik 5 percen' belüli vezetője Farkas Kálmán volt, 
aki 2 literes, négyüléses Bugatti-sportautóját 4:58.2 
alatt hozta célba. Farkas teljesítménye elsőrendű és 
ha még hozzávesszük, hogy kocsiját közvetlenül a 
verseny előtti napon kapta kezébe, valamint azt, 
hogy a vándordíjért startolván, négy személlyel és 
súllyal indult, bravúrosnak mondható. Ugyanebben 
az évben még ketten futottak fel 5 percen belül a 
Svábhegyre. Az egyik Almásy László Ede volt, aki 
Steyr-sportkocsiját 4:39.4 nagyon jó idő alatt vezette 
győzelemre, míg i f j . Bárdi József egy csodálatosan 
gyors 1.5 literes Mercedes-kompresszor kormányá-
nál 4:49.0 alatt győzött kategóriájában. 
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Farkas Kálmán (Busratti). Bárdi József (Mercedes). Horváth Aladár (ÍSimó). 

1025-ben négy versenyzőnknek sikerült belül 
jutni az 5 percen. Gyönyörű időt (4:30.2) ér el Wil-
heim Sándor hatalmas Peugeot-túrakocsiján, külö-
nösen mesteri kanyarvételeivel keltve feltűnést. 
Szép teljesítménnyel fejezi be versenyét a mai veze-
tők egyik legjobbja, Színiek Viktor. Kis 1096 kom. 
Salmson-sport kocsiján 4:41.'2-es időt ér el. Ugyanek-
kor futják első 5 percen belüli idejüket lovag Haupt 
Károly és Heteás Sándor. Mindkettő '1:4!) körüli 
időt ért el, ami annál dicséretreméltóbb, mert egy-
ugyanazon kocsival indulván, alig jutott idejük a 
tréningre. Ugyanekkor Horváth Aladár egy Ballot-
motorral beépített „Simó" kocsin 4:50.5-ös időt ér el, 
ami szintén elsőrangú teljesítmény. 

1926-ban ismét kettővel szaporodik a mesterek 
száma. Báró Wolfner András 4:51.7 alatt viszi fel 
Sport Steyrjét, míg Laindy István egy nehézépítésű 
széria Peugeot-túrakocsival ér el 4:56.2-es időt. 
Ugyanebben az évben többen erősen javítanak a 
mult eredményein. Lovag Haupt Károly és Cser-
mely Károly fenomenálisan gyors Bugatti-jaikon 
4:12, illetve 4:21 alatt érnek a célba, amely időket 
Delmár Walteren kívül senki sem futotta. Idejük 
jóságát emeli, hogy mindketten alig párnapos tré-
ninggel érték el eredményeiket. Ugyanebben az év-
ben Wilheim Sándor megismétli 1925-ös eredményét, 
amennyiben 2 literes Ballot-ján, bár az útvonalon 

aj 

egy ízben a közvetlen előtte történt baleset folytán 
erősen akadályozva volt, 4:48-as kitűnő időt ért el. 

A 4 percen belüliekről, ma még csak egy van, 
Delmár Walter, reméljük, néhány év múlva hasonló 
kis megemlékezést írhatunk. Addig álljanak minta-
képül előttünk a fentiek, akik kitartással, munká-
val és jóadag bátorsággal felszerelve, mint a ma-
gyar automobilizmus első harcosai és úttörői érde-
melték ki a tiszteletet és megbecsülést az utókor 
előtt. A technika fejlődik, vele párhuzamosan a 
tudás is ós eljön talán az idő, amikor csak olyan 
gyors kocsik állhatnak a „Svábhegy" startjához, ós 
olyan vezetők ülhetnek a volán mellé, akik 4 percen 
belül tudnak, mégis a „Svábhegy" hőskora, a ma-
gyar automobilizmus történetében az 1920—1926. 
Kívánjuk a most bemutatottaknak, akik hála a 
Mindenhatónak, ma is mindannyian az élők sorában 
vannak, akik ma is mindannyian törhetetlen biza-
lommal és kitartással küzdenek a magyar automo-
bilizmus jövőjéért, hogy még sok szép és felejthetet-
len győzelemmel gyarapítsák eddigi eredményeiket és 
tanítsák mindig szeretettel a kezdőket, akik egyszer 
utódaik lesznek és gondoljanak mindig arra, hogy 
ők is voltak valamikor hasonló helyzetben és oly-
kor bizony nagyon jól esett, ha az öregebbek, a 
tapasztaltabbak segítségükre voltak tanácsa-
ikkal. 

£ > P t A M f f c £ A R 4 , £ 
VÁROSI-, TURA- ES SPORTAUTOMOBILOK 

Vezérképviselete: H A L M O S T E S T V É R E K , Budapes t , V., S z a b a d s á g - t é r 18 
(Tözsdepalota) Te le fon: Teréz 159-93 

FORD személy- és teherautók autorizált képviselete. HAHN, VIII., Üllői-út 52b. 
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likiimiiásoK a Bugaíii-gyárhól 
Az 1926. évi sikerekben dús esztendő után ma 

nemcsak Európában, hanem az egész világ motoros-
köreiben az érdeklődés középpontjában a molsheimi 
Bugatti-gyár áll. A Grand Prix-versenyekben, vala-
mint a világbajnokságban aratott fényes győzelmei 
után mindenki azt gondolná, hogy Ettore Bugatti 
pihen babérain és várja az 1927-es évet, ahol vagy 
megismétli diadalait, vagy 
a jól végzett munka gyü-
mölcseit igyekszik leszedni. 
Tévedünk. A különc Bu-
gatti tovább dolgozik és 
szinte havonként jönnek a 
hírek az újabb molsheimi 
szenzációkról. 

Magáról Ettore Bugatti-
ról a legérdekesebb híre-
ket sikerült megtudnunk. 
Dacára, hogy életének leg-
több idejét gyárában tölti 
és a konstrukciónak szen-
teli, formálisan rögesz-
méje, hogy ő sem nem 
automobilgyáros, sem nem 
kereskedő, hanem egy 
olyan ember, akinek mel-
lékesen a passziói közé 
tartozik, hogy gyors auto-
mobilokat konstruál és 
azokat versenyezteti, mel-
lékesen pedig, hogy ehhez 
a pénzt előteremtse, hát el 
is adja őket, ha akad vevő. 
Mellékesen megjegyezve, 
bizony bőven akad. A kissé 
különc Bugatti valóságos 
sportot űz abból, hogy ki-
nek ad kocsit. Sokat nem 
gyárt, mert gépei a detail-
munka remekei és ami 
van, azt úgy széjjelkap-
kodják, hogy néha még 
hírmondónak sem marad 
Molslieimben. Mint Farkas 
Kálmán meséli, aki két év 
előtt a Velox Automobil 
Rt. igazgatója volt, azért 
hagyta abba akkoriban a 
Bugattik képviseletét, mert 
nem igen volt inyére a — 
mondhatni — kocsiért való 
álldogálás és könyörgés, 
amit Molsheimben meg kellett tennie. Egyszer volt 
künn, úgymond, de többször se ment ki. Ügylátszik, 
nem voltam szimpátikus az öreg Bugattinak, mon-
dotta. Salm gróf, úgylátszik, jobban járt a képvise-
lettel, mert bár neki is Canossát kell járni Elzász-
ban, üresen sohasem tér vissza. Ügylátszik, meg-
nyerte Ettore úr bizalmát. Erre vall, hogy a 2.3 li-
teres kompresszoros Bugatti Sportból, amelynek első 
szériája tulajdonképen csak most hagyja el a gyárat, 
már sikerült egy példányt kiverekednie, amit a pá-

risi képviselet már előre megrendelt példányaiból 
vettek el. Alig lett kész egyébként a gyárban a 2.3 li-
teres kocsi első szériája, amit egyébként Bugatti 
eddigi legsikerültebb alkotásának tart, már újabb 
szenzáció érkezik a gyárból. Motorcsónak, Baby-
Bugatti és egy 14 literes luxuskocsi az újabb attrak-
ciók. Nemsokára készen áll a többszáz lóerős ver-

senycsónak, amely kiné-
zésre egy tengeralattjáró-
hoz hasonlít, szeli a hullá-
mokat és teljes sebesség-
ben csukott. Állítólag fan-
tasztikus gyorsaság kifutá-
sára képes és lehetővé 
fogja tenni az Atlanti-
óceán pár nap alatti ke-
resztezését. A legújabb pi-
kantéria a „Rolls-Royce 
Bugatti". Ez egy 8 henge 
res, 14 literes hatalmas, de 
gyönyörű vonalozású lu-
xuskocsi, mely az autó-
strádákra készül és csu-
kott állapotban is 200 kilo-
méteres sebesség kifutá-
sára lesz képes. Ezzel a 
kocsival Bugatti, mint di-
rekt kijelentette, a nagy 
Rolls-Royce és egyéb 
luxuskocsiknak csinálja a 
konkurrenciát. Ellentéte, a 
„Baby-Bugatti", egy kis 
versenykocsi-imitáció • a 
felső tízezer 6—8 éves 
gyermekei részére, akikre 
tényleg ráillik a közmon-
dás, hogy kiskorukban 
megverték őket, ha nem 
Bugattin mentek. Külsőre 
a Grand Prix-kocsit ábrá-
zolják, villanyerőre men-
nek és 15 km. a maximális 
sebességük, viszont 25 
km. összeredmény kifutá-
sára képesek egy töltéssel. 
Ma az enzheimi circuit 
egyik érdekessége, ha Mon-
sieur Ettore Bugatti félre-
csapott keménykalapjával, 
hatalmas Havanna-szivar-
ral szájában, kerékpáron, 
igen kerékpáron, biciklin 

kíséri kisfiát, aki a Baby-Bugattit vezeti méltóság-
teljesen. Bugatti egyébként üres óráiban szobrász, 
festő, lóversenyistállótulajdonos és foxlitenyésztő. 
Délutánonként amerikai és orosz trappereken, kis 
homokfutón szaladgál. Ilyenkor mindig a tipikus 
galambszürke keménykalap és az elengedhetetlen 
Havanna-szivar is ott van a szájában. 

Egyébként ma határozott Bugatti-láz van nem-
csak Európában, így Budapesten is. És méltán. 
Igaz, gyors kocsik, magas a fordulatszámuk, de van 
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hozzá anyaguk is. Legjobb példa erre, hogy dr. 
Feledy Pál, aki valószínűleg szintén Bugattit vesz a 
közeli napokban, egy használt másfélliterest sze're-
tett volna beszerezni. A képviselet írt ki a gyárba 
és Párisban minden újságot tűvé tettek, de használt 
kocsit, használt 1.5 literest eladni szándékozót nem 
sikerült felfedezni. Egyébként a Svájcból hazatérő 
Kienaszt Ferenc, aki, mint tudjuk, Méray-gépével 
odakünn igen szép eredményeket is ért el, meséli, 
hogy alig akad odakünn kis város, ahol legalább 

10—12 Bugatti ne futna. Lausanneban egymagában 
15 Sport- és Grand Prix-kocsi látható. 

Mint ma hírlik, versenyzőink egy nagy csoportja 
indul ki március hó folyamán Molsheimbe, ahonnan 
saját tengelyükön hozzák új kocsijaikat Budapestre. 
Az első 2.3 literes kompresszoros Sport-kocsit való-
színűleg az eddig is jó eredményeket elért Kalmár 
Tihamér veszi meg, míg az 1500-as négyhengeres 
kocsikból herceg Odescalchi Miklós, gróf Széchenyi 
Miklós, dr. Feledy Pál hoznak magukkal egyet-egyet. 

Mennyibe Kerülnek Budapesten 
a külföldi és íjazzai automobilok? 

Már a mult évi utolsó számunkban közöltük a 
jelenleg Budapesten képviselettel bíró külföldi auto-
mobilgyárak egyes típusainak adatait, a kocsik buda-
pesti áraival együtt. Táblázatunk, bár akkor még 
korántsem volt teljes, mindenütt osztatlan elismerést 
keltett és a nagy munkának megvolt a gyümölcse. 
Azóta a koronából pengő lett, új képviseletek egész 
raja keletkezett Budapesten, az akkor még tartóz-
kodó kereskedők most már rendelkezésünkre bocsá-
tották áraikat és így módunkban van jelen számunk-
ban az „összes" Magyarországon képviselt külföldi 
márkák főtípusainak adatait és árát pengőben hozni 
olvasóink tudomására. Az árak ab Budapest, elvá-
molva értendők, luxusadó nélkül. Fenti árakhoz 
tehát 10% luxusadó járul. Munkánkkal nemcsak a 
vevőközönségen vélünk könnyíteni, hanem könnyí-
tíink képviseleteken is, akiket megkímélünk a sok 

hiábavaló levelezéstől. Az árak általában irányárak, 
ami azt jelenti, hogy a fenti árért lehet kapni a meg-
jelölt kocsit, de mindig annak a legegyszerűbb kivite-
lét. Többajtós, többüléses, különösen karosszált, stb. 
modellek árai természetesen némi drágulást mutat-
nak. Tájékozódás szempontjából nemzetek szerint is 
különválasztottuk a képviseleteket és így az olvasó 
azonnal tudja, hogy angol, francia, osztrák, német, 
amerikai, cseh, belga, avagy olasz kocsival áll szem-
ben. Egyetlen képviselet volt csak Budapesten, aki 
árait nem bocsátotta rendelkezésünkre és ez a 
Hispano-Suiza volt. A vezérképviselő, Tóth Mátyás, 
lehet igen derék magyar ember, de nem jó kereskedő. 
„Nem tartjuk szükségesnek az árak nyilvánosságra 
jutását, hiszen mi csak uralkodó családoknak szállí-
tunk automobilokat!" mondta a derék Tóth Mátyás 
az árakért ottjárt megbízottunknak. 

Magyar gyárak: 
Gyártmány Lóerő Hengersz. Furat Löket Hengerürtart. Kocsi neme Ár (pengőben) 

Magomobil 5 25 4 63 100 1250 nyitott 9450 
Magomobil 5 25 4 63 100 1250 csukott 11000 

Osztrák képviseletek: 
Austro-Daimler ADM 6 71 110 2649 nyitott 19.000 
Austro-Daimler ADM 6 71 110 2649 csukott 21.000 
Austro-Daimler ADV 6 85 130 4428 nyitott 20.400 
Austro-Daimler ADV 6 85 130 4428 csukott 22.800 
Austro-Daimler Sport 6 76 110 2994 sport (2) 30.000 
Austro-Daimler Sport 6 76 110 2994 sport (4) 30.800 
Gráf & Stift 7 30 4 72 120 1984 nyitott 17.600 
Gráf & Stift 15 70 6 80 130 3918 nyitott 29.600 
Gráf & Stift 20 80 6 95 140 5954 nyitott 33.600 
Gráf & Stift 30(1 10 6 115 125 7790 nyitott 38.400 
Perl 4 17 4 58 88 946 nyitott 7.680 
Perl 4 17 4 58 88 946 nyitott 8.320 
Steyr XII 6 30 6 61.5 88 1568 alváz 8.000 
Steyr XII 6 30 6 61.5 88 1568 nyitott 9.600 
Steyr XII 6 30 6 61.5 88 1568 csukott 11.200 
Steyr VII 12 50 6 80 110 3312 nyitott 16.800 
Seyr VII 12 50 6 80 110 3312 csukott 19.200 
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Gyártmány 
Hanomag 
Hanomag 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Benz 
Mercedes-Kompressor 
Mercedes-Kompressor 
Mollmobil 
Opel 
Opel 
Opel 

Crossley 
Crossley 
Crossley 
Crossley 
Morris-Cowley 
Morris-Oxford 
Morris-Oxford 
Morris-Leon Bollée 
Morris-Leon Bollée 
Rolls-Royce 
Rolls-Royce 
ROVER 
ROVER 
ROVER 
ROVER 
ROVER 
Singer 
Singer 
Singer 
Singer 

Laurin-Klement 
Laurin-Klement 
Laurin-Klement 
Laurin-Klement 
Laurin-Klement 
Laurin-Klement 
Skoda Hispano-Suiza 
Skoda Hispano-Suiza 
Tatra 
Tatra 

Minerva 
Minerva 
Minerva 
Minerva 
Minerva 
Minerva 
Minerva 
Minerva 

Német képviseletek: 
Lóerő Hengersz. Furat Löket 

2 10 1 79 100 
2 10 1 79 100 
8 38 6 65 100 
3 38 6 65 100 

10 35 4 80 130 
11 40 6 72 117 
12 55 6 76 115 
12 50 6 76 115 
16 50 6 80 138 

15 70 100 6 80 130 
24 100 140 6 94 150 

4 1 64 64 
4 18 4 60 90 
4 18 4 60 90 
4 18 4 60 90 

Angol képviseletek: 

15 30 4 80 120 
15 30 4 80 120 
18 50 6 69 120 
18 50 6 69 120 
6 25 4 69 102 
7 30 4 75 102 
7 30 4 75 102 

13 45 4 80 120 
13 45 4 80 120 
20 30 6 76 114 
40 60 6 114 120 
9 20 4 60 95 
9 20 4 60 95 

16 50 4 80 120 
16 50 4 80 120 
16 50 4 80 120 
10 26 4 63 105 
10 26 4 63 105 
14 34 6 63 95 
14 34 6 63 95 

Cseh képviseletek: 

7 25 4 75 100 
7 25 4 75 100 

14 50 6 78 122 
14 50 6 78 122 
19 60 6 90 130 
19 60 6 90 130 
25 100 6 100 140 
25 100 6 100 140 
4 12 2 82 100 
4112 2 2 100 

Belga képviseletek: 

8 40 6 68 92 
8 40 6 68 92 
9 35 4 80 112 
9 35 4 80 112 

13 55 6 80 112 
13 55 6 80 l i 2 
21 75 6 90 140 
21 75 6 90 140 

Hengerürtart. Kocsi neme Ár (pengőben) 
500 nyitott 4.400 
500 csukott 5.200 

1990 nyitott 13.600 
1990 csukott 15.200 
2612 nyitott 16.400 
2858 nyitott 18.400 
3130 nyitott 19.600 
3130 csukott 21.600 
4161 nyitott 22.800 
3942 nyitott 28.800 
6245 nyitott 38.400 
206 nyitott (2) 2.800 

1016 nyitott (2) 6.080 
1016 nyitott (4) 6.720 
1016 csukott (4) 7.840 

2388 nyitott 16.000 
2388 csukott 18.000 
2692 nyitott 25.000 
2692 csukott 36.000 
1524 nyitott 7.280 
1805 nyitott 10.560 
1805 csukott 12.000 
2408 nyitott 12.600 
2408 csukott 14.700 
3127 nyitott 52.800 
7424 nyitott 70.400 
1074 nyitott 9.500 
1074 csukott 11.500 
2426 nyitott 20.000 
2426 csukott 25.000 
2426 sport 23.000 
1308 nyitott 8.800 
1308 nyitott 10.800 
1776 nyitott 11.600 
1776 nyitott 13.600 

1944 nyitott 12.320 
1944 csukott 13.760 
3497 nyitott 25.184 
3497 csukott 27.784 
4962 nyitott 26.560 
4962 csukott 29.024 
6600 nyitott (6) 40.640 
6600 csukott (6) 44.624 
1056 nyitott 7.040 
1056 csukott 8.240 

2004 nyitott 10.000 
2004 csukott 12.000 
2244 nyitott (6) 18.400 
2244 csukott (6) 20.000 
3366 nyitott 25.600 
3366 csukott 29.600 
5346 nyitott 28.000 
5346 csukott 33.600 
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Francia képviseletek: 
Gyártmány Lóerő Hengersz Furat Löket Hengerürtart. Kocsi neme Ár (pengőben) 

Amilcar-Touring 6 4 58 95 1040 nyitott 6.240 
Amilcar-Touring 7 4 60 95 1080 nyitott 7.500 
Amilcar-Touring 7 4 60 95 1080 csukott 8.800 
Ami lcar-Grand-Sport 7 4 60 95 1080 nyitott 7.440 
Amilcar-Touring 10 4 73 112 1850 nyitott 10.800 
Amilcar-versenykocsi 6 56 74 1097 nyitott 12.000 
Amilcar-Kompresszor 6 56 74 1097 nyitott 13.600 
Benjámin 8 22 4 59 100 1100 nyitott 7.200 
Brasier 9 25 4 68 100 1452 nyitott 8.640 
Brasier 9 25 4 68 100 1452 csukott 10.800 
Ballot 12 50 4 69.9 130 1195 nyitott 14.800 
Ballot 12 50 4 69.9 130 1195 csukott 19.600 
Berliet 7 18 4 62 96 1160 nyitott 8.050 
Berliet 7 19 4 62. 96 1160 csukott 9.712 
Berliet 10 20 4 90 130 3308 nyitott 8.216 
Berliet 10 20 4 90 130 3308 csukott 10.229 
Berliet 20 60 6 85 120 4086 nyitott 16.496 
Bugatti-Tourisme 10 50 8 60 88 1992 nyitott (4) 18.522 
Bugatti-Tourisme 10 50 8 60 88 1992 csukott (4) 18.922 
Bugatti-Tourisme 8 4 69 100 1496 nyitott (4) 14.374 
Bugatti-Tourisme 8 4 69 100 1496 csukott (4) 14.774 
Bugatti-Sport 8 4 69 100 1496 Sport (2) 15.573 
Bugatti-Grand-Sport 8 — — — Kompr. (4) 43.872 
Bugatti-Grand-Prix 11 8 60 88 1992 G.-Prix (2) 32.162 
Bugatti-Grand-Prix 11 8 60 88 1992 Kompr. (2) 39.702 
Citroen 10 26 4 70 100 1538 nyitott 7.500 
Citroen 10 26 4 70 100 1538 csukott 9.500 
Chenard-Walcker 10 20 4 69 100 1496 nyitott 8.000 
Chenard-Walcker 10 20 4 69 100 1496 csukott 10.000 
Chenard-Walcker 11 22 4 69.5 130 1992 nyitott 10.000 
Chenard-Walcker 11 22 4 69.5 130 1992 csukott 12.400 
Delage 11 30 4 75 120 2120 nyitott 14.400 
Delaunay-Belleville 11 40 4 75 120 2120 nyitott 13.200 
Delaunay-Belleville 15 50 4 80 130 2612 nyitott 13.200 
Delaunay-Belleville 16 50 6 74 140 3708 nyitott 14.000 
Donnet-Zedel 7 18 4 62 91 1100 nyitott 6.880 
Donnet-Zedel 7 18 4 62 91 1100 csukott 7.600 
Donnet-Zedel 11 35 4 75 120 2120 nyitott 10.240 
Donnet-Zedel 11 35 4 75 120 2120 csukott 12.000 
Donnet-Zedel 12 40 6 70 110 2540 nyitott 13.600 
Donnet-Zedel 12 40 6 70 110 2540 csukott 15.200 
Hotchkiss 12 40 4 80 120 2412 nyitott 13.600 
Hotchkiss 12 40 4 80 120 2412 csukott 15.200 
Mathis 10 30 4 60 105 1187 nyitott 8.800 
Mathis 10 30 4 60 105 1187 nyitott 10.000 
Panhard-Levassor 10 35 4 67 105 1480 nyitott (6) 10.400 
Panhard-Levassor 16 60 6 75 110 2916 nyitott (6) 17.600 
Panhard-Levassor 35 140 8 80 140 5632 nyitott (6) 28.000 

motorkerékpárok 
ö s s z e s t í p u s a i 350 kcm.-től — 1200 kcm.-ig 

á l l andóan raktáron! 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Rotholcz és Landau 
Budapest, V. kerület, 

Vilmos c s á s z á r - ü t 

66 

Telefon : 
128-29 
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Gyártmány Lóerő Hengersz. Furat Löket Hengerürtart. Kocsi neme Ár (pengőben) 

Peugeot 5 12 4 51 88 720 nyitott 6.000 
Peugeot 10 28 4 68 105 1524 nyitott 8.800 
Peugeot 11 35 4 70 105 1616 nyitott 10.000 
Peugeot 11 35 4 70 105 1616 csukott 11.200 
Peugeot 12 55 4 80 124 2492 nyitott 17.600 
Peugeot 12 55 4 80 124 2492 csukott 20.000 
Peugeot 18 65 4 95 135 3828 nyitott 25.600 
Peugeot 18 66 4 95 135 3823 csukott 28.800 
Renault 6 15 4 58 90 951 nyitott 7.500 
Renault 10 25 4 75 120 2120 nyitott 10.800 
Renault 15 60 6 73 120 3180 nyitott 12.800 
Sima-Violet 8 2 65 75 500 nyitott 3.000 
Salmson-Touring 7 4 62 90 1088 nyitott (2) 7.200 
Salmson-Grand Sport 7 4 62 90 1088 sport (2) 7.600 
Salmson-Special 7 4 62 90 1088 sport (2) 9.200 
Sizaire-Fréres 12 55 4 76 110 1996 nyitott 14.000 
Sizaire-Fréres 12 55 4 76 110 1996 csukott 16.000 
Sénéchal 7 24 4 59 95 1040 nyitott 6.400 
Sénéchal 7 24 4 59 95 1040 csukott 8.400 
Sénéchal 7 25 4 59 100 1092 nyitott 7.200 
Sénéchal 7 25 4 59 100 1092 csukott 9.200 
Talbot 12 14 4 75 120 2120 nyitott 11.600 
Talbot 12 14 4 75 120 2120 csukott 12.800 

Olasz képviseletek: 
Alfa-Romeo 15 50 6 62 82 1487 nyitott 15.600 
Alfa-Romeo 15 50 6 62 82 1487 csukott 18.000 
Alfa-Romeo 15 55 4 76 110 1996 nyitott 15.040 
Alfa-Romeo 15 55 4 76 110 1996 csukott 17.600 
Alfa-Romeo 30 75 6 75 110 2916 nyitott 18.000 
Alfa-Romeo 30 75 6 75 110 2916 csukott 20.000 
Alfa-Romeo 30 100 6 76 110 2994 sport 21.200 
Bianchi 10 30 4 64 100 1288 nyitott 9.600 
Bianchi 10 30 4 64 100 1288 csukott 11.600 
Bianchi 20 50 4 78 120 2300 nyitott 14.240 
Bianchi 2050 4 78 120 2300 csukott 15.600 
Diatto 8 40 4 79 100 1960 nyitott 13.200 
Diatto 8 40 4 79 100 1960 csukott 14.800 
Itala 8 50 6 65 100 1992 nyitott 18.000 
Itala 8 50 6 65 100 1992 csukott 19.600 
Itala 25 45 4 83 130 nyitott 12.800 
Itala 25 45 4 83 130 csukott 14.400 
OM 10 30 4 69 100 1496 nyitott 11.600 
OM-Six 13 45 6 65 100 1998 nyitott 13.600 
Fiat 509 5 25 4 57 97 988 nyitott 7.200 
Fiat 509 5 25 4 57 97 988 csukott 8.400 
Fiat 503 8 28 4 65 110 1460 nyitott 9.120 
Fiat 503 8 28 4 65 110 1460 csukott 11.520 
Fiat 507 11 33 4 75 130 2297 nyitott 12.000 
Fiat 507 1133 4 75 130 2297 csukott 14.300 
Fiat 512 17 57 6 75 130 3446 nyitott 14.600 
Fiat 512 17 57 6 75 130 3446 csukott 16.500 
Fiat 519 22 85 6 85 140 4750 nyitott 22.300 
Fiat 519 22 85 6 85 140 4750 csukott 25.000 

LAURIN & KLEMENT • SKODA-HISPANO-SUIZA 
7/20 és 7/2.J I. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 !. e. szelepes, hathengeres. 

14/50 1. e. szelepnélküli C T C R / l É l V U A r C I t f L A U R I N & K L E M E N T 
hathengeres O f c t l v l C L T l \ V / U Q I » \ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezé rképv i se l e t : B U D A P E S T . VI . , A N D R A S S Y - Ú T 10. -o- Te l e fon : Teréz 8 -14. 

RALEIGH motorkerékpárok APART AUTÓ r.t.VI, Andrássy-út 37 
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Amerikai képviseletek: 
Gyártmáoy Lóerő Hengersz. Furat Löket Hengerürtart. Kocsi neme Ár pengőben 

Auburn 12 40 4 78 115 2176 csukott 12.000 
Auburn 15 50 6 78 115 3294 csukott 13.600 
Auburn 20 70 8 78 115 4392 csukott 22.400 
Chrysler I. 50 16 38 4 91 104 2705 nyitott 9.000 
Chrysler I. 50 16 38 4 91 104 2705 nyitott 10.200 
Chrysler H. 60 17 54 6 75 107 3102 nyitott 11.400 
Chrysler H. 60 17 54 6 75 107 3102 nyitott 13.200 
Chrysler G. 70 19 70 6 79 120 3528 nyitott 13.600 
Chrysler G. 70 19 70 6 79 120 3528 nyitott 15.400 
Chrysler E. 80 23 92 6 88 126 4596 nyitott 20.400 
Chrysler E. 80 23 92 6 88 126 4596 nyitott 27.500 
Buick 18 60 6 79 114 3354 nyitott 13.600 
Buick 18 60 6 79 114 3354 csukott 15.200 
Buick 22 80 6 89 121 4458 nyitott 17.300 
Buick 22 80 6 89 121 4458 csukott 22.000 
Chevrolet 24 4 93-8 101 2791 nyitott 8.200 
Chandler 17 54 6 95 125 5316 nyitott 12.800 
Chandler 17 54 6 95 125 5316 csukott 13.600 
Cadillac 20 80 8 79 130 5096 nyitott 28.800 
Cadillac 20 00 8 79 130 5096 csukott 30.400 
Essex-Six 9 32 6 68 108 2388 nyitott 8.800 
Ford 20 4 95 102 2891 alváz 3.680 
Ford 20 4 95 102 2891 nyitott 5.360 
Ford 20 4 95 102 2891 csukott 7.760 
Hudson Super—Six 19 70 6 89 127 4740 nyitott 12.400 
Hupmobile 16 40 6 79 108 3174 nyitott 12.800 
Hupmobile 16 40 6 79 108 3174 csukott 14.400 
Hupmobile 20 70 8 73 110 3680 nyitott 17.600 
Hupmobile 20 70 8 73 110 3680 csukott 19.200 
Lincoln 32 80 8 85 127 5860 nyitott 31.200 
Lincoln 32 80 8 85 127 5860 csukott 36.000 
Locomobile 15 70 8 71 102 3232 nyitott 17.600 
Nash Light Six 21 50 6 82 115 3642 nyitott 9.200 
Nash Light Six 21 50 6 82 115 3642 csukott 11.600 
Nash Special 21 60 6 82 115 3642 nyitott 11.200 
Nash Special 21 60 6 82 115 3642 csukott 13.200 
Nash Advanced Six 30 80 6 82 127 4026 nyitott 14.080 
Nash Advanced Six 30 80 6 82 127 4026 csukott 18.400 
Oakland 6 54 6 73 120 3006 nyitott 10.800 
Oldsmobile 11 40 6 70 120 2772 nyitott 10.000 
Overland 10 30 4 80 111 2195 nyitott 7.840 
Overland 10 30 4 80 111 2195 csukott 8.960 
Overland 14 45 6 78 108 3096 nyitott 10.400 
Overland 14 45 6 78 108 3096 csukott 11.600 
Studebaker 22 50 6 86 114 3973 nyitott 12.800 
Studebaker 22 50 6 86 114 3973 csukott 14.400 
Studebaker 29 75 6 98 127 5747 nyitott 16.800 
Studebaker 29 75 6 98 127 5747 csukott 22.000 
Stutz 32 92 8 82 124 5240 nyitott 29.200 
Stutz 32 92 8 82 124 5240 csukott 33.600 
Willys-Knight 20 55 6 75 111 2862 nyitott 13.600 
Willys-Knight 20 55 6 75 111 2862 nyitott 14.800 
Willis-Knight 25 66 6 82 120 3869 nyitott 15.600 
Willis-Knight 25 66 6 82 120 3869 csukott 19.200 

A francia Bugatti árak 100 frank = pengő 22.85 alapáron számíttattak ki és csak így érvényesek. 
A zárjelben lévő kis számok az ülések számát jelzik. 

j£uióru0ássai Weszzely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Kerület, Váci-utca J r 
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M E G L E P E T É S S Z E R Ű O L C S O Á R A K ! K E D V E Z Ő F I Z E T É S I F E L T E T E L E K ! 

BUDAPEST , V. K E R Ü L E T , NADOR-UTCA 11 
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1926-ban az összes világversenyeket 

DHNICI 
pneumatikkal nyerték 

Kilométerrekord. Segrave (Sunbeam) 245 km. Pneu Dunlop 
Kilométerrekord 1100 kcm. Morei (Amilcar) 197 km. Pneu Dunlop 

Angol Grand Prix 1926. Benoist (Delage) Pneu Dunlop 
Francia Grand Prix. Goux (Bugatti) Pneu Dunlop 

Spanyol Grand Prix. Costantini (Bugatti) Pneu Dunlop 
Olasz 24 órás Grand Prix, Boillot (Peugeot) Pneu Dunlop 

Angol Tourist Trophy 

Valamennyi győztes Pneu Dunlop 

pneumatik és autófelszerelési szaküzlet 
, BUDAPEST, VL, VÖRÖSMARTY-UTCA 33. 

Telefon: Lipót 983 - 63. 

^|iiiiil||liiiil||liiiil||lMiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiiii||iiini||iiiiii||iinii||iî  
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Az üzemanyagmegtakarítás problémája az autómotoroknál 
Irta: Nagy Sándor oki. gépészmérnök 

Jer velem, nyájas olvasó, nyissuk ki a motor-
fedelet és nézzünk szét a hengerek világában. Kutas-
suk egy kissé, miért nagy a benzin- és olajszámlánk? 
Nézzük csak meg, nem lehetne-e valahogyan néhány 
liter benzin, néhány kanna olaj megtakarításának 
módját ejteni. Kísérj el rövid elmefuttatásomon, 
motorkedvelő kedves olvasóm, bizonyára hasznát 
fogod látni. 

Az autómotornak két legfontosabb vásárolt üzem-
anyaga a benzin és az olaj. Mindkettő egyformán 
fontos. A benzin adja a-
éltető erőt, az olaj pedig 

lehetővé teszi az egymá-
son csúszó alkatrészek 
súrlódás nélküli mozgá-
sát. Mind a két üzem-
anyag kellő mértékben 
való adagolása termé-
szetes követelmény. De 
ha követjük a benzin és 
olaj útját, úgy nem ép-
pen vidító látványban 
és tapasztalatban lesz 
részünk. 

Tárgyalásunkat kezd-
jük mindjárt a benzin-
nel. Tegyük fel, hogy 
motorunk, karburáto-
runk és gyujtásunk jól 
be van állítva. Ezek-
után erősítsük meg a 
szivünket és tegyük fel 
a „szemüvegünket"! 

A tartányból elzáró-
csapon keresztül vékony 
vörösrézcsövön át vezet-
jük a benzint a karbu-
rátor úszóházába. Itt a 
betorkolást az úszó ál-
tal működtetett tűsze-
lep zárja el. Ha a tűsze-
lep nem zár tömören, 
akkor a benzin állan-
dóan átömlik. Ügy a karburátor, mint a csővezeték 
illesztéseinél gyakran látunk kis nedvességet. Ked-
ves olvasóink közül nem hiszem, hogy akadna valaki, 
aki ne tulajdonítana fontosságot e látszólagos cse-
kélységnek. Gondoljunk csak arra, ha a kezünkre 
öntünk néhány csepp benzint, hagyjuk ott széjjel-
folyni, úgy az néhány másodperc alatt elpárolog. Ha 
már most folyton meg-megújítjuk kezünkön a ben-
zint és ezt csináljuk órákon át, úgy az idők folyamán 
hihetetlen mennyiséget tudunk elgázosítani. 

A nedves csövek, a könnyező karburátorok ké-
pesek egy éjjelen át tele benzintartányok kiüríté-
sére. Ezen hiányok csekélyke gondossággal megszün-
tethetők. 

A benzin nívóját az úszóházban és a fecskendő-
csőben (düzni) az úszó szabályozza. Helyes beállítás-
nál (líszósúly, tűhossz) az úszó a benzin felszinét a 
fecskendőcső felső széle alatt 1—2 mm.-rel tartja. Ha 

a motort megforgatjuk, a szívóütem alatt a dugattyú 
fölött nyomáscsökkenés áll be. Ez a nyomáscsökke-
nés egyrészt a benzint a fecskendőcsőből, másrészt 
a levegőt a külső légkörből maga után szívja. A 
szívócsőtorokban a levegő nagy sebességgel áramlik, 
a fecskendőcsőből kiömlő benzint magával ragadja, 
elporlasztja és elgázosítja. Már mint keverék vagy 
gáz (a gyakorlatban használt elnevezés szerint) jut 
be a szívószelepen át a hengerbe. 

A keverék összetételi arányától rendkívül sok 
függ. A benzinben sze-
gény keverék sehogy, 
vagy csak rosszul ég. 
A motor kihagy, dur-
rog. A dús keverék vi-
szont fullasztja a mo-
tort, az elégés a levegő-
hiány miatt tökéletlen, 
a henger, a gyertyák el-
kormozódnak, nagy a 
benzinpazarlás, nagy a 
benzinbűz. Meglehetősen 
szűk határok között 
van a gáz ideális keve-
rési aránya. Mivel je-
lenleg nem célunk az 
egyes porlasztók műkö-
dési elveiről részletesen 
írni, jelen cikkünkben 
csak rövidesen rámuta-
tunk arra, hogy az egész 
karburálási probléma a 
fecskendőcsöves modern 
porlasztók esetében oda 
irányul, hogy a motor 
bármely fordulatszám-
nál mindig helyes ará-
nyú keveréket kapjon. 
Ez a kérdés a mai leg-
használatosabb, több fú-
vókás, légcsatornás por-
lasztónál a gyakorlati 
követelményeket felül-

múló módon megoldottnak tekinthető. Ilyen karbu-
rátoroknál, mint pl. a Zenith, Solex, Pallas, Schlee, 
stb., a pótlevegős benzinspórolóknak nincs semmi 
értelmük, mert már a porlasztó elvégzi munkájukat. 

De kövessük útján a keveréket. A szívóütem 
alatt megtelik a henger keverékkel. A kompresszió-
ütem alatt a felfelé haladó dugattyú összenyomja. 
Ha most a dugattyúgyűrűk nem tömítenek abszolút 
jól, úgy a gáz egy része átsurran a dugattyú és a 
henger fala között a forgattyúházba. Ugyancsak 
rosszul csiszolt vagy kiverődött, olajkokszos szelepek 
esetében a szelepeken át is elillan bizonyos meny-
nyiség. 

Következik a gyújtás és ezt követi a robbanás. 
Amint kedves olvasóim nagyon jól tudják, a robba-
nás nem történik a gáz egész tömegében egyidejűleg. 
Amíg a gyertyától az égés elterjed a kompressziós 
tér legtávolabbi részéig, azalatt egy csekélyke idő 
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telik el. A legtöbb autómotor oldalt vezérelt, mint a 
mellékelt ábrán vázlatosan látható, és a gyertya 
rendszerint a szívószelep felett van szerkezeti szem-
pontból elhelyezve. Itt tehát az égésnek rendkívül 
hosszú utat kell befutnia, míg eléri a dugattyút. Ez-
alatt a belső nyomás rohamosan emelkedik, az égő 
gázrétegek nagy erővel nyomják az előttük fekvő 
még nyers gázrétegeket és szorítják át a dugattyú 
tönüttetlen részein a forgattyúházba. 

Ez az égési idő korántsem olyan túlrövid, mint 
sokan gondolnák. Ha a robbanási ütem idejével 
hasonlítjuk össze és egybevetjük a gyakorlat által 
megállapított előgyújtási mértékkel, mindjárt látjuk, 
hogy az tetemes százalékát teszi ki a félfordulatnak. 
Az előgyujtással ugyan megfelelő helyre tolhatjuk 
a robbanási nyomás maximumát, javíthatjuk a hen-
ger munkadiagrammját, de az előbbi tüneményen 
mit sem javíthatunk. Ezen vannak hivatva segíteni 
a felülvezérelt motorok, ahol a robbanási tér előnyös 
kialakítása folytán az égési utak rövidek. 

Annak a magyarázatát, hogy a karterben miért 
van aránylag igen sok benzin, és miért van aránylag 
igen kevés égési termék, részben az előbb elmondot-
takból, részben azzal magyarázhatjuk, hogy az égő 
gázok is elalszanak, amint a dugattyú és a hengerfal 
közötti olajrétegen átbugyborékolnak. Ehhez járul 
még az is, hogy a robbanási ütem alatt a nyomás 
rohamosan csökken és a tisztán égési termékekkel 
teli hengerben (robbanási ütem vége) már csak igen 
alacsony nyomás uralkodik. 

Térjünk vissza mégegyszer a robbanásra. Ekkor 
rejtett kémiai energia szabadul fel, melynek egy 
része munka alakjában átadódik a motortengelynek, 
nagyobbik része ellenben mint meleg, emeli a gázok 
és a motor hőmérsékletét. Ha nem vezetnénk el a 
meg-megújuló robbanások által szállított fölösleges 
meleget, akkor a motor rövidesen izzóvá válna, 
anyaga ellágyulna, a kenési lehetőség megszűnne és 
az egész berendezés elpusztulna. 

A melegelvezetésről a hűtőberendezés gosdosko-
dik, de e mellett a motor teste is sok meleget vezet el. 
Közismert dolog, hogy a motor egész teste felmeleg-
szik, tehát a motor forgattyúháza is, a benne lévő 
olajjal együtt. A felmelegedett olajat a forgattyúk 
és a hajtórúdfejek szertecsapkodják, ezáltal az olaj 
rendkívül nagy párolgási felületet kap. A kartetér 
tehát xigy szerepel, mint valami felületi karburátor 
és rohamosan megtelik benzin- és olajgőzökkel. 

Mielőtt további következtetéseket vonnánk le, 

térjünk át az olaj útjának megfigyelésére. Tételezzük 
fel, hogy a legmodernebb nyomásalatti olajozással 
van motorunk felszerelve. A forgattyúliáz alatti kis 
gyiijtőmedencéből szivattyú nyomja fel az olajat 
csatornákon és csöveken át a csapágyakba, ahonnan 
a tengelyek, csapok és forgattyúk furatain át a hajtó-
rúdfejekbe kerül. Innen pedig a centrifugális és 
tehetetlenségi erők következtében szerteszéjjel repül 
és rácsapódik a henger és karter falaira, majd las-
san lecsurog a karter fenekére, ahol az előbb említett 
gyüjtőmedencébe folyik, hogy körforgását ismét új-
ból kezdje. 

Az olaj azonban másfelé is elvándorol, amerre 
a tervezők nem is szándékolják. Így például a karter 
végcsapágyain át a belülről ható kis túlnyomás 
következtében lassan^ igen alacsony emelkedésű csi-
gavonal alakjában az olaj részecskék kifelé halad-
nak. A forgattyúliáz illesztési felületén, a szeleLő-
nyíláson át, a hengerek tövénél, a vezérlő fogaskere-
keknél, a szelepemelőknél, mindenütt, ahol a leg-
csekélyebb kis hráagoeska is van, amit a munkagé-
pek .meghagynak, szivárog az olaj. 

Ne sajnáljuk a fáradságot, kedves olvasóim, 
emeljük fel ismét azt a motorfedőt és tekintsük meg 
motorunkat mégegyszer. Eltekintve a megkapó ben-
zin- és olajszagtól, melyre sokan oly büszkék, látni 
fogjuk a szép mézsárga olajpatakokat a csapágyak-
tól lefelé, a zöldes színt játszó nedűt a hengerek 
tövén. Szinte fájdalmas látvány a forgattyúház alsó 
fala. Vastag olajsár borítja. A szelelőnyílás kör-
nyéke is csupa olaj. És ha elővesszük a kis „sucher"-t, 
bevilágítunk a „schutzpléh"-be, mindjárt azon fo-
gunk csodálkozni, hogy miért nem nagyobb az olaj-
számlánk. A drága, féltett Castrol, Mobiloil, Caspar 
Oil, Rex és Galtol, vagy más finom motorolajunk 
hatalmas tócsákat alkot, el van szennyezve, por-, 
sár- és maszattömeg. Mélabúsan csöpög a lendítő-
kerék alatt az íit porába, mintha a fővárosnak óhaj-
tana segíteni az út porának lekötésében. 

Amíg utat és módot nem találtunk arra, hogy a 
karter belső túlnyomása megszűnjön, addig az olaj 
kifelé törekvése mindig meglesz és az elhullatott, el-
csepegtetett olajban mindig lesz veszteség. 

A forgattyúházban lefolyó jelenségek nagyon 
megérdemlik a tüzetes vizsgálatot. Amint már emlí-
tettük, a forgattyúház belseje a bent lejátszódó moz-
gások és nagy meleg következtében élénken karbu-
rái ja az olajat. Ehhez járul a fejtegetésünk elején 
említett benzinátsurranás, úgyhogy motorunk meg-
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J I I I W l s S J MOTORKERÉKPÁROK 
V e z é r k é p v i s e l e t : TELEFON: JÓZSEF 25-82 

BRUCK NÁNDOR és FIAI, Budapest, VIII., József-körút 10 
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Az 500 kcm.-es Méray a magyar utak motorkerékpárja. 

Motor: 85.7 X 85 mm. S. V. JAP. Sebesség: solo 110 km. óra. 
Abroncsok 27 X 3 85, ballon pneukkal. Oldalkocsival 75 km. óra. 
Sebességváltó : Moss. Mágnes: Bosch. 
Fogyasztás: solo 3Vs liter 100km.-ként. Fogyasztás:oldalkocsival5liter 100km.-ként. 

Automatikus olajozás. 

A 350 kcm.-es Méray a sportember motorkerékpárja. 

Motor: 70 X 90 mm. OHV. JAP. Sebesség: 110 km./óra. 
Sebességváltó : Moss. Mágnes: Bosch. 
Abroncsok 26X2 és V2" pneukkal. Fogyasztás: 3 liter 100 kilométerenként. 

Automatikus olajozás. 



A 350 kcm.-es Méray motorkerékpár az üzletember közlekedési eszköze. 

Motor: 70X90 mm. S. V. JAP. Sebesség: 90 km./óra. 
Sebességváltó : Moss. Mágnes: Bosch. 
Abroncsok: 26 x 3", ballon pneukkal. Fogyasztás: 3 liter 100 kilométerenként. 

Automatikus olajozás. 

A 680 kcm.-es Méray az országokat járó túrázó motorkerékpárja. 

Motor: 70x88 mm. S. V. JAP, kétheng. Sebesség: solo 120 km./óra. 
Abroncsok: 27 X 3-85, ballon pneukkal. Oldalkocsival 90 km./óra. 
Sebességváltó: Moss. Mágnes: Bosch. 
Fogyasztás: solo 4Vg liter 100 km.-ként. Fogyasztás: oldalkocsival 5V« liter. 

Automatikus olajozás. 

Méray Motorkerékpárgyár Részvénytársaság, 
Budapest. V., Dorottya-utca 3. — Teleion: Teréz 26 -65 . 
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indítása után rövidesen a karterben égésre, robba-
násra alkalmas keverék keletkezik. Ennek eltávolí-
tása már csak a veszély szempontjából is indokolt. 
A legtöbb motorkonstruktőr ezt a kérdést igen ké-
nyelmesen oldja meg. Az olajbeöntőnyílás kupakját 
lyukakkal látja el, melyet belülről szitaszövettel 
bélel. Ezen át a jobb sorsra érdemes gázok kiszuszog-
nak a karterből és az egész autót nemes benzinillat-
tal töltik meg. 

Ha bentmaradnak, veszélyesek, azonkívül pedig 
a benzin és víz higítja az olajat, kenőképességét 
rontja, a víz rozsdásodást okoz, a leváló rozsda és a 
bejutó por finom csiszolómasszát alkot, amely a gépe-
zetet rohamosan elkoptatja. A megnövekedett súr-
lódás pedig újabb benzintömegek felhasználását 
igényli. Az olaj tehát elromlik, le kell ereszteni és 
újjal pótolni. Ez is veszteség! Ha pedig a gázok ki-
fúvatnak, akkor a bennük lévő értékes elemek ve-
szendőbe mennek. 

Csöbörből vödörbe, ez a mai állapot jellemzője. 
Méltán kérdezhetik, kedves olvasóim, hogy ezek-

után van-e mód, van-e lehetőség arra, hogy javít-
sunk ezeken az állapotokon? 

A kérdésre nem olyan nagy boszorkányság meg-
felelni. Most csak leszögezzük a következő tényeket, 
hogy benzinveszteséget okoz: 

1. Tömítetlen csővezeték, túlfolyó karbux-átor. 
2. Tömítetlen dugattyú és szelepek, (Rossz kom-

presszió. 
3. Helytelen arányú keverék és tökéletlen elégés. 
4. A motor túlságos lehűtése. 
5. Rossz olajozás következtében előálló munka-

szükséglet többlet, stb. 
Olajveszteséget okoz: 
1. Az olaj kisajtolódása és elcsurgása a karter-

túlnyomás következtében. 
2. Olaj leeresztése, illetve cserélése szennyeződé-

sek következtében. 
3. Túlolajozás (túlsók jut a robbanótérbe és ég el). 
4. Túlságos felmelegedés (az olaj viszkozitása 

csökken). 
A benzin és olaj megtakarítását célzó kísérletek-

ről, azok módosításairól ós eredményeiről a legköze-
lebbi tanulmányunkban fogunk beszámolni. 

Moffács—Grác—Wac&au 
A mult év nyarán egyik útiprogrammunk az 

Enns-völgye s a híres „Gesáuse" megtekintése volt, 
amelyről már egy ízben időnk kiszabott volta miatt 
le kellett mondanunk. Kissé nagy kerülővel jutot-
tunk Szentgotthárdra, inert előbb a 400 éves centen-
nárium alkalmából nagyszerűen megjavított ország-
úton át Mohácson letettük úgy az emléknél, mint a 
kevesektől felkeresett török dombon a megmlékezés 
babérkoszorúit. 

Pécsen át Kaposvárra érünk, ez első napunk 
etappeja. Másnap reggel rengeteg vásárosszekér kö-
zött hol állva, térve, előzve rakjuk zsebre nem egy 
mérges bácsi jókívánságait. Ma mindenütt vásár! 
Nagykanizsáról emiatt, amily gyorsan lehet, mene-
külünk. Balatongyörökön megnézzük megvan-e még 
felépítendő villánk telke s aztán Keszthelyen át Sü-
megre, ahol — már nem emlékszem, melyik vendéglő-
ben — megebédelünk. A vendéglő falába erősített 
márványemléktábla jelzi, hogy előtte Jókai emlékére 
valaha egy fát ültettek. Ez már ugyan kiszáradt, 
nem is pótolták, így a tábla csakis a magyar nem-
törődömségnek állít emléket. 

Körmenden át jutunk Szentgotthárdra, kedves, 
ismerős, udvarias határőrök szerencsekívánságaival 
hagyva el Magyarországot. 

Erőltetett menetsebességgel értünk esti 9 órára 
Grácba, a „Steierhofban" óhajtva megszállani. De ^ 
óh — itt is minden a „vásár" jegyében folyik. A Gra-
zer Messe miatt talpalatnyi hely sincs a szállodában. 
Azonban nem kell félni. A nyugdíjas Grác özivegyei 

ilyenkor, felvéve vasárnapi fekete selyemruháikat, 
ott ülnek a szállók halljában s akinek már nem jutott 
szoba, náluk tiszta, kényelmes szállást kap jutányos 
áron. Mi a Katzianergasse Nr. 1 alatt Frau Möller-
nek vagyunk örök hálára kötelezve a kedves, szíves 
ellátásért. 

Felejthetetlenül „gemütlich" kis kávéházban reg-
gelizünk, ahol az óriási adag vajat nem bírjuk elfo-
gyasztani s mindenáron be akarják csomagolni, 
mondván: „jó lesz az útra". (Vájjon mit szólna ná-
lunk a „főúr", hogyha hasonló szándékkal mi ígyen 
rendelkeznénk ?) 

Grác környéke, a remek Muraivölgye csak még 
inkább felkelthetik vágyunkat arra: „mi lesz majd 
a Gesáuseban"! Hajh! Addig míg elhagyjuk Bruckot, 
Leoberit, felkapaszkodunk Prebühel 1027 m. magas 
hágójára és három gyertyánk lesz olajos, amíg erő-
sen fékezve leérkezjünk Eisenerzbe. Hamarosan 
rendbe jövünk. Látjuk a Böhler-kohókat. Hieflauban 
nagy integetés. Ne menjünk át a hídon, a Gesause-
ban liegycsuszamlás volt, megszakadt a forgalom. 
Isten veled Gesáuse, gyönyörnek sok lett volna .. . 
Majd legközelebb! 

Ne feledjük, hogy Ausztriában fél 2 óra tájban 
már sehol sincs kész ebéd. Pár kisebb helyen ebéd 
iránt érdeklődve, az egész háznépe kijött, hogy ki-
bámulja magát rajtunk. Eszükágába sem jut, hogy 
tojást vagy valami gyorsan elkészíthető ételt fel-
ajánljanak. 

A festői Enns-völgyében végre, Weyerben, a vá-
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roska legelején, a legelső „Gasthof"-ban megkönyö-
rülnek. Kapunk rántottát, virstlit, sört. Tiszta, virág-
díszes szoba. Érdekes cserépkályhája körülvéve egy 
vasrácsos szerkezettel, melyen kampók, fogasok vá-
rakoznak a lucskos időben rájuk aggatandó Wetter-
mantlikra és sapkákra. 

Két egyénre is találunk, akik értettek magyarul. 
A vendéglőben egy jóképű bácsi, aki valaha Pesten 
a 32-eseknél szolgált, s az itt készülő kedves Sehön-
taler-házak mérnöke, aki ugyancsak Pesten katonás-
kodott valaha. Lám, milyen kicsiny a vi lág! Persze, 
hogy jókedvvel folytattuk útunkat Amstetteai, Melk 
felé. 

Akik esetleg meg akarják tekinteni a melki apát-
ságot, óva initem, hogy szombaton odamenjenek. Az 
egész környék ide tódul, valóságos búcsújárás van 
itt, hogy másnap 9—12-ig és 2—5-ig megnézhessék az 
apátság látnivalóit. Mindezt hétköznap is meg lehet 
tekinteni, de vasárnap errefelé mindenki felkereke-
dik egész háznépével. Persze, hogy délután 5 órára 
érve Melkbe, a Melkerhofban sajnálattal adták tud-
tunkra ugyanazt, amit Grácban: nincs szoba. No, de 
ne sajnálkozzanak felettünk, kérem! Franz Ullman 
tanácsos úrék szokták ilyen alkalomkor kisegíteni a 
megszorult Melkerhofot és mi ezúttal is selyempap-
lan alatt pihentük ki fáradalmainkat, hogy másnap 
reggel 9 órakor, leszúrva az obulusokat, ott állva az 
apátság remek könyvtártermében, hallhassuk a ve-
zető magyarázatát, melyet így kezd: „Als die raube-
rischen Ungarn hierher ankahmen . . . " Igazán nem 
értem, miért őrzik hát náluk Mátyás királyunk fe-
leségének, Beatrice királynének imakön,yvét? Remek 
kilátás nyílik az apátság egyik terrasszáról a Wa-
chaura, mely festői váraival feledhetetlen emlé-
kekkel gazdagította túrakönyvünket. Átmegyünk 
Kremsbe, ahol megebédelünk. Rendkívül érdekes vá-
ros. Kedves ismerősünket: Gerleit, akinek motor-
biciklijén még az apátság udvarán örömmel üdvözöl-
tük a Bp. táblát, itt találjuk. A Wienerwald nagy 
csalódást okozott. Ezért ugyan nem rándulnék ki 
Wienből ide. Nekünk Párád környéke ennél százszor 
többet ér, hogy magát, a mi jó öreg Jánoshegyünket 
ne is említsem. Wienbe érkezünk. A rendőrtől tájé-
kozódást kérni megállunk s egy pillanat műve, hogv 
a hátunkba beleszalad egy őrült taxis. A koffer fel-
fogja az orvtámadást s a rendőr már kéri is tőlünk 
a hajtási igazolványt. Mikor látja, hogv magyarok-
kal van dolga, nem tudja, mihez kezdjen. Végre is 
a „merénylő" és mi is büntetlenül elrobogunk. Még 
egy kis látogatás Strebersdorfban, ahol utat javíta-
nak s persze, az ilyenkor szokásos óriási kerülőt téve, 
szerezzük eddigi útunk első szögdefektjét. Aztán: pi-
henés a Hotel König v. Ungarn csendes, megszokott 
szobáiban. Másnap: haza. Otthon rendezgetem az út-
ról hozott levelezőlapokat férjem albumában s be-
írom mottónak: 

Forduljon bár tavaszunk tétbe, 
Mi vándorolunk kéz a kézbe'. 
Közös a cél, közös az é le t . . . 
Mily szép a világ! — így, együtt Véled! 

Gróf Festetics Pálné. 

K l j I D I 
egy keveset használt, kitűnő állapotban levő 

S i l M f l N 
G R A N D SPORT 
Teljes Bosch-felszerelés. Új 
valódi bőráthuzat. Sár ellen 
teljesen védett sárhányók. 
Sebessége síkon 100 kilométer. 

T E L E F O N : Kitűnő hegymászó. 
T . 1 3 2 — 6 4 . Bővebbet a szerkesztőségben. 

I 

FORGALMI fl/KEK 
Automobi l műút helyett drótkötélpálya. A mult 

évben vetődött f e l az az eszme, 'hogy a Dobogókőre, 
valamint a Mátra-Gal jatetőre automobil műutat épít-
senek, hogy ezáltal ezt a két, a mai Magyarország leg-
szebb és legmagasabb pont ját megközelíthetővé te-
gyék. A dobogókői műútnak másik jelentősége az 
lett volna, hogy az automobilsport egy újabb kitűnő 
hegyi versenyterepet kapott volna, és í g y a főváros 
v i l la lakott területeit lassan fe l 'lehetett volna szaba-
dítani a verseny és t réning ok ózta á l l í tó lagos molesz-
tálástól, mely a v i l latulajdonosok idegei t (?) a vég-
veszél lyel fenyegette. Ügy látsz ik azonban, a Dobogókő-
műútból egyelőre nem sok lesz, mert a „Közgazdasági 
Értesítő" február 24-diki számában a következőiket 
olvassuk: A kereskedelemügyi miniszter 1926. év i de-
cember hó 23-án 100.073/1926. V I . szám alatt kelt ren-
deletével Hammer le Ado l fnak a Pilisszentkereszt köz-
ség e g y alkalmas pontjától1 a Dobogókő fens ik jára 
vezetendő köz forga lmi személyszáll ító drótkötélpá-
lyára az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. 
Mindenesetre örömmel ál lapít juk meg, hogy a Dobogó-
kő hozzáférhetősége jobb lesz, de az automobilizmus 
szemüvegén nézve, mi ajánlatosabbnak tartottuk volna 
egy szép hegyipálya megép í tésé i Remél jük, ami késik, 
nem múlik. A j án l juk a tervet a kereskedelmi minisz-
ter úr szíves f igyelmébe. 

A forigalmirendőr és az oldalkocsis motorkerék-
páros. A következő kis esetet élénk f i gye lmébe ajánl-
juk a forgalmirendőrség vezetőségének. A z eset nem 
va lami jó fényt vet a .nagy gar ra l beharangozott ,jK"-
betűs rendőrökre, akik speciális kiképzést kaptak. A 
minap e gy oldalkocsis motorkerékpáros szigorúan a 
Váci-utca baloldalán haj tva, egész lassan igyekezett 
befordulni a Türr István-utcába, hogy a Duuapart 
felé juthasson. A z eset délben egy óra körül lehetett. 
A z Argentor-művek előtt a szokásos „sarkon" egypár, aw 
idővel bőven rendelkező időmil l iomos f iata lember 
állott beszélgetve és botjukra támaszkodva, e l fog la lva 
az úttestből 1 — usque 15 métert. Motorosunk dudál, 
dudál ós tovább dudál, a beszélgetők lassan, unottan 
nagynehezen félrevonulnak, ezalatt a motoros termé-
szetesen egészen leáll és ú j ra indul a már szabaddá 
tett úttesten. Közben mosolyra vá l t arccal a f e j é t 
rázza, aposztrofálni akarván a budapesti forgalmat. 
Ebben a pil lanatban a pár méterre á l ló 3112. számú 
,.K"-betűs forgalmirendőr utána kiabáil: .H i ába bó-
longat, ez korzó ! " Motorosunk erre megáll és leszáll 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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A z „ A u t o m o b i l - M o t o r s p o r t " k l i s é i 

FREUND J. 
c inkog ra f i a i m t t i n t é z e t é b e n készü lnek. 

Budapest V. , Ká lmán-u . 15. V . em. 

gépéről, visszamegy és felírván a derék forgalmi-
rendőr számát, aki ezalatt észhez tért, nyugodtan, szó 
nélkül', mint egy komoly úriemberhez il'lik, eltávozik. 
Í g y segíti elő Budapesten a 3112. számú forgalmi-
rendőr a forgalmat az Ürnak 1927-dik esztendejében. 
Elismerjük a Vábi-utca korzó mivoltát, de „nem az 
úttesten". Vagy, ha a Váci-utca korzó, tessék elzárni a 
forgalom elől és akkor azután lehet sétálni és botra-
támasakodni reggeltől estig. 

* 

Vérmező-út. Pasaréti-út. Óh, jóságos Isten! Mikor 
fog -már egyszer a polgármester úr sok ügyes-bajos 
gondja mellett rátok nézni. A budai utak szégyene! 
Polgármester úr, most ötödször írunk erről a két 
gyöngyéről a budai utaknak és, külön levélben hívjuk 
fél f igyelmét e két útvonal1 járhatalanságára. Nagyon 
kérjük, nézze meg e két utat ós 'ha lehet, intézkedjen 
ezek megjavítására. 

* 

„Autó csak 4 kilométerrel". Ez a szabály a Lánc-
hídon. A minap próbára tettük az ott posztoló rendőr-
őrszemet Egy forgalmas pillanatban indultunk át 
Budára. A rendőr már jó előre megemelte tiltakozó 
kezét. Erre mi kuplung és az egyes sebesség felhasz-
nálásával tényleg létrehoztuk az előírt 4 kilométert. 
Mi lett azonban a következmény? Amíg a rendőrtől a 
hídfőig értünk, vagyis a „4 km." területet elhagytuk, 
nem kevesebb, mint 12 autó tömörült mögöttünk, ékte-
len zsivajt csapva Bosch-dudiá jukkái. Mi álltuk a 4 
kilométert, a rendőr tehetetlenül állt, a forgalom össze-
torlódott, a mögöttem gyülekező soffőrök káromkod-
tak ós mindez miért . . . Uraim, .módosítsák már meg 
ezt az avult rendeletet, mert kissé .nevetséges. 

* 

Óriási ellentétet képeznek a forgalom előmozdítása 
érdekében kifejtett munkájukban Buda és Pest rend-
őrközegei. Csak a Lánchidat és a Margithidat veszem 
például. A Margithíd budai hídfőjénél torlódás alig 
van. Az ott posztoló kitűnő rendőrök mintegy keresik, 
hol javíthatnak a helyzeten és ahol lehet, mindent 
megtesznek, hogy a forgalomban akadály ne álljon be. 
Modern, képzett és ügyes ember lehet a vezetőjük, 
vagy ők maguk gondol.kod.naik. A z azonban bizonyos, 
hogy valahányszor Budáról Pestre megyünk, az át-
jutás mindig gyorsabb, mint ellenkezőleg. Ugyanez 
áll a Lánchídfőnél is. Az ott posztoló őrszemek nem 
emelgetik groteszkül a kezeiket, hanem már a tekinte-
tükből kiviláglik, hogy „Gyerünk-gyerünk, mert kell 
a hely a másiknak". Nézzük az ellentétet. Az még nem 
esett meg velünk a Margithíd pesti oldalán, hogy az 
ott posztoló rendőr a teljesen szabad villamossínekre 
dirigált volna. Ott néha megesik, hogy 30—40 métert 
döcögünk egy stráfkocsi árnyékában. Hogy ott ki a 
vezető, azt nem tudjuk, de hogy a budaiak különb legé-
nyek, azt leszögezzük. 

23 

Mért kell beállani a sorba a margitszigeti hídbe-
járónál? Ez a sorbaállás a Margithíd amúgy is nehéz-
kes forgalmának egyik előttünk teljesen érthetetlen 
jelensége. Ez a teljesen érthetelen rendelkezés néha 
percekkel' meghosszabítja a Margithídon va'ló átjutást. 
Különösen a déli forgalomban okoz ez a rendelet nagy-
hátrányt az automobilokra, amiikor a társzekerek 
százai igyekeznek Budáról Pestre és viszont. Igazán 
ideje volna már, hogy közlekedési rendőrségünk revi-
deálná ezt a teljesen indokolatlan' rendelkezést és meg-
engedné. hogy a motoros járművek a Margithídon 
elejétől végig balra előzhetnek. Mikor látunk már 
egy egészéges, nagyr, olvasható táblát a híd! elején, a 
mostani előtt cca. 15 méterrel, hogy „Autós; motoros 
balra előzz!" Nehezen születik meg nálunk a rend is, 
no meg az ésszerűség is, 

* 

Ott áll a vöröslámpa az Erzsébet-kőrút—Rákóczi-
út keresztezésén, az autók és motorosok, valamint a 
rend nagy örömére, de a gyalogjárók .megrendsza'bá-
lyozásai még mindig késik. Bár naponta többször ke-
resztezzük a fenti pontot, eddig még nem sikerült úgy 
átjutnunk, hogy gyalogost ne találtunk volna magunk 
előtt. Ezt a kérdést tisztázni kell. Vagy szabad nekik 
átmenni, vagy nem? Akkor miinek a lámpa, minek a 
K-betűs rendőr? Érthetetlennek tartjuk, miért bánnak a 
gyalogjárókkal annyira' enyhén, mikor az autósokat 
és motorosokat a legszigorúbb eszközökkel kénysze-
rítik a rendre. 

* 

Fantasztikus mesének beillő részleteket mondott el 
a minap egy Rába-gyorsteherautó a hazai útviszo-
nyokról. Szeged. Makó és Battonya környékére vitte 
útja, ahol csak kitűnő kocsijának köszönhette, hogy 
többnapos kényszerpihenőre nem kárhoztatta a sors. 
Helyenfcint könnyen futott a 3 tonnás Rába-gyors-
teherautó 45—55 kilométeres átlagokat is. de viszont 
voltak útrészek, ahol' 5—6 kilométert tudiott csak meg-
tenni egy óra alatt. A vidéki utaink állapota egy-két 
fővonalat kivéve, igen siralmas és éppen ideje volna, 
hogy megkezdődjenek a nagyobbarányú útépítések. 

* 

Az automobilistáknak és motorkerékpárosoknak 
szinte .nélkülözhetetlen hézagpótló mű előmunkálatai 
folynak már hosszabb idő óta. Rövidesen megjelenik 
Nagy Gusztáv mérnök szerkesztésében a „Közutak 
kilométermutatója és térképe". A munka mintegy 3000 
község pontos távolsági adatait tartalmazza, valamint 
egy oly térképet, amelyről pontosan meg lehet állapí-
tani a járható utakat, azok állapotát és egymástól való 
távolságukat. A munka megjelenéséről annakidején 
értesíteni fogjuk olvasóinkat és a könyv valószínűleg 
kapható is lesz kiadóhivatalunkban. 

I Fizessen elő 1927-re I 
B és díjtalanul kapja az S 
11926-os évfolyamotFI 

Dán bőrkabátok, Auto&aubék, 

Wesxely István "Budapest, IV., Váci-ulca 9. sxtím 
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Korszerű soffőrképzés 
A városok forgalma napról-napra nő. Mind több 

és több felelősség hárul a gépjárművezetőket kiképző 
iskolákra és az ezeket vizsgáztató hatóságokra. Hi-
szen egy-egy kitanított és levizsgáztatott vezető 
ügyességétől és lelkiismeretességétől naponta több-
száz ember élete függ. Különösen hatványozottan áll 
ez Budapest forgalmára. Hiszen itt a rengeteg köny-
nyelműen össze-vissza járó ember életét igazán csak 
a vezető abszolút tudása és lélekjelenléte mentheti 
meg. Pedig ha megnézzük, hogy hol áll a mi soffőr-
képzésünk és vizsgáztatásunk például a németekéhez 
képest, akkor igazán csodálkoznunk kell, hogy a bu-
dapesti forgalom dzsungelében oly kicsiny a szeren-
csétlenségek száma. Bizonyára a járművek kis meny-
nyisége teszi ezt. De ha meggondoljuk, hogy a sta-
tisztika szerint milyen hatalmasan nőtt a gépjármű-
vek száma az utolsó évben, akkor csak aggodalommal 
nézhetünk a jövőbe. Az a primitív módszer, amivel 
ma nálunk soffőrt tanítanak és vizsgáztatnak, már 
ma is teljesen megbízhatatlan. Pedig a napról-napra 
növekvő forgalom folytonosan nehezebb feladatok elé 
állítja a könnyen felszabadított vezetőt. Az így for-
galomba került vezető esetleg súlyos szerencsétlen-
séggel bizonyítja be, hogy képességei hiányosak. Váj-
jon nem lett volna észszerűbb képességeit a forga-
lomba bocsátás előtt komolyan megvizsgálni?! 

Hosszú ideig a hatóságok beérték mindenütt az-
zal, hogy „orvosilag" megvizsgáltatták a jelöltet. 
Már tudniillik megvizsgálták, hogy nem-e színvak, 

avagy süket és nem-e túlságosan rövidlátó. Azután 
egy szobában kikérdezték, hogy szép lassan össze 
tudja-e keresni emlékezetéből a forgalmi szabályokat. 
Magáról a forgalmi vizsgáról talán nem is írok 
semmit. 

Hát ez így jó lehetett húsz évvel ezelőtt, amikor 
ha autó ment valamerre, akkor mindenki már úgyis 
messziről mentette az életét. De ma, amikor az autó 
a mindennapi élet nélkülözhetetlen eszköze, gondos-
kodni kell a forgalom biztonságáról. Ide pedig nem 
elég a négy kerékfék, se a forgalmi rendőr, de még 
csak a büntetőparancs se. Itt csak a komoly kiképzés 
segít. Ennek egy pár külföldön használatos módját 
és eszközét szeretném röviden ismertetni. 

A kiképzésnek olyannak kell lenni, hogy az ok-
tató tényleg megismerje a tanítványát. Hiszen vég-
eredményben a tanítvány által okozandó szerencsét-
lenségekért lelkiismeretileg ő felelős. Ennek a meg-
ismerésnek nemcsak a tanítvány reakcióideire kell 
kiterjednie, hanem fel kell deríteni a tanítvány eset-
leges pszichológiai gátlásait. Sőt tovább menve, ezt 
a pszichoanalízist függetlenné kell tenni a tanító 
ügyességétől. Németországban, a „rendszeresség" ha-
zájában, egy Berlin—Reinickedorfi cég (H. Pautze 
& Co.) érdekes, bár erősen laboratóriumízű készülé-
ket készített e célra. A készüléket több német soffőr-
iskola használja tanítványainak oktatására, helye-
sebben megvizsgálására. A készülék három főrészből 
áll: a vezetőülésből, a vetítőasztalból és a vetítő-
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Vezetés a mozivászonra vetített forgalomban. 

készülékből. A vezetőülés ruindeu részében hasonla-
tos a rendes autókéhoz. Megtaláljuk az összes pedá-
lokat, kapcsoló- és fékkart, felszerelt szerelvényfalat. 
Ide ül a tanítvány. A vetítőasztalra, amely a vezető-
ülés elé kerül — jobb áttekinthetés végett kissé a 
tanítvány felé döntve — egy episzkóp egy utca képét 
vetíti. Ha most a tanítvány kapcsol és beengedve a 
kupplungot, gázt ad, az utca képe megindul a meg-
felelő sebességgel feléje. A mozgó képet egy, az episz-
kóp alatt elvonuló színes képsorozat szolgáltatja. 
A képsorozat haladásának sebességét a tanítvány 
szabályozza a megfelelő sebességi fok bekapcsolásá-
val és a gázadással, illetve a gáz elvételével és a fé-
kek működtetésével. Az utca képébe a készülék be-
vetíti a tanítvány kocsijának hűtőjét ábrázoló ár-
nyékot is, amely a kormányzással megszabott úton 
halad az utca forgatagában. Az oktató minden figyel-
mét a tanítvány oktatására fordíthatja, mert a ké-
szülék automatikusan jegyzi fel a tanítvány hibáit. 
Az összeütközéseket és a forgalmi szabályok elleni 
vétségeket ezenkívül hangos kürtszóval is jelzi. A ta-
nító a gép feljegyzéseiből pontosan megállapíthatja 
a tanítvány előrehaladását. Természetes, hogy kü-
lönböző képsorozatokkal a feladat nehezíthető, emel-
lett a tanító a feladatok fokozatosan gyorsabb meg-
oldását is kívánhatja. így a forgalom veszélyeztetése 
nélkül ismerhetjük meg a tanítvány szellemi képes-
ségeit. A tanítvány pedig olyan esetekkel is szembe-
állítható, amelyeket esetleg csak többéves praxis után 
ismert volna meg először. A gyár a Tipe CH 2 mel-
lett LM2 jelzéssel gyárt egy hasonló működésű ké-
szüléket villamos közúti vasútak vezetőinek képzé-
séhez. 

Ez a készülék mindenesetre jobban megmutatja, 
hogy a tanítványnak már a vérébe ment-e a forgalmi 

szabályzat, mint az a bizonyos kis szobában való ki-
kérdezés. 

Sokat hallunk az egyes vizsgáztató biztosok szi-
gorúságáról. Ha azonban a frissen vizsgázottak tudá-
sát nézzük meg, akkor nagyon kedélyes fogalmaink 
lesznek a vizsga szigorúságáról. 

A legtöbbet azonban mégis a soffőriskolák vét-
keznek a közbiztonság ellen. Az a soffőriskoia, ame-
lyik erre a rövid és enyhe vizsgára készíti elő a ta-
nítványát, nem teljesíti kellően a kötelességét. A sof-
főriskoia hivatása egészen más. Az iskolába kerülő 
növendékek nagy része meg van győződve, hogy ő 
vezetni tud és az elméleti résszel teljesen tisztában 
van. Öt csak éppen a vizsgára keli egy kicsit elő-
készíteni. Néhány rövid kérdés rendszerint meg-
mutatja teljes tudatlanságukat. Ezekkel kell, hogy az 
iskola rövid négy hét alatt megismertessen egy olyan 
anyagtömeget, amelynek létezésérői röviddel azelőtt 
még bálvány; sejtelmük sem volt. Az iskola hivatása 
ezekből a helyüket minden körülmények között meg-
álló vezetőket nevelni. Ehhez pedig elsősorban peda-
gógusok kellenek. De a pedagógus magányosan még 
nagyon kevés. Szüksége van még alapos gyakorlati 
tudásra és tapasztalatra is. És legyünk őszinték, az 
öreg soffőrből lett oktatómesterek nem tudják betöl-
teni ezt a hivatást. Tapasztalatuk sok van, de nem 
tudják közölni. Hogy az iskolák olyan keveset nyúj-
tanak, annak egyik oka, hogy keveset kívánnak tő-
lük. A tanítványok egy része örül, ha nem kell ta-
nulni, nekik elég a vezetői jogosítvány is. A ható-
ságok pedig nem ellenőrzik eléggé az iskolákat, nem 
vizsgáztatják az oktatókat. A legtöbb tanítvány csak 
akkor veszi észre, hogy nem tud semmit, amikor vala-
melyik tapasztalt kollégája pillanatok alatt kijavítja 
neki azt a defektet, aminek okát ő már órák óta ke-
reste. 

Szinte nevetségesek azok az esetek, amelyeknek 
szemtanúi voltunk. Számtalanszor jönnek szerkesz-
tőségünkbe újonc soffőrök, akik állást kérnek. Ha 
tudunk segíteni bajaikon, természetesen meg is tesz-
szük, de először látni szeretnénk, mit is tud a de-
likvens. Kilencven százalékban semmit. Sok mielőtt 
el tudna indulni, motorja ötször leáll. A mentség 
rendesen az, hogy azon a kocsin, amelyiken ő tamilt 
és vizsgázott, az indulásnál alig kellett gázt adni. 
Némelyik a hátramenetbe bele se mer fogni. És ami 
a legfurcsább, a modern kocsikhoz fogalmuk sincs. 
A kiképzés őskocsikon történik és amikor a „levizs-
gázott gépkocsivezető" odaül egy modern középkap-
csolású, talán kissé gyorsabb fordulatszámú motor 
kormányához, meg sem tud moccanni, öt egy, „le a 
kalappal", még ma is üzemben lévő, de jóval a há-
ború előtti Benzen vagy Mercedesen oktatták és azon 
is vizsgázott. Üjabb rendszerű kocsikhoz fogalma 
sincs. Már most kérem, hogyan ajánljunk mi nyugodt 
lelkiismerettel egy barátunknak vagy jóismeTŐsünk-
nek hasonló tudású soffőrt. Mikor egyiket a szó szo-
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ros értelmében lehordtuk, mert nem tudta, mi a Teca-
lemit, majdnem sírva fakadt és folyton a 2.5 milliót 
emlegette, amit fizetett a vizsgáért. A 2.5 millió el-
ment, de hogy mi a Tecalemit zsírzó és hogyan kell 
azt kezelni, arról fogalma sem volt. A legnevetsége*-
sebb a helyzet a nőkkel. Szemtanúja voltam egy Deb-
recenben vizsgázott nővezető első budapesti siralmas 
próbálkozásának. Istenemre, én magam pirultam el, 
amikor azt a tudatlanságot megláttam. De a zöldtáb-
lás „gépjárművezetői igazolvány" ott díszlett a rouge 
és púder mellett a kis kézitáskában. A szerk.) 

Nagyon röviden szeretném ismertetni a mai kor 
követelményeinek egyedül megfelelő, legalaposabb 
kiképzést biztosító, korszerű soffőriskola berendezett-
ségét. 

A megnövekedett forgalom követelményei any-
nyira súlyosak, hogy a legalaposabb kiképzés is csak 
alig elegendő. A kiképzésnek voltak épen két része 
van, a szerkezeti és a forgalmi rész. A szerkezeti rész 
teljes tudása éppen olyan fontos az úrvezetőnek, mint 
a hivatásos vezetőnek. Itt sokat segítenek a felvágott 
modellek, a szép falitáblák és az alapos műhelyi gya-
korlat. Minden tanítvány megfelelő időt kell hogy 
töltsön a műhelyben és ott dolgozzon. Nem elég, hogy 
látott egy-két dolgot, hanem minden előforduló javí-
tást és szerelést neki is a két kezével végig kell csi-
nálnia. Természetesen gondos és szakszerű vezetés 
mellett. Az egyedüli helyes megoldás, amikor a mű-
helyben állványon levő alvázon kerestetnek meg és 
javíttatnak ki mesterségesen előállított hibák. Ügy-
szintén később a vezetőgyakorlat előtt az iskola ud-
varán keresik meg az „üzemzavar" okát. 

Azonban minden falitábla és modell mellett sok 
olyan rész jelentkezett, amelynek az oktatása nehéz-
kesen, tökétletlenül ment. Itt azonban hatalmas se-
gítőtársat nyertek a mintaszerűen dolgozni akaró 
soffőriskolák az oktató filmben. 

Sok mindent, ami az egyébként művelt ember 
előtt is rejtély, magyarázhatunk meg egy jó trükk-
film segítségével. Hiszen nap-nap mellett találkozha-
tunk művelt úriemberekkel, akik előtt teljesen sötét 
terület a fizika és a kémia birodalma. Elgondolhat-
juk milyen nehézségekkel találja szemben magát 
úgy a tanuló, mint a tanító, amikor egy egyszerűbb, 
műveletlen embe'rt kell bevezetni az automobil műkö-
désének ismeretébe. 

Gondoljuk meg, hogy a tanítványok legnagyobb 
része semmiféle előismerettel nem rendelkezik. A ta-
nításra rendelkezésre álló idő pedig a mai, „mindig 
siető" korban rövid. Ha mindezt elgondoltuk, fogal-
mat alkothatunk magunknak, hogy milyen nagy-
szerű segítőeszköze1 a soffőrképzésnek a berlini Ewald 
—Film A.-G. autóoktató filmje. Ez a film négy rész-
ből áll: a motor, a porlasztó, az elektromos berende-
zések és a meghajtás. A film nagyon érdekes és rend-
szeres összeállítású. Minden egyes részénél az autó 
nak először megjelenik a vásznon az illető rész ter-
mészetes fényképe. Ezt rendszerint ismeri a tanít-
vány. Az eredeti fénykép lassan átmegy a trükk-
rajzba. Először ez is csak az illető rész külső képét 
mutatja, majd egy szerszám szemléletesen eltávolítja 
a külső burkot és így lassan előállanak a különböző 
metszetek. A film pereg tovább, eltűnnek a kevésbé 
fontos részek és csak a főrészek maradnak meg. Ter-
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mészetesen ezek a részek mozognak is, sőt látjuk az 
egész belső munkafolyamatot is. Például a szemünk 
előtt felvágott hengerben a mozgó dugattyú előttünk 
szívja be a keveréket, komprimálja, látjuk átugrani 
a gyertya elektródjai között a gyujtószikrát. Sze-
münk előtt játszódik le a robbanás, a kipuffogás is. 

A film természetesen nemcsak a szelepek műkö-
dését mutatja be, hanem a különböző típusokat is. 
Minden alkatrésznél nemcsak a helyes konstruktív 
megoldás kerül a tanítvány szeme elé, hanem az el-
avult és helytelen konstrukciókra is felhívja a íilm 
a tanítvány figyelmét. Mindent rövid, de találó fel-
írások kísérnek. Ehhez járul még az oktatásnál mint 
előny atz is, hogy az oktató, ha jónak látja, megállhat 
bármely résznél a vetítéssel és hozzáfűzheti saját 
magyarázatát is. 

Az első rész a motort tárgyalja. Miután a fel-
vágott motor bonyolultabb részei eltűnnek, megkezdi 
a film a motor felépítését. Megjelenik a dugattyú az 
alsó holtponti állásban, befut egy löketet, így a ta-
nítvány megismea-kedik a löket fogalmával. A du-
gattyú ezután dugattyúgyűrűket kap. Itt a film be-
mutatja a helyes és a helytelen állását a dugattyú-
gyűrűk réseinek. Ezután megjelenik a hajtórúd, mi-
után a tanítvány megismerte ennek is a részeit, ösz-
szeszereli a dugattyúval, majd a főtengellyel és az 
egész mozgásnak indul. Ezután a főtengelyre kerül 
a vezértengelyt meghajtó fogaskerék. Megjelenik a 
vezértengely, a szelepek, összekapcsolódnak és moz-
gásnak indulnak. Megelevenedik a tanítvány szeme 
előtt a szelepek munkája. Sor kerül a különböző sze-
lepvezérlésekre. És így megy ez tovább, az egyhen-
geres motorból két-, négy-, hathenge'res motor lesz. 
A tanítvány végig követheti a gázkeveréket a por-
lasztótól a hangtompító edényen át a szabadba. Ez 
pedig nagyon nagy előny, mert éppen ez az, amit a 
legjobb felvágott modelleken is alig tudunk tökéle-
tesen megmagyarázni a laikusnak. 

A film második, nemrégen elkészült része a mo-
tor legnehezebb részével, a porlasztóval foglalkozik. 
Itt is először megjelenik a porlasztó általános nézete, 
ez fokozatosan metszetté alakul. Eltűnnek a bonyo-
lult részek és csak a porlasztó leglényegesebb részei 
maradnak meg. Megjelenik az egyhengeres motor, 
összekapcsolják a porlasztóval, megindul a szívás. 
A trükkfilm zseniálisan ábrázolja a gáz áramlását, 
sőt a különböző sűrűségeit is. A porlasztó működésé-
nek megértetése igazán szellemes és valóban könnyen 
érthető. Megjelenik a közismert illatszerszóró, illetve 
virágpermetező, amint egy ember teli tüdővel fújja. 
Ennek csöve lassan meggörbül 90 fokot, majd egy 
egyszerű karburátor szívócsővé alakul, de még min-
dig emberi tüdő porlaszt. Csak az ilyen megértetés 
után kezdi a motor átvenni a szívást. A porlasztó 
pedig szépen épül tovább. Üresjárati düsnit kap és 
fokozatosan alakul át Zenith-, illetve Pallas-porlasz-
tóvá. 

Ez a film igazán megéri előállítóinak fáradságát. 
Ezzel hatalmas segítőeszközt állítottak a korszerű 
soffőrképzés szolgálatába. Eltekintve attól, hogy ma-
napság a nagyközönséget is erősen érdekli az auto-
mobil működése, de a mai embernek igazán nincs 
ideje minden felmerülő technikai újdonságot, rádiót 
stb. a szakirodalmon keresztül megismerni. Hiszen 
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az emberi fejek javarésze nem is alkalmas arra, hogy 
olyan hatalmas ismeretanyagot tároljunk belé, mint 
amit a mai technikai fejlődés megkíván, ha lépést 
akarunk vele minden téren tartani. Látjuk tehát, 
hogy e téren is szép hivatás vár erre a filmre. 

Nézzük, mi történik a mintasoffőriskolában, ami-
kor a tanítvány a filmből és a műhelyben alaposan 
megismerte a motor, illetve az autó szerkezetét és 
működését. 

Megkezdődik a vezetői oktatás. Azonban a tanít-
ványt nem szabadítják mindjárt embertársaira az 
utcán. A tanítványok ismét beülnek a moziterembe1, 
amelyikük soron van, beül a teremben elhelyezett, 
állványon lévő autó kormánya mögé. A z oktató mel-
léje ül. Begyújt ja a motort, begyakorolja a kapcso-
lást. Elalszanak a lámpák, az autó előtt a vásznon 
feltűnik egy szép egyenes, barátságos, fasorral sze-
gélyezett, széles országút. A tanítvány szépen züm-
mögő motorral megindul az úton előre. Azaz pardon, 
csak az illúzió csalt meg bennünket, az autó tovább 
áll, a szobában azonban a film pereg úgy, ahogy a 
tanítvány szabályozza a kocsi sebességét és a hűtő 
árnyéka mozog úgy a vásznon, mint ahogy azt a ta-
nítvány bizony még reszketeg keze kormányozza. 
A tanítvány tehát nyugodtan halad a szabad ország-
úton, megtanulja a kocsit egyenesben tartani. Az-
után jönnek kanyarok, megjelennek a szabályos és 
szabálytalan oldalon haladó szekerek, autók stb., 
megtanul kitérni, esetleg karambolt csinál, minden-
esetre veszélytelenebbül, mintha mindezt tényleg 
odakünn csinálná. Esetleg egy-egy szekér váratlanul 
keresztbe vág, megvadulnak a lovai és így tovább. 
Azután az út megérkezik a külvárosba és végül benn 
van a városi forgalom szívében. Természetesen, van 
éjjeli film is, hiszen az éj jel i vezetés egészen külön-
leges gyakorlatot kíván. 

Ha a tanító elég biztosnak véli tanítványát, meg-
kezdi az oktatást járó autóval az — iskola udvarán. 
Természetes, hogy benn a moziteremben a többi néző 
is sokat tanul azzal, hogy figyelte a másikat. 

Osak ezek után kerül a sor az utcán való veze-
tésre, ahol gondot fordítanak arra is, hogy a tanít-
vány lehetőleg olyan kocsin tanuljon, amit vezetni 
fog. Bletve, hogy ha hivatásos vezető lesz és még ezt 
természetesen nem tudhatja, úgy lehetőleg több típu-
son gyakoroltatják. Látjuk tehát, hogy nem a hirte-
len pénzkeresés rendszere alapján rendezik be az ok-
tatást. Ami azonban nem is csodálatos, hiszen, amint 
van egy-két rendes iskola, akkor már rendre kény-
szeríti a többit is. Amellett Berlinben szigorú ellen-
őrzés van és a német szaklapok mégis állandóan cik-
keznek az ellenőrzés szigorítása mellett. Nehogy pe-
dig valaki azt mondhassa, hogy ilyen vezetési gya-
korlat csak íróasztal mellett van, megírom azt is, 
hogy Berlinben a „Kraftverkehr Marken A.-G." állí-
totta fel ezt azi iskolát, mint „Vertragschule desMit-
teleuropaischen Motorwagenvereins E. V . " Mikor 
lesz ilyen Pesten? 

Krisz Ferenc, 
oki. gépészmérnök. 

Az 1926. évi Magvar Tourisl Trophy győztes 

IR IE I 
12—14 Qavl részletre. 

550 kcm. s. v. sport 1840 pengő 
550 kcm. túra, ballonnal 1960 pengő 
500 kcm. o. h. "v. 2000 pengő 
500 kcm. ohv. túra, ballonnal 2080 pengő 
500 kcm. ohv. two-port 2320 pengő 

Az árakban a luxusadó bennfoglaltatik. 
flriel-vezérképviselet: 

Bauer József, Budapest, VII., 
Elemér-utca 39. 
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500 kcm. 

ARDIE-JAP 
Ötévi vázgarancia 

1840 pengő (23 millió K) 
Burmann sebességvá l tó — Best & Lloyd 

o la jozás — A m a c v. Binks carburator 

Vezérképviselet: 

Budapest V., Aulich-utca 7. 
Szabadság - térné l . Te le fon: T. 139-11. 

GOOD Y E A R Cord. - "APART" VI. ker., Andrássy-út 37. szám. 
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Mo tor-
si jő ring verseny 
Má ria -Zeitben 

Sijöring molíorkerélkpárraf. Két 
felvételünk az újabban nagy di-
vattá vált motorkerékpár sijö-
ring-versenyeket mutafija be az 
ausztriai Maria-Zellben, ahol a 
versenyek a befagyott Erlauf-tó 
behavazott jegén ifolytak le. A 
szokásos sijöringet, ahol a ver-
senyzőt a ló vontatja, ezúttal 
motőrkerékpáriossal helyettesi-
tették, ami a versenyt némileg 
érdekesebbé is tette, mert itt nem 
tisztán a lő gyorsaságától és a 
síelő tuKlásától, hanem a moto-
ros tudásától is függött a ver-
seny kimenetele, sőt talán el-
mondhatjuk, hogy a verseny lel-
ke a motoros volt. A hóréteg a 
35 cm. vastag jégen le volt hen-
gerelve, úgyhogy a motorok te-
kintélyes sebességeket fejthettek 
ki. Felső képünk a 250 kom. kate-
gória versenyét mutatja be, ahol 
küzdenek a győzelemért. Az elő-
térben Schöggl „Puch" Mária-
Zell, míg a háttérben a harmadik 
helyen fekszik a győztes Ranftl 
„D. K. W.". Alsó képünk az 
500-as kategóriában győztes Al-
bert Helleportot mutatja Rudge-
gépével. A 750-es kategóriát a 
bécsi Rohrböck nyerte meg „Su-
l»er X . " gépén. Sajnos, az efajta 
versenyek rendezése Magyar-
országon a bizonytalan hóviszo-
nyok folytán csaknem lehetetlen. 
A felvételeket mairiazelli olva-
sónk, Ernst Würner készítette. 

GUZZI CALTHORPE GILLET 
M O T O R K E R É K P Á R O K 

500 kcm. ohv. Seb.: 100 km. 2240 P 
500 kcm. ohv. Seb.: 125 km 2600 P 
500 kcm. ohc. Seb.: 160 km. 3280 P 
250 kcm. ohc. Seb.: 125 km. 2480 P 

350 kcm. ohc. Sport 1840 P 
350 kcm. ohc. Supersport __ 2000 P 
500 kcm. ohc. Sport 2480 P 

350 kcm. sv. 1320 P 
500 kcm. ohv. 1520 P 
500 kcm. ohv. Supersport— 1680 P 

PETRÁKOVITS TESTVÉREK, Budapest, IV., Király Pál-utca 8 
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A I B . S . A. m o í o r K e r é k p á r o l c 

P. Cranmor© győztes 500 keni. B. S. A. sportgépén 

A B. S. A.-gyár Anglia legnagyobb és mint 
ilyen, egyszersmind a világ legnagyobb motorkerék-
pár gyára. Nem lesz érdektelen tehát, ha a birming-
hami gyárral és annak termékeivel, a különböző 
típusu B. S. A.-motorkerékpárokkal részletesebben 
foglalkozunk. A B. S. A.-motorkerékpárok ma any-
nyira elterjedtek és ismertek, hogy külön mélta-
tásra és díesérésre egyáltalában nincsen szükségük. 
Akinek csak egyszer volt B. S. A.-gépe, az meggyő-
ződött arról, hogy tartósabb, gazdaságosabb és 
olcsóbb gépet aligha vásárolhatott volna. A B. S. A.-
gépek egyik főelőnye, hogy a legjobb anyagból, a 
legmodernebb konstrukció szerint készülnek és e 
mellett mégis olcsók. Mi ennek a magyarázata? Az, 
hogy a Birmingham Small Arrns-g.yár felszerelése, 
munkagépei a legújabb rendszerűek és munkásai 
mindannyian régi kipróbált szakmunkások. A gyár, 
mely ilymódon naponta többezer gépet készít el, 
nagy vevőköre folytán a legjobb anyagból készültet 
is igen mérsékelt áron hozhatja piacra. Közismert 
tény, hogy Angliában igen kevés gyár van, mely az 
ú. n. „^pénzért kapott érték" szempontjából a B. S. 
A.-gyárral konkurrálni tud. 

A B. S. A., mint neve is mutatja, fegyvergyár, 
de már a motorkerékpárok gyermekkora óta fog-
lalkozik azok gyártásával. A B. S. A.-művek volt 
egyike azon gyáraknak, mely a ma leginkább elter-
jedt egyhengeres, 500 kcm. hengerűrtartalmú, lánc-
hajtásos motorkerékpártípust elsőnek a piacra 
hozta, hogy aztán azt évről-évre a kor követelmé-
nyeinek megfelelően tökéletesítve, ma a legkénye-
sebb ízlésnek is megfelelő motorkerékpár típusokat 
állítson elő. A B. S. A.-gépek ma mind az öt világ-
részben futnak ás számos hadsereg, rendőrség, posta 
stb. rendelkezik B. S. A.-motorkerékpárállománnyal. 

A B. S. A.-gépek azonban nemcsak a minden-
napi használatban arattak teljes diadalt egyszerű-
ségük, könnyű kezelhetőségük ós megbízhatóságuk 
folytán, hanem a világ legjelentékenyebb verse-
nyein is fényesen megállották a helyüket. Angliá-

ban a megbízhatósági versenyek győztesei szinte 
már hagyományszerűen a legtöbb esetben a B. S. A.-
motorkerékpárok. Nincsen nagy angol Reliability 
Trial (megbízhatósági verseny), ahol a startnál leg-
alább 10 B. S. A.-gép ne lenne jelen s a legritkább 
esetek közé tartozik, ha nem mind a 10 fut be bün-
tetőpontmentesen a célba. Ha csak az 1926. évi meg-
bízhatósági versenyeket nézzük, a számtalan győ-
zelem közül is kiemelkedik a Oolmore Serleg ós a 
Nemzetközi Hatnapos Verseny-ben elért győzelem, 
melyek Anglia legnagyobbjelentőségű és legnehe-
zebb megbízhatósági versenyei. Gyorsasági verse-
nyeken a gyár ritkábban vesz részt, de a B. S. A.-
gépek sebességére nézve elég megemlíteni, hogy az 
1926. évi Osztrák Tourist Trophyn a 350 kcm.-es 
kategóriát, a nagy kül- és belföldi konkurrencia 
dacára, B. S. A.-gép nyerte. Természetesen, nincsen 
módunkban az összes győzelmeket felsorolni és az 
előbbieket csupán mutatóba, ötletszerűen említettük 
meg. 

Az alább leírt típusok között mindenki, minden 
árért, minden célra megfelelő gépet találhat. A 250 
kcm.-es könnyű túragéptől kezdve a gyors ohv.-sport-
gépeken keresztül, a nagy oldalkocsis gépekig mini-
den típust a legkülönbözőbb kiállításban hoz piacra 
a gyár. A legolcsóbb modelltől kezdve a legdrágáb-
big azonban minden gép magán hordja a mottót: 
B. S. A. = Megbízhatóság. 

Már a kis 250 kcm.-es modell is kétféle kivitel-
ben készül, mint Model B27 és Model B27 de Luxe. 
A gépek egymástól csak a benzintartály alakját és 
egynéhágy felszerelési tárgyat illetőleg különböz-
nek. A motor egy (3 mm. fúratú és 80 mm. löketű 
249 kcm.-es hengerűrtartalmú, négyütemű egyhen-
geres. A dugattyú alumíniumból készült és görgős-
csapágyazású hajtókart működtet. A főtengely a 
fogaskerék oldalon golyós, a másik oldalon görgőé 
csapágyazású. A szelepek különlegesen nagyra-
méretezettek és speciális acélból készülnek. A hal-
kan működő vezérmű, valamint a nagy hangtompító-
dob ós cső folytán a motorkerékpár rendkívülien 
zajtalan járású. A porlasztó Amaic. A magasfeszült-
ségű gyújtómágnest por- és olajmentes aluminium-
tokbam működő fogaskerékrendszer hajtja meg. Az 
alacsony ülőhelyzetet ós mély súlypontot biztosító 
váz varratnélküli acélcsövekből készük A hátsó 
meghajtóláncot préselt acélburok védi. A hátsó 
sárhán.yó felett erős, acélcsövekből készült csomag-
tartó foglal helyet. A villán elhelyezett spirálrúgos, 
beépített lökhárítóval ellátott rúgózás kellemes, 
lökésmentes haladást biztosít a gépnek. A fékek 
mindkét keréken 5Va inch méretű belső expanziósak. 
Az első kerékfék a kormányon elhelyezett kézi emel-
tyűvel, a hátsó, lábpedállal működtethető. A mere-
ven a vázhoz erősített tank a Model B27-nél kerek 
formájú, a Model B27 de Luxe-nál viszont szabály-
talan négyszögalakú. Mindkettő egyébként kb. 7 liter 
üzemanyag befogadására képes. Az erős, rozsda-
mentesen zománcozott kerekek drótbetétes 25X9.75 
méretű Dunlop Cord-pneumatikok felszerelésére al-
kalmasak. A tankfedőesavarok bajonett-zárral ren-
delkeznek. Az erőátvitel végig görgős lánc útján 



AUTOMOBIL — MOTORSPORT 31 

Model iS. 27. 493 kcm. O. H. V. 

történik. A motorról a sebességiváltóig terjedő ré-
szen a lánc zárt védőburokban fut. A motor főten-
gelyének erős lökhárító szolgál a lökések csökkenté-
sére. Az olajozás automatikus olajszivattyús és 
ellenőrző nyíláson keresztül ellenőrizhető. Pótolaj 
adagolására a tankon elhelyezett külön kéziszivaty-
tyú szolgál. A váz, villa stb. minden szükséges, 
csuklós része magasnyomású zsírzószelencékkel ren-
delkezik. Érdekes és mindenképen célszerű újítás, 
hogy egy rúgós szelepen keresztül az olaj egyene-
sen az első láncburokba szivattyúzható. A jól kent 
lánc ilyenformán sokkal kisebb mértékben kopik 
és élettartama meghosszabbodik. A szárazlamellás 
kuplung kéziemeltyűvel működtethető és a sebes-
ségváltó nagy, meghajtó fogaskerekében foglal 
helyet. A háromsebességes váltómű mind a három 
kapcsolásánál a fogak állandóan egymásba fognak. 
A kopás ezáltal csökken és a kapcsolás nagymér-
tékben megkönnyül. A kiek-starter mechanizmus a 
sebességváltóba be van tokozva. A kapcsolómű 
váltókarja mindegyik B. S. A.-típusnál a vezetőtől 
jobbra igen előnyös és könnyen kezelhető helyzet-
ben nyert elhelyezést. A váltókar állása a sebesség-
váltómű szekrényén elhelyezett jelzés folytán köny-
nyen ellenőrizhető. Az áttételezés a talajviszonyok-
nak megfelelően választható. Mindkét keréken elhe-
lyezett állvány, állítható, kényelmes lábtartók (kí-
vánatra lábdeszkák), nagyméretű erős acéllemezből 
készült sárhányók, Terry vagy Brooks-nyereg alkot-
ják a gép egyéb felszerelését. A kormány kívánatra 
túra-, illetve sport formájú. A fémből készült szer-
számtáska a géphez szükséges összes szerszámokat, 
légszivattyút, valamint kenőkészüléket tartalmazza. 
A benzintank ismert B. S. A.-zöld, a váz feketére 
van zománcozva. A gép szállítható, kívánatra fel-
árral Lucas-acetylén vagy magdyno illetve ML-
Maglita magdyno elektromos világítással. 

A 350 kcm.-es B. S. A.-gépek háromféle kivitel-
ben készülnek: Model L27, L27 ohv. és L27 Super-
sport ohv. A Model L27 3.4Í) HP. motorja egy 72 
mm. furatú 85.5 mm. löketű, 349 kem.-es, négy-
ütemű, egyhengeres. A gép számos része hasonlít az 
eliőbb leírt típuséhoz és ezért csak az attól külön-
böző alkatrészeit említjük meg. A gyújtómágnest 
ezen típusnál por- és olajmentes alumíniumtokban 
futó, utánállítható lánc hajtja meg. A váz az 1927. 
évi típusoknál még alacsonyabb lett és oldalkocsi fel-
szerelésére alkalmas csatlakozócsuklókkal bír. A 
hátsó kerék belső expanziós fékének átmérője ennél 
a típusnál iy 2 inch. Az abroncsok 26 X 2.375 méretű 
Dunlop Cord drótbetétes pneuinatikok felszerelésére 
alkalmasak. Rendelésre szállíthatók 27 X2.75 méretű 

Model 11. 27. de Luxe. 249 kcm. 

pneumatikok is. A sebességváltókar e típusnál a 
tankon nyert elhelyezést. Ugyanezen típus szállít-
ható mint sport-, illetve siipersport-modell is, felül-
vezérelt szelepekkel. Kettős görgőscsapágyakon 
futó főtengely, acél lendkerekek, nagyobb tank, és 
állítható, a tartályra szerelt gummi-térdpárnák ké-
pezik e típusok eltéréseit az előbb leírtakkal szem-
ben. A pneumatikok '27X2.75 méretű Dunlop Cord-
gyártmányú drótbetétesek. A gépekkel szállított 
speciális készülék szolgál a szeleprúgók gyors és 
könnyű eltávolításához, csere stb. céljából. A fel-
tűnő szépvonalozású szupersport gépen a jelentéke-
nyen nagyobb benzin tank alatt a nyeregcsövön 
foglal helyet a különálló olajtartály. E típusnál a 
szelepemelőrudak könnyítettek, speciális acélból ké-
szülnek és külön visszahúzórúgókkal bírnak. Az 
olaj egyenesen jut a főtengely-, illetve hajtórúd-
csapágyakhoz. Magas, versenyre alkalmas dugattyú, 
Amac T. T.-porlasztó és beépített B. S. A.-kormány-
szorító (Steering-damper) alkotják a gép felszerelé-
sét. Külön felár esetén szállítható e típus speciálisan 
versenyre készített motorral, mely fékpadon 5200 
percenkinti fordulatszám mellett 17 lóerő leadására 
képes. Ezt a típust rendkívüli gyorsasága és akce-
lerálókópessége versenyekre különösen alkalmassá 
teszi, 

Az 500 kcm.-es modellek között a legnagyobb 
figyelmet kétségkívül az új Special Sport S. V. Mo-
del S27 érdemli. Ez a modell, mellyel Phil. Chra-
more a Colmore Cup-ot megnyerte, egy rendkívüli 
gyors alulvezérelt sportgép. A motor egy 80 mm. 
furatú és 90 mm. löketű, 498 kcm.-es, egyhengeres. 
A főtengely és hajtórúd ennél a típusnál is, mint 
minden B. S. A-gépnél, görgőscsapágyazású. A 
dugattyú könnyű fémből készült és a súrlódás csök-
kentése végett három helyett csupán kétgyűrűs. A 
magasabb kompresszió folytán a nagy fordulat-
számú motor jelentékeny sebességek elérését teszi 
lehetővé. A kipuffogószelep az oliv.-modellekhez 
hasonló, különleges hőtálló acélból készült. Mindkét 
szeleptorok gondosan polírozott, liogy a ki- és bej 

ömlő gázoknak a lehető legkisebb ellenállást nyújt-
sák. A direktsebesség áttételezése valamivel na-
gyobb, mint a Standard Modell-nél (1:4.8), úgy, 
hogy e típussal kb. 10 kilométerrel nagyobb sebes-
ség érhető el, mint a Standard-típussal. A nyereg 
Terry, a tankon elhelyezett gummi-térdszorítók en-
nél a típusnál is megtalálhatók. A sárhányók sport-
vonalozásúak, a csomagtartó egynéhány csavar 
meglazítása után könnyen eltávolítható. A beépített 
B. S. A. Steering-damper lehetővé teszi a gépnek, 
hogy nagy sebességeknél is nyugodtan, vóblimente-
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Model L. 27. 349 kcm. ohv. Supersport-sidecar. 

sen haladhasson. A hangtompításról különlegesen 
nagyraméretezett, belül polírozott hangtompító 
gondoskodik, mely a gépnek zajtalan járást bizto-
sít, anélkül, hogy a teljesítményét csökkentené. A 
sportkormánnyal ellátott gép kitiinő formája, nagy 
sebessége és stabilitása rövidesen a legkeresettebb 
piaconlévő motorkerákpárrá fogja avatni. A másik 
két 500 kom.-es B. S. A.-gép apróbb változtatások-
tól eltekintve hasonló az imént leírt sporttípushoz, 
illetve az előbb leírt típusokhoz. A Modell S27 de 
Luxe, mely egyenesen az angol gyarmatok részére 
épült, ahol a legkultúrálatlanabb utak vannak. Ezen 
típus karterje a földtől jóval magasabb, mint a 
többi típusé, úgyhogy a legelhanyagoltabb dűlő-
utakat játszi könnyedséggel veszi. Különösen ajánl-
ható a magyarországi utakra. Kuplungja különle-
gesen nagyraméretezett, motorja magasabban fek-
szik a talajtól, az első sárhányó szélesebb és mind-
két kerekén 7 inch-es fék van. 

A 493 HP. Model S. 27 OHV. típus az 1926. évi 
Olimpia-kiállítás szenzációja. Érdekességénél fogva 
megérdemli, hogy részletesebben foglalkozzunk vele. 
Motorja egy a vázban 10 fok alatt elhelyezett 80 mm. 
furatú és 90 mm. löketű 493 kcm-es egyhengeres. A 
levehető hengerfejben függ a két nagy különleges 
acélból készült szelep. A tokozottan működő szelep-
emelő rudak olajgőzben dolgoznak és visszahúzó ru-
gókkal bírnak. Az állítható szelepemelőrúd vissza-
húzó rugókon kívül szelepenként két rúgó nyert al-
kalmazást. A kettős golyós és görgős csapágyak di-
rekt olajozásban részesülnek. A dugattyú magaskom-
pressziós típusú. A váz újtípusú Duplex, különlege-
sen merevítve és oldalkocsi felerősítésére szolgáló 
csatlakozócsuklókkal bír. A váz építése rendkívül ala-
csony nyeregelhelyezést tesz lehetővé. Az olajozás 
speciális. A motor mögött elhelyezett versenymág-
nest tokozott fogaskerékrendszer hajtja meg. A mo-
dern nyeregtank, mely a porlasztóval hajlékony csö-
vekkel van összekötve, a gépnek igen kedvező benyo-
mást kölcsönöz. Mindkét keréken 7 inches fék, Amac 
T. T. porlasztó, Dunlop Cord 27X2.75 drótbetétes 
pneumatikok, megerősített abroncsok, nagyramérete-
zett kézzel működtethető kupplung alkotják a gép 
egyéb felszerelését. A gép egyebekben nagyjából ha-
sonló az előbb leírt modelekhez. Model H27 5.57 HP. 
elnevezés alatt egy 85 mm. furatú és 98 mm. löketű 

557 kcm-es gép kerül a piacra, mely eltekintve na-
gyobb hengerűrtartalmától, mindenben egyezik az 
előbb leírt típusokkal. Ez, valamint a nagyobb két-
hengeres típusok különösen alkalmasak oldalkocsi fel-
szerelésére. Nehéz, esetleg többszemélyes oldalkocsik 
felszerelésére a Model E27, illetve G27 ajánlható. A 
Modell E27-Light egy 76 mm. furatú és 85 mm. löketű 
770 kcm-es kéthengeres. Eltekintve az erősebb váztól, 
nagyobb kéthengeres motortól ós nagyobb sárhányók-
tól, a gép megegyezik az előbb leírt típusokkal. Az 
ugyanilyen nagyságú Model E27 de Luxe csupán erő-
sebb abroncsok, lábdeszkák és nagyobb nyerge foly-
tán különbözik az előbbi típustól. Az 1000 kcm-es 
B. S. A. kétféle kivitelben készül: mint Model G27 
De Luxe és Model G27 Colonial. Eltekintve a na-
gyobb 80 mm. furatú és 98 mm. löketű 986 kcm-es és 
kéthengeres motortól, e két típus szintén nem külön-
bözik az előbb leírtaktól. A Colonial-típus váza még 
különlegesen erősített ós nagy talajvilágot ad. A 
két legnagyobb típusii B. S. A. kerekei könnyen le-
szerelhetők és egymás között felcserélhetők. Kívá-
natra mindkét típus szállítható Dunlop drótbetétes 
ballonabroncsokkal is. 

Ezzel nagyjából ismertettük a B. S. A.-művek ál-
tal gyártott különböző típusokat s alant közöljük az 
egyes modellek főbb adatait és azok árait ab Buda-
pest, elvámolva, luxusadó nélkül. 

A B. S. A. motorkerékpárok árai: 
Típus. Furat-Iöke'. Hen«eriiit. Hengersz. Penuö 

Model B27 de Luxe 63X80 mm. 249 1 1440 
Model L27 Sport 72X85'/. mm. 349 1 1720 
Model L27 OHV. 72X85'/. mní. 349 1 1880 
Model L27 Super 

Spcrt OHV. 72X85'/« mm. 349 1 2040 
Model S27 80X98 mm. 493 1 1840 
Model S27 Colonial 80X98 mnr. 493 1 1920 
Model S27 OHV. 80X98 mm. 493 1 2320 
Model H27 85X88 mm. 557 1 2040 
Model E27 Light 76X85 mm. 770 2 2400 
Model E27 de Luxe 76X85 mm. 770 2 2560 
Model G27 de Luxe 80X98 mm. 986 2 2720 
Mcdel G27 Colonial 80X98 mm. £86 2 2720 

A B. S. A. oldalkocsik árai: 
Model No. 7 680 P 
Model No. 6 760 ,. 
Model No. 6 cserélhető kerékkel 920 . 
Model No. 9c 600 ., 
Model No. 11 2—3 szem. . . • . 1.200 ,. 
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Mindenből a legjobbat! 

A Magyar Abroncs- és Kerékgyár r.-t. 
képviseli a 4 világmárkát! 

1 . K L G gyertyák 

2 . S M I T H sebességmérők 

3. S U N B E A M motorkerékpár 

4. C A S T R O L oiaj 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Budapest, Gyár-utca 8. sz. 
Telefon: 133—56. 



Rövid hírek 
az automobilizmus és motorkerékpár világából 

I)r. Feledy Pál Norton speciálgépe elhagyta An-
gliát és í gy most már minden kétséget kizárólag biz-
tos, hogy dr. Feledy Pál, az 1926. évi magyar motor-
kerékpárba jnokság győztese, Nortonon indul. Egyéb-
ként dr. Feledy valószínűleg mint automobilversenyző 
is a porondra lép, mert jelenleg élénk tárgyalásokat 
folytat egy 4 hengeres 1500 kcm. Eugatti-versenykocsi 
tárgyában. — A francia Grand Pr ix első nevezési zár-
lata, körülbelül ugyanazt az eredményt hozta, mint 
1926-ban: 3 Bugatti, 3 Delage és 3 Talbot, valamint 1 an-
gol Halford-Special. Csupán a Sima-Violettek hiányza-
nak. Remélhetőleg a szám valamit még bővül. Annyi 
azonban biztos, hogy ezek valamennyien indulni is fog-
nak. A verseny színhelye Monthléry, terminusa július 3. 
— Morris, a híressé vált angol automobilgyáros, aki a 
mult évben a francia Leon Bollée-gyárat vette meg, 
most a csődbejutott angol Wolseley-gyárat is magáévá 
tette 730.000 angol fontért. A Morris-gyár ma hetenként 
1500 kocsit gyárt, de ezt a mennyiséget most a Wolseley 
megvétele után valószínűleg emelni fogja. — Az angol 
Dunlop gumigyár most a nagy utasszállító repülő-
gépek kerekei számára külön abroncsokat csinál. Az 
abroncsok átmérője 2 m. 29 cm., súlyuk pedig kerek 
100 kg. Maga a belső gumi súlya 17 kg. — Az olasz 
Guzzi-gyár, hogy vevőinek kedveskedjen, tubusokban 
külön Guzzi-lakkot szállít a szériagép Guzzi tulajdono-
soknak, hogy zöldszínű gépeiket, ha azok idővel lakko-
zásra szorulnak, saját maguk is újíthassák. A kitűnő 
zöld Guzzi-lakkot az egyik legjobb olasz lakkgyár szál-
l í t ja a Guzzi-műveknek. — Linzbauer Kató személyé-
ben, ki egy 250 kcm. Matchless tulajdonosa, eddigi női 
motorosaink erős ellenfelet kapnak. Fentnevezett, mint 
értesülünk, igen kvalitásos motorosnak ígérkezik és az 

idei versenyek startjánál is meg fog jelenni. — Pucli 
János, a kiváló Puch-versenyző, kilépett régi egyesü-
letéből, a TTC-ből és belépett a Kirá ly i Magyar Auto-
mobil Clubba. Puch János, aki ezután a K M A C színei-
ben fog versenyezni, távozása révén nagy veszteséget 
jelent a Terézvárosiakra. — Mult számunkban meg-
írtuk, hogy a Bugattikat az idei versenyeken Goux és 
Constantini fogják vezetni. Mint a most Molsheimből 
visszatérő gróf Salm Hermanntól értesülünk, Constan-
tini, sajnos, végleg visszavonul a versenyzéstől. — 
Bauer József az 1927. évi versenyeken főként 500 kcm. 
ohv. kétkipnffogós oldalkocsis Ariel-gépével indul a 
versenyeken. Első startja az Automobil-Motorsport 
megbízhatósági versenyén lesz. — Schwartz Géza, aki 
a mait évben a budapest—hatvani verseny 500-as kate-
góriájában a második helyre küzdötte fel magát és több 
Stadion-verseny győzelmével vonta magára a figyelmet, 
az idei versenyeken is hű marad oldaltvezérelt Norton-
jához. mely szerinte minden tekintetben megfelel és 
úgy túra-, mint versenyszempontból kielégíti igényeit. 
— Wollemann és Társa Paull József átvették az ame-
rikai négyhengeres Cleveland motorkerékpárok kép-
viseletét, míg az ugyancsak négyhengeres belga F. N. 
(Fabrique National) motorok vezérképviseletét a Hal-
mos testvérek szerezték meg. — Jeney László, aki a 
Guggerhegyen és a Svábhegyen Amilcaron igen szép 
kategóriagyőzelmeket aratott, valószínűleg hosszabb 
időre kikerül a francia Amilcar-gyárba, miután a gyá-
rat egy magyar érdekeltség, élén a Halmos testvérekkel 
szándékozik átvenni. Ez lenne az első eset, hogy magyar 
érdekeltség aktiv részt vesz egy francia ipari vállalat-
ban. — A KMAC téli motorkerékpárversenye most már 
végleg elmarad, mert semmi kilátás sincs r á hogy már-

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

S Z I L Á R D BELA 
VI., Lázár-utca 14. 

(az Opera mögött) 

Tel,: Teréz 131-28 

M p „TEVES" 

1 
dugat tyúgyűrűk , 

zsirzócsapszegek minden klvi-
telben. Dugattyúcsapok edzve 

! | \ és köszörülve. Nyersszelepek, 
JL. zsirzóprések. 

N a g v r a k t á r ! 

Vezérképv i se lő : Ba l o gh Ar thur oki . gépész-
mérnök , Budapest, V . , L ipót -kürút 27. szám. 

T e l e f o n : 05 -39 . 
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cius folyamán állandó jellegű téli időjárást kapjunk, sőt 
'— őszintén szólva — ez már nem is kívánatos. Í gy a 
multévi után oly várvavárt téli verseny az idén el-
marad. — Az év első motorkerékpárversenye a húsvéti 
ünnepeken lefutásra kerülő kétnapos, az Automobil-
Motorsport rendezésében lezajló megbízhatósági túra-
verseny lesz. A verseny iránt motorosaink körében 
óriási az érdeklődés és nem csalódunk, ha 100-ra tip-
peljük a versenyen indulók számát. — Ausztráliában 
nem kevesebb, mint 25 beton motorkerékpárverseny-
pálya van, amelyeknek hossza 1 km. és 1 rhérföld között 
váltakozik. A versenyek óriási népszerűségnek örvende-
nek és rendszerint esti fénynél bonyolíttatnak le, ahol 
a győztesek eredményei kis villanykörtékkel lesznek ki-
rakva. A versenyeken sokszor 160 kilométeres sebessé-
geket is elérnek az ausztráliai versenyzők. — Elilridge 
állapotában rosszabbodás állott be. Felépüléséhez vajmi 
kevés a remény. Érdekes, liogy Eldridge balesete kevés-
sel azután következett be, mint amikor kijelentene, 
hogy a Monthléry autodrom nem elég gyors ós ő már 
ott többé rekordkísérletet nem igen fog tenni. És mégis 
megpróbálta. — Kiss Béla, aki a mult évben egyike volt 
a legjobb Stadion-menőknek és a budapest—hatvani 
versenyen is kitűnően végzett, az idén egy ohv. James-
gépen fog résztvenni a versenyeken. — Az A. C. U. 
(Autó Cycle Union) most újabban nagy propagandát 
fe j t ki, hogy az angol TT nemzetközi jellegét minél 
jobban kifejezésre juttassa. Azt tervezik, hogy átírnak 
az egyes szövetségekhez, hogy minden ország legjobb 
versenyzőjét küldje ki az angol TT-re. Ha a terv sike-
rül, úgy az angol TT nemsokára egy kis motoros olim-
piáddá fogja magát kinőni. — Újabb világkörüli iit"~' 
jelentkezett M. Hi l l személyében, aki most egy HRD-
gépen akarja körülmotorozni a vi lágot és meg akarja 
javítani a Gillet-versenyzők 5 hónap 3 hetes időered-
ményét. — Ü j amerikai autógyár. Detroitben új autó-
gyár alakult. A Falcon Motors Corporation tavasszal 
szállítja kocsijait, Falcon—Knight néven. — Józan üzlet. 
Egy ismert ausztráliai importcég Melbourneban szerző-
dóst kötött az angol Morris Motors Cy-vel 10.000 szem élv-
és teherautó szállítására. A rendelt árú összes értéke kb. 
3,000.000 font. Ez a legnagyobb autórendelés, amit angol 
gyár valaha kapott. — Franciaország motoros forgalma. 
A motoros járművek száma Franciaországban 1926-ban 
először haladta meg az 1.000.000-ot. Kategóriák szerint 
a helyzet a következő: Magánautó 585.000, teherautó 
290.000, autótaxi és autóbusz 26.000 és 155.000 motor-
kerékpár. — Hódít a könnyű nyolchengeres. Az ameri-
kai gyárak fokozatosan több és több nyolchengeres tí-
pust hoznak a piacra. Már 19 gyár árul úgynevezett 
könnyű nyolchengerest. Most jeléntette a Marmon-gyár 
is érkezését kis nyolchengeres típusának. — A detroiti 
Cadillac Motor Car Comp. új ..La Salle"-ja is könnyű 
nyolchengeres. — Garage a táncteremben. Skótország 
fővárosában, Edinburghban egy legújabban megnyílt 
táncterem garaget is bocsát vendégeinek rendelkezésére. 
— Délamerika első nagy automobilversenypályáját 
Buenos Airesben építik fel kerek egymillió peso költ-
séggel. — Targa Florio 1927. már eddig is neveztek a 
következő gyárak: Bugatti, Peugeot, Alfa—Romeo és 
a spanyol Ricart. Maggi gróf, aki a római királydíjbau 

Estélyi és utcai öltönyök valódi angol szövetből 
legelegánsabb kivitelben készíttetnek 

Olcsó árak! 

Tisza István 
angol úri szabó, VIII., Mária Terézia-tér 3 Telefon: J. 75-93 

Bugattival győzött, a Targa Florióban egy Talbot-ko-
csi kormányánál fog megjelenni. — A General Motor 
biztosította alkalmazottait. A General Motors Coni-
pany, amely a Cadillac Buick, Oakland, Oldsmobil, 
Pontiac és Chevrolet-autókat gyártja, a legutóbb egy 
newyorki társaságnál 100 millió dollárra biztosí-
totta 100.000 alkalmazottjának életét. Ez eddig a vilá-
gon a legnagyobb ilyen üzlet, amelyet egy intézet kö-
tött. — A farmerek autón járnak. A mi képzeletünkben 
az amerikai farmerek még mindig mint állandóan lo-
vonjáró emberek élnek Ha azonban a legutóbbi statisz-
tikákat átnézzük, fájdalom, de ki kell ábrfenduljunk 
ebből is. A kanadai három prairietartományban, Mani-
toba, Alberta és Saskatchewanban nem kevesebb mint 
241.226 autó fut. Ebből 156.796 farmerek birtokában van, 
azaz 65 százalék. — Tévedni emberi dolog. A londoni 
bérkocsisok megbízottai ezelőtt 21 évvel tanulmány-
útra indultak a kontinensre, a taxaméter-kérdést illető-
leg. Az illető urak megállapították, hogy az autótaxi 
London számára teljesen alkalmatlan, mert sok helyet 
kíván, nehezen fordul és drága. Budapesten valahogy 
így állunk a motorkerékpár-taxik engedélyezésével. — 
Győzött a négykerékfék. Az idei newyorki automobil-
kiállításon bemutatott Lincoln-kocsin már európai stí-
lusú belsőpofás n égy kerék féket taláhink. Csak a hátsó 
kerékdobjára ható kézifék külső szalagfék. Tehát már 
Ford is feladta 1914-es fékeit. — Emeletes utca Ameri-
kában. A newyorki tanács 25 millió dollárt szavazott 
meg egy viadukt építésére, amely a X I . Avenue felett 
és a Hudson partján fog vezetni. A z építendő új kimon-
dottan autó-út 8 kilométer hosszú és 21 méter széles lesz. 
Remélik, hogy a „földszint" forgalmát erősen tehermen-
tesíteni fogja. — A Méray motorkerékpárgyár az idei 
évadban egyes típusain standardizálni fogja a Gazda-
féle rugóskormányt és így remény van rá, hogy ez a 
kitűnő találmány, mely ma már csaknem az egész euró-
pai és amerikai motorosvilágot meghódította, Magyar-
országon rövidesen nagy népszerűségre fog szert tenni. 
— Lyka István, az ismert fiatal automobilversenyző 
OM—Superba sportkocsiját gyönyörűen átalakította. Ha 
a belseje olyan nagymérvű átalakuláson ment keresz-
tül, úgy reméljük, Lyka az idei svábhegyi versenyen 
már eléri az 5 percet. — F. N. képviselet Budapesten. 
A Halmos-testvérek, akik eddig az Amilcar ós Delau-
nay—Belleville automobilokat képviselték, most meg-
szerezték a belga Fabrique National (F. N.) motorkerék-
párok vezérképviseletét. A kitűnő gépek első küldemé-
nye már meg is érkezett Budapestre. 

Hausermann vegyileg marott felirati táblák és 
fémáruk fióktelepe Budapest, II., Margit-kőrút 31. 
Telefon: Teréz 30—50. 

m\ CITROEN Európa 
legkedveltebb 
univerzális autója. 

Budapest, VI., Andrássy-út 67. Telefonszám: 148-90. 
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TELEFON: L. 984-71. M E G VAN OLDVA TELEFON : L. 984 - 71. 

AZ OLCSÚ ÉS ÜZEMBIZTOS AUTŰZAS KÉRDÉSE! 
Siessen megrendelni autólára az „ E C O N O — R E C U P E R " - t , a jelenkor legtökéletesebb benzin- és olaj-
megtakarító készülékét. Nemcsak takarékos az üzemben, hanem a mótor élettartamát is növeli és üzemzavarait 
megszünteti. S z e r e l é s e p á r p e r c a lat t a motoron levő csavarzattal történik, a legkülönbözőbb gyártmányú 
motorokra és carburálorokra. N e m t u r k á l j u k össze a d r á g a moto r iát és hűtő ié t . A z „ É C O N Ö — 
R E C U P E R " túl van a kísérletezések korán. Követel-
jen referenciákat! A vezérképviselet készséggel szolgál 
elismert budapesti és párisi gyáraktól és üzemektől. 
S a j á t a n y a g i é r d e k é b e n t a n u l m á n y o z z a 
e lapban megjelenő műszaki ismertetésünket! j K 

AZ „EC ONO—RECUPER" 
magyarországi vezérképviselete 

Rudapes t , I . ke r . , R í r ó - u t c a 10. szám. 

Moiorkerékpár-képviseletelc 

E 3 - R A D Zeniil>-
\ 

E 3 - R A D Jap BSA 

Gccső és Társa 
Budapes t , V. , S z é c h e n y i -

( R u d o l f ) - r a k p a r t 10 

Vezérképviselet: 
V1L, A K Á C F A - U T C A 7 

Schmalcz József 
Auto -pa l o t a 

Budapes t , V I I . , Dohány-u . 22 

DKW E>ia BMW 
Gecső és Társa 

Budapes t , V. , S z é c h e n y i -
( R u d o l f ) - r a k p a r t 10 

Kürtös István 
Budapes t , V I . , D e s s e w f f y - u . 28 

L 12 
Telefon: T. 158-56. 9 - 1 és 3-7-ig 

Gecső és Társa 
Budapes t , V., S z é cheny i -

(Rudo l f ) - r akpa r t 10 

—M 

Mintaiskolánkat vállala-
tunk igazgatója, Blázy 
ny. százados úr díjmen-
tesen bemutatja. Felvé-
tel központi irodánkban. 

7 ECEFON: 13-90 

Autó úrvGSGíö iskola! 
ax ország legelőkelőbb autószakiskoláfa. afiol gépészmér-

nökök elméleti és gyakorlati kiképzést nyújtanak 
((tölgyek részére is) legmodernebb középkapcso-

lúsú autókon. A tanítványok mindaddig ve-
zetnek forgalmas utcákon, amíg a ta-

nítvány biztos vezető nem lesz 
Törvényszéklleg be/egyseit cég 

ViKioria /lutósszateisKola 
Budapest, VI., Vörösmar ty-utca 53 
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Kapható még a Tauril-
Atlasz. Mint a Tauril Rt. 
igazgatójától, Vadas Fe-
renctől értesülünk, a kiváló 
békebeli Tauril-Atlaszok, 
melyek még az egész 
monarchia útvonalait ma-
gukban foglalják, egyné 
hány maradék példánya 
előkerült és 20 pengőért áll 
rendelkezésre az automobi-
lizmus híveinek. A kitűnő 
keménykötéses munka 20 
pengő előzetes beküldési' 
ellenében vagy utánvétel 
lel megküldhető. 

Látszik, hogy Ameriká 
bau élt sok ideig Vadas Fe-
renc, a Tauril Rt. igazga 
tója. Ö ugyanis olyan prak-
tikus és mégis örömöt 
szerző ajándékkal lepte mei; 
a Cordatic híveit az újév 
alkalmából, amit mindenki 
örömmel fogadott. Éppen 
akkor hozták be az új pénzt 
és Vadas Ferenc mindenkit 
egy szép valódi bőr apró-
pénzerszénnyel ajándéko-
zott meg. Cordatic-erszényt 
hord ma Budapesten igen 
sok ember, akik mindig 
örömmel fognak megemlé-
kezni nemcsak Vadas igaz-
gatóról, de az immár ki-
tűnő Cordaticról is. 

Akadályok tornyosulnak 
Segrave őrnagy világrekord-
kísérlete elé. Segrave őr 
nagy hatalmas Sunbeain-
jéveil a napokban fog ki-
hajózni Floridában, hogy a 
Daytona-Reach előtti ho-
mokon megkezdje világ-
rekordkísérleteit. Mint most 
Angliából értesülünk, a kí-
sérleteket hitelesítés szem-
pontjából veszély fenye-
geti, Az AIACR ugyanis 
még mindig nincs az ame-
rikaiakkal affiliált viszony-
ban. Ennek főoka, hogy a 
két amerikai szövetség még 
a mai napig sem egyezeti 
ki egymással. Ha tehát az 

amerikaiak hitelesítik 
Segrave rekordját, úgy 

az európai AIACR 
nem fogadja. Baj 

van az órákkal, 
is. Ugyanis a i 

AIACR csak az általa hitelesített órákkal történt mé-
réseket fogad el, míg az amerikaiaknak saját külön 
óráik vannak. Segrave őrnagy egyelőre megkezdi kí-
sérleteit. Mint hírlik, a megegyezés talán nemsokára 
mégis megtörténik a két rivális között ós a villany-
órákat az amerikai nemzeti üzikai intézetben fogják 
összehasonlítani és egyeztetni. Ha az egyezség sikerül, 
úgy az amerikai világrekordok bekerülnek az európai 
táblázatba. (Lapzártakor: A megegyezés létrejött.) 

Verseny vezetői és verseny nevezői licenszek. Mint 
tudjuk, az idei versenyeken úgy az automobilvezetők, 
mint a motorkerékpárosok számára kötelezővé tétetett 
a vezetői igazolvány kiváltása. Eddig tévesen fogták 
fel sokan a vezetői igazolványt. Mindenki azt hitte, 
hogy a kvalitás alapján állítják ki. Most végre tisztá-
zódott a helyzet. A licensze nem más, mint egy iga-
zolvány, amely nélkül senki sem állhat oda a starthoz, 
legyen a verseny belföldön, de még inkább kül-
földön. A licensze birtokosa bármely, az AIACR, 
avagy a Fédération Motocyclistes kötelékébe tartozó 
egyesület versenyén startjogosultsággal bír, ha licensze 
az illető évben lett kiállítva. Ugyanis újabban igen 
sokari vétenek a szabályok ellen. Ezeket egyszerűen ki-
tiltják egy bizonyos időre, ugyanakkor pedig megvon-
ják tőle a versenylicenszet. Ha ez nem történne meg, 
úgy a kitiltott, versenyző egyszerűen kiutazna kül-
földre és odakünn vígan folytatná kisded játékait. A 
licensze tehát tisztán az ellenőrzés megkönnyítésére 
szolgál és egyúttal igazolványa is a versenyzőnek. A 
licenszeket a Királyi Magyar Automobil Club, mint a 
magyar motoros fenhatóság állítja ki évenként. Ajánl-
juk olvasóink figyelmébe, hogy versenyvezetői licen-
szeiket minél előbb váltsák ki, mert a nélkül semmi-
nemű verseny startjához nem bocsáttatnak. Ugyan-
ilyen licenszeket. kell váltani a vezérképviseleteknek, 
akik nevezni szokták versenyzőiket. Ez is éppen olyan 
fontos, mint a vezető versenyigazolványa. 

A Ben/. Magyar Automobil és Motor Rt. a Daimler-
Benz fúzió következtében nevét Mercedes-Benz Auto-
mobil Rt.-ra változtatta. A vállalat elnökletében to-
vábbra is helyet foglal az iparban és kereskedelemben 
ismert Káldi Jenő kormányfőtanácsos, míg a vállalat 
vezetésével a magyar automobil- és motorkerékpár-
sport fellendítésében oly jó nevet szerzett Jakab Tiva-
dar ni, kir. nyugállományú századost, a volt magyar 
autóstisztek egyik legkiválóbbikát bízták meg. 

Mittelholzer főhadnagy, a svájci katonai repülő-
osztag egyik tagja, a következő táviratot küldte a 
Scintilla- (Solothurn, Schweiz) gyárnak Capetownból: 
„Congratulate you Scintilla wonderful all through 
Mittelholzer", melynek magyar szövege a következő: 
„Gratulálok csodálatos Scintilla-mágnesükhöz, melyet 
egész utamon használtam." Mittelholzer főhadnagy 12 
hengeres BMW motorjához Scintilla-mágnest használt 
afrikai repülése alkalmával és ezen újabb kiváló ered-
mény méltón sorakozik a Scintilla-mágnesek eddigi 
rekordteljesítményei mellé 

A Steyr-gyár új Type XII . kitűnő modellje már 
mint gyorsteherautó is kapható. A budapesti képviselet 
saját kebelén belül teherautóosztályt állított fel, mely-
nek vezetésével Ottlyk Lajost bízta meg. 

% 
a 
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Z a j t a l a n svéd 
a u t o m o b i l c s a p á g y a k . 
Kúpgörgős-, hengergörgős- rs golyóscsap-
ágyak. Az összes „Ford"-csapágyak. Speci-
ális golyóscsapágyak a Cltroön, Chevrolet, 
Buick, Fiat. stb. autókhoz. Angol zoll 
méretű speciális motorkerékpárcsapágyak. 

Magyarországi vezérképviselet 

G R E I N I T Z - P I R K N E R 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

BUDAPEST, I X , ÜLLŐI-ŰT 55. SZÁM 
K é r j e n á r a j a n l a t o t ! 

S K F 
kellő helyre 

v kellő j 
csapágyat 

SUrgönycIm: 
PIO. BUDAPEST. 
Tele lőn: J. 102-78 

J. 130-38 
J. 8-08 

„Mit kell szem előtt tartania a KMAC-nak, 
hogy fellendítse a magyar motorkerékpár-
versenysportot?" A Nemzeti Sportban, mely 
már évek óta törhetetlen kitartással és vas-
akarattal dolgozik a magyar automobilizmus 
és motorkerékpársport előrevitelén, a közel-
múltban egy igen érdekes közlemény jelent 
meg a kiváló motoros publicista, Farkasházy 
Tibor tollából, amelyben a magyar motor-
kerékpársport fellendítésének lehetőségét tár-
gyalja. A cikk szerint, melynek tartalmát mi 
is tökéletesen osztjuk, a Királyi Magyar Auto-
mobil Clubnak sürgősen meg kellene refor-
málni a motorkerékpárbajnokságok kiírási fel-
tételeit. Egészséges helyzet csak a kategória-
bajnokságok kiírása által érhető el. A mai 
helyzet semmiképen sem alkalmas a tömeg-
nevelés előmozdítására és csupán egynéhány 
elsőklasszisú versenyzőnknek ad versenyzési 
és érvényesülési lehetőséget. A jelenlegi pont-
szerző versenyek száma túlzottan kevés ahhoz, 
hogy igaz eredményt adjon. Láttuk ezt a mult 
évben a kategóriaserlegek eredményénél. Egy-
egy győzelem és azután teljes távolmaradás a 
további startoktól elegendőnek mutatkozott a 
serlegek elnyerésére. A már a Nernzei Sport 
versenyén két év előtt oly kitűnően bevált. A) 
és B) kategóriák kiírása nagyban emelné az 
indulók számát és hozná felszínre a tehetsé-
geket. Külföldön ma már csaknem minden ver-
senyen ott látjuk az amateur-expert vagy 
novice-expert beosztást. Nézetünk szerint a 
próbaév tapasztalatai leszűrték a tanulságokat 
és éppen ideje voilna, hogy a KMAC motor-
kerékpárosztálya konkrét kidolgozott propozi-
ciókkal lépjen a KMAC sportbizottsága elé, 
amely nem hisszük, hogy elzárkózna a hasznos 
újításoktól. Mindkét terv erősen megsokszo-
rozná a versenyzők számát és biztosan jó ha-
tással lenne a ma kissé visszaesett motorkerék-
párversenysportunkra. 

A Daimler-Benz, illetve Mercedes-Benz fú-
zió a szó legteljesebb értelmében befejeződött 
és az új munkarend 1927 január 1-én életbe is 
lépett. Január elejével megkezdődtek a Merce-
des-Benz kebelében a kereskedelmi átalakulá-
sok is európaszerte, sőt távol nyugaton és ke-
leten is. Február elsején a Daimler-Benz A.-G. 
magyarországi fiókvállalatává építette ki a 
Benz Magyar Automobil ós Motor Rt.-ot, mely 
ezentúl a Mercedes-Benz Automobil R t nevet fogja vi-
selni. A fiókvállalat már meg is kezdte az országos 
szervezkedést és nemsokára tökéletes vidéki organizá-
cióval fog bírni. A Mercedes-Benz vállalatok több 
típusainak képviseletét a Bárdi József cég ezentúl is 
bírni fogja. 

Lovag Haupt Károly, volt autócsapatbeli százados, 
annak közlésére kért fel bennünket, hogy már nem áll 
a Velox Automobil Rt. szolgálatában, hanem a Bugatti-
képviseletnél (L, Zsolt-utca 9.) található. 

Már mult számunkban megírtuk, hogy a német 
Mercedes-Benz művek az idei magyar automobilkiállí-
tásra rendelkezésünkre bocsátják történeti múzeumuk 
egynéhány legbecsesebb tárgyát. A nagy nemzeti érti-
k 't képviselő tárgyak most elsőízben hagyják el Német-
országot és a mi megbecsülésünknek nagy tanújele a 
németek részéről, hogy éppen a kis Magyarország 1927. 
évi automobilkiállítását tisztelik meg. E szerint meg-
kapjuk a Gottfried Dainder által szerkesztett első 
motorkerékpárt, egy-két, a fejlődést pregnánsan bizo-
nyító régebbi Benz autótípust, a híres Benz esőcsepp 
versenykocsit, a győztes Targa-Florio Mercedest, Vall-

va 

mint a híres 200 lóerős Benz versenykocsit, amivel 
Héméry 1909-ben 205 kilométeres sebességet ért el és 
amit később, 1911-ben, Amerikában, a daytonai homo-
kon 211 kilométerre növelt. A Mercedes-Benz külde-
mény kiállításunk fényét hatalmasan fogja emelni és 
nem hisszük, hogy akad Budapesten és a vidéken az 
automobilizmus iránt érdeklődő, aki ezeket meg nc 
nézné. 

Autó-izzók minden kocsihoz és feszültségben a leg-
nagyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vilmos 
császár-út 45. Telefon 144—72 és 72—67. 

Eladó 
teljesen jó állapotban lévő 1926-os típusu 
Longstroke 

Sunbeam 
Telefon: m o / o r l c e r é l c p ö r 

T. 132 - 64. Bővebbet a szerkesztőségben. D. u. 3- 4-ig. 



AUTOMOBIL — 39 

Magyar Touring Club néven új automobil-egye il-
let ailakült a napokban. örömmel üdvözöljük az új ala-
kulást, azonban egyelőre még nem vagyunk vele egé-
szem tisztában. Az új klub, mélynek vezetősége elejétől 
végig a Királyi Magyar Automobil Club tagja, elnöke 
Vermes Gyula, a KMAC igazgatósági tagja, titkára 
Illés István, a KMAC hivatalos lapjának szerkesztője 
ós tisztikarában még a KMAC hivatalos funkcionáriu-
sai, mint Szeluár Aladár dr. vezértitkár és Ratta Mi-
háJly dr. titkár is helyet foglalnak, sőt ínég a Touring 
Club hivatalos helyisége is az Apponyi-tér 1. alatt van, 
de a földszinten. Hír szerint a Touring Club bizonyos 
számú triptique mennyiséget is kap az Automobil 
Clubtól. Célja a külföldi klubok mintájára a turisztika 
előmozdítása. 

Amerikai reklám. Egy amerikai városban automo-
bil-kiállítást tartottak. Mindenkit, aki a város közelében 
lakott, este felhívott telefonon egy szelíd női hang. Tu-
datba az illetővel, hogy a városban automobilkiállítás 
van és az illetőt személy szerint külön meghívják isme-
rőseivel együtt a kiállításra. Az ötlet kitűnően bevált, 
mert a kiállításon sok kocsit vettek a vidékről felpakolt 
ismerősök. 

A másik eset Mexikóban történt. A Mexiko-City-
beli újságok hatalmas tudósításban harangozták be. 
hogy vasárnap délután a Buiok-gyár a közönség szóra-
koztatására 1*2 vadonat új kocsit fog a város mögötti 
hatalmas szakadékba ledobatni. Elképzelhetjük azt a 
hatalmas tömeget, ami erre a hírre összegyűlt. A mon-
dott órában tényleg le is dobták az előzőleg kiállított 
12 fényesre lakkozott kocsit a szakadékba. A kocsik 
pozdorjává zúzódtak, de a Buick-gyár beirta nevét a 
Mexioo-City-beliek emlékezetébe. 

Az autóbusz fejlődési lehetőségei. Az angol „Sunday 
Times" érdekes nyilatkozatát hozta nemrégen Lord 
Montague of Beaulieunak, az ismert angol autószak-
értőnek Az autóbuszok iránt a nagyvárosok forgalmá-
ban napról-napra nagyobb igényeket támasztanak. 
(Már tudniillik, ahol nemcsak a városházi vitákban sze-
repelnek.) Londonban, ahol 1913-ban az autóbuszok egy 
év alatt 736 millió embert szállítottak, a forgalom oly 
hirtelenül nőtt, liogy ez a szám 1925-re l,671.QOO-re szö 
kött. Az angol gyárak erősen foglalkoznak olyan eme-
letes autóbuszok tervezésével, amelyek az eddigi 50, 
illetve 75 utas helyett 100 utast fogadnának magukba. 

Elkészült a Segrave—Sunbeain. A hatalmas két 
repülőgép-motorral konstruált világrekordkocsi végre 
elkészült. Az új szörnyeteget nagy ünnepségek között 
avatták fel, majd imaga Segrave ült a kormányhoz és 
megtette első próbaútját a Sunbeam-gyár befutópályá-
jáü. A próba kitűnően sikerült, a kocsi remekül feküdt 
és feltűnő mód könnyen volt kormányozható. A több. 
mint 3000 kilogrammos kocsit március hó elején hajóz-
ták be a Berengária fedélzetére ós már március 20-án 
megkezdik vele a vüágrekord'kísérleteket a Daytona-
Beach homokján. Érdekes még megemlíteni, hogy a 
kocsi hátuljára magassági kormányt szereltek, nehogy 
a kocsi eleje a nagy sebességben a homokba fúródjék. 

Megjelentek az első magyar „Automobilbajnokság" 
feltételei, mely szerint a bajnokság négy verseny ered-
ményeiből lesz megállapítva. A négy verseny a követ-
kező: Mátrahegyi verseny. A Magyar Túraút kilométer-
versenye. A Gugger hegyiverseny ós végűt a Svábhegyi 
verseny. Mind a négy verseny a Királyi Magyar Auto-
mobil Club rendezésében fog lefolyni. Kategóriabeosz-
tás, hasonlóan a motorkerékpárbajnoksághoz, itt sincs. 
Itt azonibau érthető, mert az automobilisták száma kö-
zel sem jön a versenyző motorosokéhoz. Minden ver-
senyben az abszolút legnagyobb sebesség, vagyis a leg-
jobb idő számít. A kiírásnak • egyetlen paragrafusa 
ellen van csupán kifogásunk A kiírás szerint ugyanis 
a parádi hegyi verseny, valamint a nyergesüj falui se-
bességiverseny eredménye csak annak számíttatik be. 
aki a túrautat is végigfújta. Kíváncsiak vagyunk ez-
után a túraút feltételeire. A túraútból tudniillik ver-
senykocsik ki vannak zárva, holott bizton lesznek olyan 
versenyzők, akik imind a négy versenyhein egy ugyan-
azon versenykoesival szándékoznak résztvenni. A sza-
bályokból az már ny ittam kiviláglik, hogy amint a ki-
írás 2. §-a mondja: ,,Csak egy bajnok lehet, aki az elő-
irt négy versenyben bármilyen gyártmányú gépkocsin 
résztvehet, amely gépkocsi a vonatkozó verseny szabá-
lyainak és végrehajtási utasításainak megfeleli." Ebből 
nyíltan olvashatjuk, hogy a túraúton osak túrakocsik 
vehetnek részt. K i kellett volna ellenben mondani azt 
is, hogy a bajnokságért indulóknak a túraúthoz, mint 
olyanhoz semmi közük és csupán az annak keretében 
lefutandó sebességi versenyek startjánál kell jelent-
kezmiök. A most kiirt autoimiobilbajmokság a kiírás sze-
rint nem más mint egy „sportkocsi-bajnokság". Egyéb-
ként a legjobb időt elért versenyző 1, a második 2, a 
harmadik 3 pontot kap. Aki a versenyt végigfutja 4 
pontot, aki indult, de nem futja végig 5 pontot kap. Az 
aki egyáltalában a starthoz sem állt, az illető verseny-
ben 6 pontot kap. Itt óppemúgy, mint azt annakidején a 
motorkerékpárbajnokságban is leszögeztük, kevésnek 
tartjuk a három első hely pontozását. Lehet hogy sok-
szor a negyedik hely kérdése is erősein latba jön. Már 
pedig a szabályok szerint a 4., 5., 6., 7. helyezett ugyan-
azt a pontot fogja kapni, amit a 8-ik, ha a versenyt vé-
gig futotta. Itt tehát neim egészen igazságos a pontozás. 
A négy versenyt szintén kevésnek tartjuk. Külföldön 
minimum 6 verseny dönti el a bajnokság sorsát, nem 
is szóilva arról, hogy legalább a sport/kocsit külön kel-
lett volna választani a versemykocsitól. A verseny fel-
tételei egyébként nem szólnak semmit (hála Istennek) 
a bajnokiversenyre való külön nevezésekről, így tehát 
az egyedül helyes álláspont jut érvényre, hogy külön 
nevezni nem kell és az illetők automatikusan jutnak a 
pontjaikhoz. 

Létrejött a béke az európai A. I. A. C. R. és az ame-
rikaiak között. Miután az Amerikában évek óta ellenlá-
bas American Automobil Associa tiom ési az Ameri-
can Automobil Club között a béke helyreállott, a Páris-
ban székelő Association-nal is megtörtént a megegye-
zea A két amerikai Club delegáltjai aláirtak Párisban 
a megegyezést és így most már az amerikai automobil 
világrekordok helyet kapnak az egységes rekordlistán. 
Az amerikaiak teljes egészében elfogadják az AIACR 
feltételeit ós így kilátás van rá, hogy az amerikai gyá-

R. Pennsol motor oil 
a legtökéletesebb amerikai autóolaf 

niument&al Testvérek, VI., Váci-úl 26. Tel.: 144-53 
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Bessz ersésl forrásolc. 
Aluminiumhegesztés 

Elektro-Forrasztó es Műszaki Rt. 
V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909-88. 

Autójavító 
Rex garage. Wollein Ferenc, V.,Korái-

utca 4. — Telefon: L. 965-88. 

Motorkerékpárjavító 
Zamecsnlk Gyula, IV., Ferenc József-

rakpart 16. (Bejárat a Sörház-u. felől.) 
„Suno" Bekker és Stowasser, VIII., 

József-körút 65. (Csepreghy-u. 1.) 

Autógumijavító 
Tauril Pneumatik R.-T. VI., Mozsár-

utca 9. 

Használt autók 
Csermely Károly, VI., Síp-utca 3. 

Benzin—Olaj 
Csáky és Társa. VI., Lázár-utca 1. sz. 

Telefon: 28-96. (Gépolajok). 

Villamoshegesztés 
Elektro-Forrasztó és Műszaki Rt. 

V., Dráva-u. 5. Telefon: Lipót 909-88. 

Motorkerékpár 
Saroléa, IV., Mária Valéria-u. 3. 
Terrot-Jap. Rex-garage, V., Korái-

utca 4. szám 

Ebben a rovatban egy alcím alatt 
havonta 5 pengőért kétszer közöljük 
vállalatának címét. Telefonszámunk: 
Teréz 132 -64. 

rak már az idei nagy európai versenyeken is megje-
lennek. Eszerint most már a Segrave-Sunbeam ameri-
kai vUágrekordikísérleteinek sem áll útjában semmi. 

A Terézvárosi Torna Club, miután a hatvani ver-
senypályát tökéletesen elzárni nem tudja, az immár 
tradiciós budapest—hatvani 100 kilométeres verseny 
helyett egy túrautat szándékozik rendezni. A túraút, 
melynek távja körülbelüli 320 kilométer lenne Felső-
magyarországon futna végig és körülbelül a múltévi 
KMAC túraút elnőnapi vonalán futna végig. Szó van 
ar^ól is, hogy a versenyben sebességi-, sík- és hegyiver-
senyek is lesznek. 

Kevés a versenyző! Szinte naponta keresik fel szer-
kesztőségünket az újabb keletű motorkerékpárképvise-
letek versenyző irányában. Közeleg rohamosan a Tou-
rist Trophy dátuma és igen sok képviselet speciálgépe 
a Magyar Tourist Trophyra már útban van Budapest 
felé, de hogy ki fog nyergében ülni, arról ma még szó 
sincs. Általában kevés a menő. A jókról ós ismertekről 
tudjuk, hogy vannak, tudjuk azt is róluk, hogy indul-
nak, javarészt már azt is tudjuk, hogy milyen gép *n, 
de az mind igen kevés és ma a helyzet az, hogy nincs 
több, mint 10—12 olyan menőnk, akiknek a mult ered-
ményei alapján odaadhatnánk gépeinket. Azaz, hogy 
volna menő, de nem ismerjük őket, mert nem volt al-
kalmunk megismerni őket. A kezdők nem igen mernek 
kiállami olyan versenyeken, ahol mindjárt Delmár, 
Feledy, Urbach, Balázs az ellenfelek. Arra pedig a mult 
évben alig volt alkalom, kivéve a MAC őszi Jánoshegyi 
versenyét, ahol kezdők a díjnyerés minimális esélyével 
indultak volna. Ha tehát versenyrendező orgánumaink 
továbbra is tartózkodni fognak a B) kategóriák kiírá 
sától, úgy el fog következni az az idő, amikor a másod-
klasszisból nem lesz jó másodklasszis, hanem egy-
szerűen kivész és megmaradnak a primadonnák. 
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f A Bug atti- a utók | 
modern karosszériáit 

készíti 

Tücsök István 
autókarosszéria-gyára 

| Budapest, I., Zsolt-utca 9. § 
Telelőn : József 142-86. 
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REX ACME motorkerékpárok 
Martinék ístván 

Egyes lapok sérelmesnek tartják az új főkapitányi 
rendeletet, ami megtilt ja az Erzsébet-körút és Rákóczi -
út keresztezésénél a balra-, illetve jobbrafordulást. 
Nézetünk szerint a rendelet semmiképen sem sérelmes. 
Abban igazuk van a rendelet ellen íróknak, hogy a 
vörös lámpától jobbra és balra eső mellékutcák szűkek 
és így ott a forgalom nehezen lesz lebonyolítható, de 
viszont elfelejtik, hogy Budapest építkezésén most már 
segíteni majdnem lehetetlen. Nézetünk szerint igen 
helyes, hogy a jobbra-, illetve balrafordulást betiltot-
ták, de most már igenis tessék oda hatni, hogy a gya-
logosok is tartsák be a közlekedési rendőr jelzését ós 
csak a villamosokkal párhuzamosan közlekedjenek, ne 
pedig össze-vissza, mert ők többet ártanak a forgalom 
sima lebonyolításának, mint az a pár ki- és befordul') 
automobil. 

Szépségverseny lesz az automobilkiállítással kap. 
csolatban. Mint hírlik, végre a KMAC is rendez már 
egyszer szépségversenyt automobilok számára. A szép-
ségverseny az automobilkiállítással kapcsolatban lesz 
megtartva és részt vehetnek benne nyitott és csukott 
kocsik, valamint sportkocsik. Kíváncsian várjuk az 
első budapesti Concours d'Élégance megvalósulását. 

Felelős szerkesztő és kiadó DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút 641 a., V. emelet 2. 
Hivatalos órák délután3—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 

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 az „Automobil Motorsport" kiadó-
hivatalában Budapest, II., Margit-körút 64/a., V. 2. 
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420 HP. 

Szolid kivitel — Kitűnő rugózás — Kis üzemanyagfogyasztás 
Teljes Bosch-berendezés — Négykerékfék — Olcsó árak 

Minden típusa raktárról, azonnal szállítható 

VEZÉRKEPVISELET: 

VELOX AUTOMOBIL R.-T. 
BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 7 

(Hitelbank-palota) Te le fon: 75 -78 
N Y U G A T M A G Y A R O R S Z Á G I A U T O M O B I L K E R E S K E D E L M I ÉS BÉRFUVAROZÁS I 
V Á L L A L A T . SAÁGHY ÉS MAYER . SZOMBATHELY , BERZSENYI DÁNIEL -UTCA 1. 



MAGYARORSZAGI V E Z E R K E P V I S ELET: 

GRÓF SALM HERMA?: J I S RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
BUDAPEST, I., ZSOLT-UTCA 9. TELEFON: JÓZSEF 112-18. 
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STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RT. 

AZ AUTOMOBILOK TELIVÉRJE 


