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TELEFON: 
L 994-38 és 994-39 / / S V E j l l l j l 44 IGAZGATÓSÁG: 

Teréz 43-47 szám 

KOOLAJKERESKEDELMI RESZV.-TARS. 
V. , N Á D O R - U T C A 8. T E L E P : CSEPEL, P E T R O L E U M K I K Ö T Ő . T E L E F O N .1 9 -86 . 

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

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

IV. „ Calvin-tér: nyilvános utcai benzinkút 

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

Vidéki benzinkutak és töltőállomások: 
B é k é s c s a b a : Töltőkút a Főtéren, Bayer L 

ilzlethelvisége előtt. 
B u d a k e s z i : Töltőkút Grafl Anlal raktára előtt. 
C s o n g r á d : l öltőkut a^Főtéien. Czajlik gyógy-

szeitár előtt. 
C s o r n a : Sopronmegyei mezőgazdák rt. 
D e h r e e e n : Töltőkút az Arany Bika száll, élőit 
D é v a v á n v a : Gnttmann Gyula. 
B u n a l ö l d v á r : Borovitz testvérek. 
F U z e s a b o n y : Fakeieskedelmi rt. telepén az 

orszáaút mellett. 
G y ő r : Töltőkút a Magyar Mezőgazdák Szövet-

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

keriése előtt. 
H a j d ú n á n á s : Fried Adolf. 
H^'vízl 'Urdö : Tőltökút Hévízfürdő autóüzeme. 
K a l o c s a : Betkovits Lipót. 
K a p o s v á r : Töltőkút a Magy. Köztisztviselők 

Fogyasztási Szövetkezete előtt, Fő-út. 
K a r c a g : Fábry és Reiner, Piac-tér n. 
K e s z t h e l y : Töltőkút 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 : Töitókúi Kohn Sebestyén vas-

kereskedés elntt 
K i s p e s t - S z e n t lő r i n c : Herz és Mautner. 
K i s v á r d a : Levite Mózes. 
K ő s z e g : Töltőkút Bognár Miklós garage-ában. 
L e p s é n y : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
M a k ó : Ehtenfeld és Spitz rt. 
M á t é s z a l k a : Mátészalkai Közgazdasági 

Bank Rt. 
M i s k o l c : Töltőkút a Korona-szálloda előtt. 
M i s k o l c : Töliőkút a Szemere- és Arany 

János-utca sarkán. 

Sipos Andor cse-
Központi Szállóval 

N a g y k a n i z s a : Töltőkút 
megeüzlete etőtt (a 
szemben). 

N a g y k a n i z s a : Teutsch Gusztáv, Fő-tér 1. 
N y í r e g y h á z a : Töltőkút a Kossuth-téren. 
O r o s h á z a : Töltőkút a Csertőy-gatage előtl. 
P á p a : Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
P u r á d f U r d ő : Töltőkút az Erzsébet-szálloda 

előtt. 
P á s z t ó : Grünfeld Miksa. 
P e s t s z e n t l ő r i n c : Heiz és Maumer. 
P é c s Töltőkút Varga Gyula garage-ában 

Rákóczi-út 34. 
P u t n o k Panao K. üzlethelyisége; előtt, a Vá-

rosháza épületében. 
S o p r o n : Töltőkút Kopstein Béla fémárúgyára. 

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

Piac-tei. 
S z e n t e s : Töltőkút Wellisch Vilmosné műszaki 

kereskedése előtt. 
S z i k s z ó : „Steaua-' szikszói kirendeltsége, 

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

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

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

előtt. .Bárány" étieremmel szemben 

Használ ja 

„REX" 
töl tőál lomásainkat! 

Ön látja a mennyiséget! 
Ön látja a minőséget! 

19 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 

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

teherautók, autóbuszok 

gyári eladási központja: 

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

P u c h 
motorkerékpárok, 
kerékpárok 

Es mégis a legelsők vagyunk! 

Y Yy 
Y Y V Y Y 

C s i n á l j o n egy p r ó b a u t a t asz ú j 

M e r c e d e s - B e n ^ 
autókkal 

M E R C E B E S - n E I S Z : A U T O M O B I L R . - T . 

Telefon : T. 29-24 Budapest, V., VÖrÖSmarly-tér 1. Telefon: T. 140-70 

A németországi törzsgyárak itteni fiókja, vezérképviselete é s eladási Központja. 

Viszonteladás BÁnm JÓZSEF cégnél, Budapest, IV., Kossutf) Cafos-u. 6. 
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Ilin 

T E L E F O N : 

822-23. 

Y 

T E L E F O N : 

922-23. 

Kiállítási helyiség: 

Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 7. szám. 
állllllll llll IIIIIIIIHMIIIIIII lllllll Illlll llllllll III l l l l l l lJ 
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1926-ban az összes világversenyeket 

DHNIII 
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 autóíelszerelési szaküzlet 
BUDAPEST, VL, VÖRÖSMARTY-UTCA 33. 

Teleion: Lipót 983 - 63. 

|̂iiiiii||iniii||iiiiii||iiiiii||iiiiii|||iiiii||iiiii||||iiii||||iiii||||iiii||||Mii||||iiiî  
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Chenard 
& 

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% 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 

NORTON 
SUPER-X 
CLEVELAND 
NEW-HUDSON 
R O Y A L - E N F I E L D 
angol és amerikai világmárkák 

Wollemann és Társa 
Kiállítási terem: 
IV., Veress Pálné-utca 19. 

D E L ü B E 
A konstrukció és anyag próbája a verseny, 

1925, Francia Grand Prix I. Delage 

1926, Angol Grand Prix I. Delage 

K E I M E N 
Budapest, V., Vöiösmarty-tér 3. 

500 kcm. 

ARDIE-JAP 
^ B ^ H H H H n B B B B K . 

Ötévi vázgarancia 

1840 pengő (23 millió K) 
B u r m a n n s e b e s s é g v á l t ó — B e s t & L l o y d 

o l a j o z á s — A m a c v . B i n k s c a r b u r a t o r 

Vezérképviselet : 

Budapest V., Aulich-utca 7. 
S z a b a d s á g - t é r n é l . T e l e f o n : T . 139 -11 . 

M 
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VACUUM OIL COMPAN Y RT. 
B U D A P E S T , V . ? Z R I N Y I - U T C A 7 . 

S Ü R G Ö N Y C Í M : VACUUM BUDAPEST 

Elindulás előtt — 

a'ÁHTNíR-fKlOSS 

Új telefonszámaink: 

T. 2 1 6 - 2 4 . 
T. 2 2 1 - 6 7 . 
T. 1 4 2 - 8 1 . 
L. 9 2 0 - 5 1 . 

Új telefonszámaink: 

T. 2 1 6 - 2 4 . 
T. 2 2 1 - 6 7 . 
T. 1 4 2 - 8 1 . 
L. 9 2 0 - 5 1 . 



II. évfolyam. Budapest, 1927. április 10. 7. szám. 

Jtuiomobil-Moiorsport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én ós 25-én 

Felelős szerkesztő: DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes szerkesztő: DARDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
Budapest, II., Margit-körút 64/a. V. 2. 

Te le fon : Teréz 132—64 

Postatakarékpénztár i csekkszámla : 34240. 

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

Auszt r iába: évi 35 si l l lng 
Jugosz láv iába: évi 800 dinár 

Csehszlovákiába : évi 160 cseh korona 
Romániába : évi 1200 lei 

A külföldi előfizetésekben a postaköltség Is bennfoglaltat ik. 

Hirdetési árak : 
I oldal 160 - pengő Vt oldal 40-— pengő 
'/a oldal 80-— pengő ll» oldal 20 — pengő 

I mm. I hasábon szöveg kőzött —'40 fil lér 
>.i6 oldal 10 pengő 

Külön helymeghatározásnál 10% felár. Hosszabb Időtartamra feladott 
hirdetések esetén I0°/o engedmény. 

WljiFljiPl^ 

Az „Automobil-Motorsport" 
versenye 

1927 április 17 -18 . 

A cél, amit első versenyünk kiírásával elérni 
óhajtottunk, eléretett. Megmozdult az ország motor-
kerékpáros gárdája, hogy, összemérje erejét és a leg-
nagyobb felkészültséggel vegyen részt az első nagy 
összecsapásban. Reméljük, hogy ez csak a kezdet és 
bizton tudjuk, hogy versenyünk az elkövetkezendő 
években mindig egy komoly nagy ünnepe lesz a ma-
gyar motorkerékpársportnak. Köszönetünket keli 
már tolmácsolnunk mindazoknak, akik ebben a nehéz 
időkben mellénk állottak és a versenyünk „esetleges" 
sikerét támogatásukkal elősegítették. Köszönetünket 
tolmácsoljuk már most a Királyi Magyar Automobil 
Clubnak, mint a magyar motorkerékpársport legma-
gasabb fórumának azért a szeretetteljes támogatás-
ért, amiben minket az idea felvetése óta részesített. 
Köszönjük Delmár Walternak, a magyar motorspor-
tok legjelesebbjének, hogy versenyünknek egy klasz-
szikus vándordíj megalapításával megadta azt a je-
lentőséget, mely az ország legnagyobb sportattrak-
ciói közé emelte azt, valamint mindazoknak, akik 
tiszteletdíjak adományozásával lehetővé tetlték, hogy 
lapunk, nuely ma szerény viszonyai mellett erre kép-
telen lett volna, kellően tudja honorálni a győztesek 
teljesítményét. 

Versenyünkre eddig a következők ajánlották fel 
szebbnél szebb tiszteletdíjakat: 

„Húsvéti serleg." Időleges (5 év) vándordíj. Fel-
ajánlotta Delmár Walter. 

A Királyi Magyar Automobil Club. 
A Magyar Atlétikai Club. 
A „Nemzeti Sport" szerkesztősége. 
A Steaua Kőolajkereskedelmi Rt. 
A Pannonia-Petra Ásványolajipar Rt. 
A Méray Motorkerékpárgyár Rt. 
A Nova Motorkerékpárgyár Rt. 
A Bosch Róbert k. f. t. 

Báró Wolfner András 
érdi Krausz György 
Dietl Hubert 
clr. Schmidt Gyula 
Vadász Miklós. 

Gyöngy Pál igazgató (Castrol-Sunbeam képvi-
selet). 

Gecső Jenő és Tsa (BMW, D-rad és D K W kép-
viselet). 

Petrákcvits Testvérek (Guzzi-Gillet-Calthorpe 
képviselet). 

Majláth Mihály (AJS, Triumph, Harley-Davidson 
képviselet). 

Puch motorkerékpárok vezérképviselete. 
Székely Ignátz (Douglas-képviselet). 
Martinék István (Rex-Acme-k ép viselet). 
Bárdi József (Matehless-képviselet). 
Rothoicz és Landau (Indian-képviselet). 
Wollemann és Tsa (Norton-Cleveland stb. kép-

viselet). 
Bruek Nándor és Fiai (.Tames-képviselet). 
Ardie motorkerékpárok vezérképviselete. 
Vajda és Hollán alkatrészkereskedők. 
Biró Jenő alkatrészkereskedő. 
Nagy József autóal katrészkeresked ő. 
Urner és Berkovits (Scintilia-képviselet). 
Schmalz József (BSA^képviselet). 
A verseny részleteire vonatkozó összes útbaiga-

zításokat. a benevezettek a verseny előtt 3 nappal 
kapják kézhez. Ebben ben foglal tátik úgy az első, 
mint a második napi teljes útiránv (skiccekkel 
együtt), a versenyrendezőség összes intézkedései és 
az összes tanácsok és teendők, amik a versennyel 
összefüggésben vannak. 

Kérjük a versenyre benevezetteket, hogy 1927 
április 16-áv. szombaton délután a r/éneiket 3—6 órn 
körött okvetlen adiák le a II., Ezredes-utca 5. 
(Miami Autóüzem) helyiségében. Aki ezen idő alatt 
gépét nem adta le, a starthoz nem bocsáttatik. 

N O VA" városi müfiely 
V., Újpesti rakpart 3/ b, a Margit ifid melletti Palatínus-öáxban 
Műszaki vezető : FECEtiY GYÖRGY Telefon: T. 13S-29.\ 
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Ugyanitt veendők át 5 pengő ellenében a start-
számok, melyeknek visszaszolgáltatása után a betét-
összeg visszajár. 

A starthoz csak az bocsáttatik, aki nevezési 
díjait lefizette és versenyzői licensz birtokában van. 

Minden versenyző a startnál kartonlapot kap, 
amit a kontrollállomásoknál felmutatni tartozik, ahol 
azt megfelelő pecséttel látják el. Aki a kontrollállo-
mások pecsétjei nélkül tér vissza, valamint kartonlap-
ját elveszti, a versenyből kizáratik. 

A startnál mindenki köteles bejelenteni, hogy 
milyen üzemanyagokkal vesz részt a versenyben 
(benzin-olaj), valamint hogy gépén milyen pneumatik, 
mágnes és gyertya van felszerelve. 

Az Automobil-Motorsport versenyének első napi 
útvonala, mint tudjuk, Budapestről kiindulva a Ba-
laton megkerülésével tér vissza Budapestre. Az út-
vonalat módunkban volt két jeles motorkerékpáro-
sunkkal, Urbach Lászlóval és Benyovits Sándorral, 
kik mindketten nagy Harley-Davidson oldalkocsis 
gépeikkel vettek részt, bejárni és arról a követke 
zőkben számolunk be a versenyen indulóknak: 

Az útvonal, melynek össztávja kb. 380 km., álta-
lában véve igen jó, sőt egyes helyei sokkal jobbak, 
mint azt reméltük. A rettenetes rossz állapotban levő 
Budapest—székesfehérvári útszakaszon már napok 
óta három nagy gőzhenger dolgozik és a legrosszabb 
részeket — mintha csak a mi rendeletünkre végeznék 
a munkát — már javítják, úgy, hogy a húsvéti ünne-
pekre már az út tetemes része az ország egyik leg-
jobb útjává fog előlépni. Egyes részei ma is nagyon 
jó állapotban vannak. Mindazonáltal ez az etappe 
lesz az, ahol versenyzőinknek a leglassabban kell 
haladni ok. Ezt azonban bőven kárpótólja. a Székes-
fehérvár—Siófok közötti szakasz, ahol az első 60 
kilométeren vesztett idő bőven behozható, nem is 
szólva az új balatoni műútról, amely már csaknem 
egészen kész és —19 km. híján — Keszthelyig kitűnő 
állapotban van. Siófoktól Fonyódig, illetve Mária-
telepig az út olyan, hogy 100 kilométeres átlagot 
lehet rajta elérni. A Keszthely—Tapolca—Veszprém, 
vagyis a. Bakonyon keresztül vezető út ma is igen jó, 
úgyszintén a veszprém—székesfehérvári útszakasz is, 
bár ez Fehérvárhoz közeledve állandóan romlik. 

Általános tapasztalatunk, hogv az útvonal més 
esős időben is megtehető 12 óra alatt, ami 33 kilo-
méteres átlagnak felel meg, tehát a megkívánt átlasr-
határok között van. A Balaton déli partján levő 
még nem kész 19 kilométeres szakasz bizonv némi 
nehézséget ad a versenyzőknek, de iieves vezetéssel 
az akadályok (homok) könnyen leküzdhetők. 

Az útvonalról egyébként egészen pontos leírást 
fogunk kibocsátani, amiből a versenyzők mindent 
pontosan meg fognak tudni. 

A fenti próbán a két Harley-Davidson sidecaT. 
dacára 3 pneu defektnek, mel veknek szerelése elég 
sok időt vett igénvbe, valamint a gvönvörű kilátás 
vonzotta kis pihenőket is beleszámítva. íóval 12 órán 
belül tette meg az utat, ú " v hogy minden solo- és 
sidecar-Pép, ha kellően elő van készítve, minden 
leszigetelve és nem évi semmi különösebb bai az 
útvonalon, úgy el tudja érni a hüntetőpontnél-
kiili időt. ' 

Érdekes adatok az amerikai 
autóvilágból 

Autók milliókban! Mit tagadjuk, eleinte kissé fur-
csán hangzott nekünk, magyaroknak, de ma már meg-
szoktuk. Természetesen Amerikáról van szó és tekintet-
tel az amerikai autók óriási térhódítására a kontinen-
sen, újabban sziyesen foglalkozunk az amerikai auto-
mobilviszonyotokal. Az alantiakban néhány igen érdekes 
adatot közlünk az USA autóvilágából, amiből fogalmat 
alkothatunk magunknak az Egyesült-Államok automo-
bilviszonyait illetőleg. 1926-ban Amerikában 3,388.000 
autót adtak el 3.496,600.000 fhárommilliárdnégyszázki-
iencvenhatmillióhatszázezer) dollár értékben. Pengőben 
oca a hatszorosa, vagyis 18 milliárd, ide koronában ta-
lán ki sem tudjuk fejezni. Ötven gyár hozta a pia-cra 
ezt az óriási mennyiséget. 

1925-ben még 60 nagy amerikai automobilgyár volt 
üzemben. Tíz tehát becsukta kapuit, vagy fuzionált a 
mostaniak valamelyikével. A redukció és fuzionálás 
még mindig tart, úgyannyira, hogy az 1927-es new-
yorki automobilkiállításon már csak 30 gyár állított ki. 
Voltak természetesen, akik távolmaradtak, de a USA-
ból kapott hírek szerint ma már az amerikai automobil-
gyárak száma nem haladja meg a negyvenet. Ennek a 
produktumnak 36 százialéka Ford-autó. A. Ford-produk-
ció erősen csökkenőben van. Aranyéve 1921-ben volt, 
amikor az eladott kocsik 58%-át tették a Fordok. Ma 
19,207.808 személyautó fut Amerikában, értve ezalatt 
mindig az Egyesült-Államokat, tehát miniden 5.4 em-
berrel jut egy automobil. Boldog állapotok. A USA-ban 
több az autó, mint a telefon. A telefonállomások 
arányszáma 1:7, vagyis minden hetedik emberre jut egy 
telefon. Az exportált kocsikkal együtt 3,765.048 volt a«J 
összeladás. A kocsik 77%-ának ára nem volt több, mint 
1000 dollár, 19.6%-ra esik 2000 dollár, 1.6 százalékot ké-
peznek a 2—3000 dolláros kocsik, míg a 3000 dollárnál 
drágább személykocsikra csupán 1.8 százalék jut. A leg-
több eladott kocsi egységára a 650—850 dollár között 
mozgott. 

Érdekes adatokat mutat a legújabb statisztika 11 

motorok építését illetőleg. Ma feltétlenül a hathengeres 
uralkoidik és 65%-kal áll az élen. Amerikában a négy-
hengeresek már csak hat százalékát teszik a produkció-
nak, míg a nyolchengeresekre 29% esik. A legtöbb sze-
lepei oldalról vannak vezérelve (76.7%), míg azi ohv. ós 
ohc. rendszerre 14.2 százalék esik. A sibermotor, mely 
főként a drágább kocsiknál nyer alkalmazást, a harma-
dik helyen áll 5.1 százalékkal. A főtengelynek minél 
több helyen való alátámasztása kezd erősen tért hódí-
tani. A négyhengereseknél a főtengelynek 3 helyen való 
csapágyazása 83 százalék, míg az öt helyen való meg-
oldást a kocsik 17 százalékánál találjuk meg. A két he-
lyen való csapágyazás teljesen megszűnt. A hathengere-
seknél mindjobban előtérbe kerül a hét helyen való 
csapágyazás (45.3%), míg a négyes megoldás már csak 
39.9 százalék, a maradék 14.8 százalék pedig három he-
lyen támasztja alá a főtengelyt. A nyolchengereseknél 
a kilenc helyen való csapágyazást még csupán 17.2 szá-
zalékánál a motoroknak látjuk. Itt a többség a» ötös 
megoldás mellett van (72.4%), míg a hármas csapágya-
zást még 19.4 százalékban találjuk meg. Érdekes még 
megemlíteni, hogy a mágnesgyújtás teljesen kiveszett 
az amerikai kocsiknál és ma csaknem minden kocsira 
akkumulátorgyújtás van szerelve. 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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A „Nürburg-Ring" profilja. Oldalt a magasság különbözeteket látjuk méterekben, lent a távolság, a starttól 
a célig kilométerekben. 

JVürtourg-llinQ 
Alig két esztendeje született meg Németország-

ban a nagyszerű gondolat és ma^már készen áll a né-
met útépítés diadala, a világ legnagyobb épített ver-
senyútvonala. Adenautól 8 kilométerre hirdeti a 
nürburgi várrom körül húzódó '29 kilométeres, ideá-
lis versenypályát alkotó „Nürbnrgring" a német aka-
rat és tetterő óriási diadalát. 

A német automobil clubok már légen foglalkoz 
lak egy nagyszabású versenypálya létesítésének gon-
dolatával. Végre a mostani nehéz idők elősegítették 
a terv megvalósítását. A munkanélküliek légiójának 
kenyeret kellett teremteni. És teremtettek. A néniét 
birodalmi gyűlés, amikor eléje terjesztették, hogy 
a német autóipar korábbi uralkodó helyzetének, visz-
szaállítása érdekélxm szükség van a német autó ne-
mesítésére és külföldi kapcsolatok szerzésére, egy 
nemzetközi viszonylatban is kimagasló pálya alko 
tására, egyhangúlag fogadta el a javaslatot, A pálya 
helyét a vadregényes Eifel hegységben jelölték ki. 
Az itteni szegény lakosság is újabb megélhetési for-
rást nyert ezzel. Szakértői megbeszélés után dön-
töttek úgy, hogy a leendő pályát teljesen elhagya-
tott vidéken, egyenesen autópróbaútiiak építik. Te-
hát a versenyzőt nem zavarhatja semmi, de a ver-
seny sem zavarhat senkit és semmit. Mert a verseny-
nek egy olyan szakasza sincs, amelyik lezárt ország-
úton folyna, vagy falu mellett vezetne el, hanem az 
egész Nürburgring önálló, egész külön autómnak 
épült. Ahol már meglévő utakat keresztez, ott azo-
kat vagy fölül, vagy alul vezetik, de azok forgalma 
semmikép sem zavarhatja a verseny folyását. A 
szakértők úgy döntöttek, hogy a kanyarokat nem 
építik oly magasan emeltnek, hogy az pályaverseny 
jelleget adhasson az itt folyó küzdelmeknek, hanem 
az országúti jelleget teljes mértékben biztosítják. 
Ezután mintegy 2200 munkás nekifogott az építés-
nek. 1925 január végén merült fel a terv, 1925 szep-
temberében tette le dr. Fuchs ny. miniszter, tar-
tományfőnök az alapkövet és ma már készen áll a 
pálya és várja június 11 -et, amikor nagy ünnepségek 
keretében megnyitják a pályát. 

Nézzük magát az útvonalat. Először is a pálya-
építésre nem használtak fel semmiféle meglevő utat. 
a keresztezőket áthidalták, úgyszintén az összes litba 
eső vízfolyásokat. A pálya lehetővé teszi, hogy ki-

sebb versenyeket rövidebb pályán is lehessen ren-
dezni. Maga a 29 km. hosszú teljes „Ring" nyolcas 
alakú, ahol a nyolcas átmetszésében van a start és 
a cél. Az északi nagyobb cca. 22 kilométeres északi 
hurok, úgyszintén a déli 7.6 kilóméteres, külön-külön 
liasználható. Van azonkívül még egy kis 9 kilomé-
teres kör is. A start és célnál párhuzamosan épített 
két egyenes emelt fordulókkal egy nem egészen két 
kilométeres motorkerékpár vagy vezetéses kerékpár-
versenyekre alkalmas pályát nyújt. A modern autó-
versenypálya alapgondolata, hogy úgy a vezetőt, 
mint a gépét a végsőkig ki lehessen próbálni. A 
„Nürlmrg-Ring" valóban alkalmas erre. Leszámítva 
egy 4 kilométeres és a célnál fekvő 1.1 kilométeres 
kilométerversenyekre alkalmas egyeneseket, tele van 
nehéz kanyarokkal. Maga a pálya sem olyan sík jel-
legű, mint Monthlery vagy a Brookland, hanem 
ellenkezőleg erősen coupiert, úgy hogy a legmélyebb 
és legmagasabb pontja között 296 méter magasság-
különbözet áll fenn. Egyszeri körülmenésnél a motor 
700 méter magasságkülönbözetet győz le. A folyto-
nosan változó emelkedések és esések alaposan pró-
bára teszik a vezető ügyességét és gépének tartóssá-
gát. A pálya az Eifel vadregényes, hegykúpokkal és 
vízmosásokkal tarkított erdős részein vezet keresz-
tül. Itt az útépítők félretették az útépítés egyéb-
ként oly fontos szabályát, a rétegvonalakhoz való 
szigorú alkalmazkodást. Hiszen most éppen nem 
a legkisebb emelkedéssel építendő út volt a cél. 

Az útvonal röviden ismertetve a következő: 
Start és cél 612 méter magasan fekszik. Egy 

kilométer egyenes után az útvonal 4—8 százalékos 
eséssel lejteni kezd és 4.5 kilométeren belül lemegy 
470 méter magasságig. Ez a déli kis huroknak a 
legmélyebben fekvő pontja. Innét kezdve a pálya 
6—12 százalékos emelkedéssel emelkedik és 3.5 kilo-
méter után eléri a 628 méter magasságot. Ez a pálya 
legmagasabban fekvő pontja. Innét hullámosan 
lejt és a 16 km.-kőnél eléri a legmélyebb pontot, 
melynek tengerszin feletti magassága 332 méter. 
Majd ismét emelkedik és 21 kilométernél már ismét 
605 méter magasban van. Ezen a szakaszon van a 
vizsga útvonal, mely 12—15 fokos emelkedésekkel 
bír. A 21 kilométertől egészen a célig a pálya igen 
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hullámos, meredek emelkedőkben és lejtőkben 
gazdag. 

A legnagyobb emelkedés a pályán 17.5 %, a leg-
erősebb esés 11 %. Azonkívül a 19. és 21. kilométerek 
közé rövidítő szakaszt lehet beiktatni, amely külön 
hegyi próbára használható. Ez a — csak esetenként 
beiktatásra kerülő — 300 méter bosszú szakasz nem 
kevesebb, mint 27%-os emelkedésével a legnehezebb 
hegyi próbának nevezhető. A pálya egyébként 
valóban változatos, az előbb említett egyenesek 
kivételével minden részlete pompás kanyarokban 
bővelkedik. 

Nem kevesebb, mint 172 forduló tarkítja a 29 
kilométeres pályát. Ezek közül 88 balra, 84 pedig 
jobbra kanyarodik. Ha kiszámítjuk, hogy ez egy 
300 kilométeres versenyben 1720 kanyarvételt jelent, 
akkor fogalmunk lehet arról a próbáról, amit a 
kocsik ki fognak állani egy „Nürburg" versenyben. 
Egy nagyobb nemzetközi, mondjuk 800 kilométeres 
verseny 4580 kanyarja alaposan levizsgáztatja 
mind a kocsi, mind a fékek szerkezetét. 

Apróba szempontjából jelentéktelen hajtűfordu 
lókat biába is keressük a pályán. Az építők töreked-
tek a pálya országúti jellegének megőrzésére. Tehát 
a kanyarokat nem a számítások adta magasságra 
emelték, hanem annak csak egy részére. A legerő-
sebb esésben levő, legjobban emelt forduló emelése 
a külső oldalon 20%, ami a belső oldalig fokozatosan 
5%-ra csökken. A kanyarok emelése általában 10 és 
15% között fekszik, amit bőségesnek mondhatunk. 
A kanyarok görbületi sugara 3 kanyarnál 30 méter, 
11-nél 35—45 méter, 25-nél 50 méter, azonkívül van 
sok úgynevezett gyors forduló is, 100—300 méter 
sugárral. Azonkívül a különösen nehéz fordulókban, 
ahol a gyorsan bemenő kocsik kicsúszása várható, 
még külön védőtöltést találunk, amelyek félmagas-
ságig kövezettek. Nagy előnye a kanyaroknak, hogy 
kivétel nélkül teljesen áttekinthetők, így tehát a 
korlátolt látás nem okozhat veszélyt. Az emelkedők-
nél a belső oldal terraszszerű leliordásával és a fák 
kivágásával gondoskodtak kilátásról. Az összeütkö-
zés veszélyét nagyban csökkenti az a körülmény, 
hogy a pályán, amelyen a versenyt az óramutató 
járásának irányában futják, csak egy irányban 
mozgó kocsik tartózkodnak. Az előzést megkönnyí-
tendő, az út mindenütt 8 méter széles, tekintettel 
azonban az utat a bevágásokban szegélyező füves 
részre, az út itt 9 méter szélesnek mondható. Jobbra 
a menetiránytól. szabályosan 500 méterenként 
anyagraktározó helyek vannak, ezeket a kocsik 

versenyközben jól használhatják kiálló helyül. 
Természetes, hogy az út célszerű víztelenítéséről 
gondoskodtak. Az út domborulata emelkedőknél 
2%, sík helyeken 3%. Húsz méterenként külön víz-
elvezető réteg vezeti a vizet az árokba. Sok áteresz 
gondoskodik a megfelelő vízelvezetésről. Természe-
tes, hogy az annyit kárhoztatott nyerges útkikép-
zést gondosan kerülték, a kétszázalékos esés kielégí-
tően gondoskodik a víz elvezetéséről, anélkül, hogy 
a járművek biztonságát veszélyeztetné. 

Az Eifel-hegység vulkánikus kúpjai a legjobb 
útépítő anyagból, bazaltból állanak. Sok kőbányát 
nyitottak és ezeket iparvasúttal kötötték össze a 
munkahelyekkel. Ez tette lehetővé, hogy az utat, 
amelynek jórésze egyébként is a bazalt hegyoldalba 

332 m » 
TT VI2ÍGA ÚTVONAL 

A „Nürburgring" útvonala. A kis vázlaton igen jól lát-
ható a két külön-külön is használható kör, valamint a 
pálya kilométerbeosztása és a nevezetesebb magassági 
pontok. A 27 fokos hatalmas emelkedés, mint látható, a 
19—21 kilométerek között van beiktatva. A nyilak a leg-
közelebb fekvő nagy városok, Köln, Trier és Koblenz 
irányát mutatják. A kép bal felső sarkában jelölt 
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van berobbantva, 25 centiméteres bazaltréteggel 
alapozták. Erre került 10 cm. tört bazalt, amit két-
centiméteres bazaltszilánkréteggel borítottak, erre 
került azután a pormentes kötőanyag. 

Erős emelkedéseket, az éles kanyarok belső 
oldalát részben kikövezték, részben pedig kiépítet-
ték betonnal. 

í gy ki van zárva mindenféle későbbi útcsuszani-
lás, sülyedés. Az alépítménynél és burkolásnál min-
den eddig gyűjtött tapasztalatot felhasználtak. 

Ami a megkülönböztetést illeti, ha figyelembe 
vesszük, hogy a slart és cél mindössze 8 kilométerre 
fekszik a kerületi székhelytől, Adenautól, 40 
kilométerre Bonntól és körülbelül 70 kilométerre 

A pálya centrumában fekvő „Nürburg" várrom. 

A pálya egyik legszebb fordulója. A 27 fokos emelkedés építési munkálatai, 
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Útépítési munkálatok a Nürburgringen. 

Kölntől, akkor azt kell mondani, hogy a többi 
külföldi pályához viszonyítva, kedvezően fek-
szik. Hiszen a Monthléry-pálya a legközelebbi város-
tól, Páriáitól 35 kilométerre, Brookland pedig Lon-
dontól 40 kilométerre fekszik. A St. Sebastian-i pálya 

is 10 kilométerre van a várostól, hogy a Targa 
Florio pályáról, a Madonie-körről ne is szóljunk. 

A start és cél helyének kialakítása a Nürburg-
ringnél teljesen újszerű. Mint már említettük, a 
pálya két egymástól független versenypályára 
oszlik, amelyeket éppen a start, illetve cél helye köt 
össze. A start- és célhely egy kis fensíkon fekszik, 
csodálatosan szép kilátással. A pálya vidékének 
hatalmas része belátható innen, különösen szépen 
látszik a pálya két nevezetessége: a Nürburg ós a 
Hohe Acht kapuján fekvő várrom. A starthely jól 
megközelíthető és külön gondoskodtak arról, hog.v 
a látogatók két különböző irányból közelíthessék 
meg, illetve távozhassanak. 

Ez a cca. 20.000 négyzetméteres főhelye a pályá-
nak, fogadja magába a több, mint 10.000 néző szá-
mára készült ülőhelyeket és a különböző tartalék-
alkatrészraktárakat és egyéb építményeket. Ez a 
betonépítésű raktár egy alulvezetett uton könnyen 
megközelíthető a verseny alatt is. A start számára 
fentartott hely bőségesen méretezett, az út itt cca. 
20 méter széles és így lehetővé tesz egy esetleg 
hatalmas tömegstartot is. Időmérőház és az alkat-
részraktár a főtribünnel szemben fekszik. Hatalmas 
étterem, társalgó ós egyéb helyiségek állanak a láto-
gató közönség rendelkezésére. A legfontosabb helye-
ken árnyas szálerdő ad kellemes védelmet a nap 
izzó sugarai ellen, az ezt határoló fiatal szálerdőt 
parkírozni fogják. 

A vezetőség nagy forgalomra számít és ezért az 
adenaui állomás és a starthely között 20 autóbuszt 
állít üzembe. Kétségtelen, a német akarat és 
munka e hatalmas alkotása nagyot fog lendíteni 
nemcsak a német sporton, hanem a német iparnak is 
hatalmas segítséget nyújt. A pálya nagy nemzet-
közi jelentősége pedig teljességgel elvitathatatlan. 
Mi magyarok pedig sok szerencsét kívánunk a 
pályát alkotó német népnek ós reméljük, hogy az itt 
dörgő motorok is dicsőségesen fogják hirdetni, 
hogy az igazi érték túlél minden foszló papírra 
írt szerződést. Molnár Gyula 

m. kir. százados (Berlin). 

H. O. D. Segrave 
elérte a 300 kilométert 

Legutóbbi számainkban megemlékeztünk arról 
a hatalmas 1000 lóerős Sunbeam-konstrukcióról, 
melynek segítségével H. С). 1). Segrave elakarja érni 
a 300 kilométeres sebességet. Segrave alig hogy kiha-
józott., Floridában megktezdltea kísérleteket a pompás 
Daytona-Beach melletti fövenyen. A Hush-Hush — 
mint ahogy a motorkolosszust elnevezték — fényesen 
megállta a próbákat. Bár az első napokban alig 
jutott 270 kilométer fölé, március 29-én már elérte 
a 327 kilométert és időnként a 333 kilométerórát is. 
A sebességet az, American Automobil Associatáon 
óráival mérték és mivel az A A A már kartelklubja, 
illetve szövetségese az AIACR-nek, a rekordot 
Európában is el fogják ismerni. Segrave folytatja 
kísérleteit ós rekordját 350 kilométer fölé akarja 
emelni, hogy azután nyugodtan ülhessen babérjain. 
Kocsija az elméleti számítások szerint még 350 
kilométeren felüli sebességekre is képes, kérdés csu-
pán, hogy az egyes részek ki fogják-e állani tovább a 
nagy megpróbáltatásokat, 

Л :t km. hosszú egyenes építés közben. 



1927 április 10. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 13 

Képelc a nagyvilágból 

Gregoire (Tracta-Sport) a Turbie hegyiverseny startjá-
nál. Megfigyelendő a kocsi gyönyörű alacsony építése. 

Morei (1100 kcm.-es Ainilcar-kompresszor) menetközben 
a Turbie hegyiversenyben, ahol az abszolút legjobb időt 

futotta. 

Start a paloták között. Boillot (Peugeot) startja a Mont 
Agel hegyiversenyben. Monte-Carlo palotái között. 

Duránci (Terrot-Jap), a Mont Agel 
győztese. 

hegyiverseny egyik 

Bourlier (2 literes Delage) a Turbie hegyiversenyben. Gross 2 literes Ballot-sportkocsiján a Turbie hegyi-
versenyben. 
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Mulatságos autóversenyt rendeztek Páris egyik leg-
nagyobb garagejában. A képen két Amilcar sportkocsi 
párharcát mutatjuk be a homokzsákokkal kipárnázott 
fordulóban. Háttérben jól látható a hires Eifel-torony. 

Lamberjack, a hires francia verseny vezető, aki a Páris— 
Nizza megbízhatósági versenyt egy Saurer-autobusz 
kormányánál futotta végig. Lamberjack a Turbie hegyi-

versenyen is indult. 

Bret (1500 kcm.-es Bngatti), a Mont Agel hegyiverseny 
egyik kategóriájának győztese, egy kaktuszokkal sze-

gélyezett Riviéra-fordulóban. 

Signorét (Salmson), a Mont Agel hegyiverseny egyik 
győztese, a pálya egy festői fordulójában. 

A tengerészekkel megrakott Peugeot motorcsónak-
automobil a Garage-verseny egyik fordulójában. 

Fernand de Viscaya, a legjobb spanyol vezető, Bugatti-
.iáriak kormányánál. A kép jobbsarkában Viscaya saját-
kezű aláírása és üdvözlete az Automobil-Motorsportnak. 
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1000 mértföld (1609 km.) 21 óra alatt. A „Coppa Brescia" az 1927-es 
esztendő legnagyobb és legklasszikusabb 

túrakocsiversenye az 

világraszóló diadalát hozta. Az egyhuzamban — éjjel-nappal — lefutott 
1618 kilométeres Brescia—Bologna—Róma és vissza nem lezárt útvo-
nalon tartott túrakocsiversenyben, melyben Itália összes gyárai a leg-
jobb hivatásos és amatőrvezetőkkel, Franciaország leghiresebb gyárai 

legjobb vezetőikkel szálltak sikra a „Coppa Brescia"-ért, 

abszolút első 

77 induló között 

Minoia —Morandi-pár abszolút első o 
abszolút második Balestrero—Daniel i M . -pár abszolút második 

O M 
abszolút harmadik T. Daniel i—Arch, Rosa-pár abszolút harmadik 

O M 
mindannyian 77 kilométeres átlagsebességgel, egyben abszolút fölény-

nyel nyervén a gyárak részére kiirt 
Team-dí ja t 

A „Fabrica Automobili O. M. Brescia" magyarországi vezérkép-
viselete: Kellner Alfréd Autókereskedelmi R.-T. 

Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11 
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La Coppa delle 1000 Míglia 
Az olasz automobilversenyévad legnagyobb és legklasszikusabb eseménye 

Az OM-vezetők csodálatos teljesítménye és az OM világraszóló diadala 

Az olasz túraversenyek legklasszikusabb ja és 
legnagyobbja zajlott le március 27-én az olasz félszi-
geten. Az olasz lapok már hónapokkal ezelőtt nem 
írtak másról, mint a nagy nemzeti ünnepről, a 
„Coppa delle 1000 Miglia di Brescia"-ról. Egész 
Olaszország lázban égett és Itália minden gyára, 
valamint az Olaszországban képviselt nagy francia 
gyárak mindannyian teljes tudásukkal készültek a 
nagy napra. Százegy tiirakocsi nevezett és ebből 
nem kevesebb, mint 77 starthoz is állott. A verseny 
országúti sebességi verseny volt, túrakocsik szá-
mára. A távolság egyhuzamban megteendő 1000 
angol mértföld (1609 km.) volt, ami, tekintve a ver-
seny útvonalát, 1618 kilométerre lett kiegészítve. 
A versenyzők reggel 7 órakor indultak Bresciából. 
Minden kocsin két vezető ült, akik a hatalmas távot 
váltott vezetéssel futották végig. A táv két nagy 
nyolcas volt, Bologna középponttal. A start Bresciá-
l>an volt, majd Parma—Bologna—Firenze—Róma— 
Térni—Spoleto—Perugia— Ancona— Bologna—Tre-
viso—Feltre—Brescia. Olaszország minden épkézláb 
gyára: az Isotta-Frascliini, a FIAT, az OM, az An-
saldo, a Lancia, az Alfa-Romeo, a Ceirano, a Diatto, 
a Bianchi, az Itala, a SAM, valamint a legneveze-
tesebb francia gyárak, mint: a Peugeot, a Salmson, 
az Amilear, a Bugatti és a Talbot starthoz állították 
kocsijaikat. Nem amatőrök sétakocsizása volt a ver-
seny, hanem a gyárak nagy küzdelme az elsőségért, 
kinek a kocsija bírja gyorsabban megfutni az 1600 
kilométert, megállás nélkül. Itália legjobb vezetői, 
mint: Minoia, gróf Brilli-Peri, gróf Maggi, Mase-
rati, Silvani, de Sterlich, Morandi, Danieli, Rosa, 
Balestrero ós mások ültek a kocsik kormá-
nyánál. Egyes gyárak a legjobb motorkerék-
párversenyzőket szerződtették gépeikre, mint Nu-
volarit, Varzi Achillét és még többeket. Az 
első benzintöltőállomást, Bolognát (199 km.), gróf 
Maggi (Isotta-Fraschini) éri el elsőnek, 1 óra 
55 perc alatt, követve az Alfa-Romeot vezető Brilli-
Peri által, aki 10 perccel később érkezik Bolognába. 
Száz kilométerrel utóbb Firenzében már Brilli-Peri 
vezet. Rómát már Brilli-Peri erősen vezetve éri el 
elsőnek. Ideje: 7:10:42 (távolság: 587 km.), második 
Minoia (OM) 7:25:35, harmadik Marinoni (Alfa-
Romeo) 7:31:11. Róma és Perugia között kisebb bal-
eset történt A bolognai Arpinati (Alfa-Romeo) 
belefutott egy lezárt vasúti sorompóba. Kisebb 
sebekkel a bolognai klinikára szállították. Spoleco-
nál Brilli-Peri közel félórás előnyével motordefekt 
miatt kénytelen a versenyt feladni. Innen kezdve 
Minoia (OM) veszi át a vezetést és a végén sorjában 
felvonuló OM-vezetőkkel, abszolút győztesként fejezi 
be a versenyt. Elért 77 kilométeres átlagsebessége 
fenomenális, ami — még a váltott vezetést is véve — 
kolosszális teljesítmény egy le nem zárt ország-
úton, akkor, amikor a verseny közel egyharmada 
éjjel, tehát teljes sötétségben ment végbe. A verseny 
tehát az olasz OM klasszikus győzelmét hozta, mél-
tán sorakozva a híres Coppa delle Alpiban elért 
eredményekhez. 

Hasonlóképen igen szép eredményeket értek el 
még a Lanciák, amelyek nemcsak kategóriájukat 

nyerték, hanem az abszolút negyedik és ötödik helyet 
foglalták el. A hatodik helyre a Maggi—Maserati 
által vezetett Isotta-Fraschini jutott, míg a hetedik 
helyre a Mercanti—Sozzi-pár Alfa-Romeója futott 
be. Nyolcadik lett egy Itala, mely tehát szintén pom-
pásan megállotta helyét, míg a kilencedik helyre 
egy Alfa-Romeo és a tizedikre ismét egy Itala futott 
be. A verseny nagy meglepetése volt, hogy a beérke-
zett 12 FIAT közül az első nemkevesebb, mint 3 és fél 
órára jött a győztes OM-vezetők mögött, az abszolút 
értékelésben a 21-ik helyet foglalva el, míg a hatal-
mas FIAT 519-nek — bár kategóriáját megnyerte — 
csaknem 4 órával több idő kellett, mint a 2 literes 
OM-nek. Egyébként a kis 509-es FIAT-ok teljesít-
ménye — tekintve kis hengerűrtartalmukat — 
kitűnőnek mondható. A francia kocsik közül a 
Bugatti és a Peugeot ért el kategóriagyőzelmet. 
Különösen kiemelendő a kis Peugeot-ok eredménye, 
melyek kategóriájukban mind a három első helyet 
elfoglalták. A verseny részletes eredménye ;> 
következő: 

1. Minoia-Morandi (1998 OM) 21:04:48. Sebes-
ség: 77.238 km. 

2. Danieli-Balestrero (1998 OM) 21:20:53. 
3. Danieli-Rosa (1998 OM) 21:28:02. 
4. Strazza-Varallo (2120 Lancia-Lambda) 21:42:48. 

Sebesség: 74.986 km. 
5. Pugna-Pergia (2120 Lancia-Lambda) 21:55:14. 
6. Maggi-Maserati (Isotta-Fraschini) 22 00:35. Se-

besség: 73.975 km. 
7. Mercanti-Sozzi (2994 Alfa-Romeo) 22:06:11. 
8. Cortese-Baroncini (1992 Itala) 22:45:46. 
9. Gattennan-Muneron (2994 Alfa-Romeo) 

22:53:75. 
10. Bonamici-Felicioni (1992 Itala) 23:10:45. 
11. Nuvolari-Capelli (Bianchi) 23:12:02. 
12. Binda-Belgir (1496 Bugatti) 23:18:23. Sebes-

ség: 69.860 km. 
A kategóriagyőzehnek a következőképen oszlot-

tak meg: 
750 kcm. 1. Cazzulari-Monferrani (Peugeot) 

33:51:33. Átlagsebesség: 48.087 km. 
1100 kcm. 1. Moalli-Ferrari (FIAT 509) 24:23:41. 

Átlagsebesség: 66.743 km. 
1500 kcm. 1. Binda-Belgir (Bugatti) 23:18:23. 

Átlagsebesség: 69.860 km. 
2000 kcm. 1. Minoia-Morandi (OM) 21:04:4S. 

Átlagsebesség: 77.238 km. 
3000 kcm. 1. Strazza-Varallo (Lancia-Lambda) 

21:42:48. Átlagsebesség: 74.986 km. 
5000 kcm. 1. Silvani-Minozza (FIAT 519) 25:52:54. 

Átlagsebesség: 65.437 km. 
8000 kcm. 1. Maggi-Maserati (Isotta-Fraschini) 

22:00:35. Átlagsebesség: 73.075 km. 
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Kritikus szemmel 
Buüapesttöl-Wienig egy ÍOOO kem-es Royal-Enfield sidecarral 
Mi minden történik és mit látni egy 2 5 © Kilométeres motor-
kerékpár túrán ? — Hogyan késxíti el© a mechanikus nagyobb 

túrára a Rosszá beadott gépei? 
„Szóval, liolnapiuáii reggel (j órakor start a 

házunk elől" volt a befejező moudata annak a telefon-
beszélgetésnek, melyet jó barátommal, Alniásy Gyu-
rival, egy lüOU kcm.-es Royal-Enfield büszke tulaj-
donosával, f . hó 18-áu késő délután folytattam. 
Másfél nap alatt kellett tehát a gépet rendbehozni, 
a vízumokat és passzusokat meghosszabbítani s a 
triptyquet, valamint a nemzetközi útigazolványt 
beszerezni. Elsőnek a triptyque kerül sorra, mely 20, 
illetve a nemzetközi útigazolvánnyal együtt 35 pen-
gőbe kerül, de ennek fejében legalább 24 óra alatt 
megvan. Drága — de elég gyors. Utána beadjuk a 
gépet a szerelőhöz a csavarok meghúzása, az első 
henger tömítésének kicserélése és még egynéhány 
kisebb javítás végett. Egyidőben folyik a passzusok 
meghosszabbítása úgy, hogy összesen négy ember 
dolgozik megfeszített munkával azon, hogy kellő 
időben elindulhassunk. 

Másnap este minden rendben van és kimerülten 
térünk pihenni. 21-én reggel pont tí órakor ott dörög 
már a hatalmas kéthengeres Royal-Enlield kapunk 
elölt. Sötét van és miután megnézem még az oldal-
kocsit a motorkerékpárhoz tartó és a tengelycsava-
rokat, mindhárman helyet foglalunk. Egyelőre 
bátyám a nyereg mögött elhelyezett rugós ülésen, 
Almásy Gyuri barátom a kormánynál, magam pedig 
az oldalkocsiban. Pillanatok alatt keresztül robo-
gunk a városon, elérjük az óbudai vámot és a metsző 
hideg miatt bundáinkba jól betakarózva, vígan neki-
vágunk a most javított és kitűnő állapotban levő 
wieni országútnak. Borzadva gondolok vissza arra a 
szörnyű útra, amely itt a javítás előtt volt és ame-
lyen nem egyszer voltam kénytelen solo-gépeanen 
végig vánszorogni. Elmélkedésemből egyszerre vad 
ugrálás és rázás ver fői : vége a jó útnak, amely csak 
csalétek volt és Pilisvörösvár előtt újra mély göd-
rök, kátyúk, kocsinyomok szántják keresztül-
kasul az utat. Figyelembe veendő, hogy ezeket a 
tapasztalatokat egy 27.4 méretű überballonos, 
modern gép oldalkocsijában szereztem, melynek 
rugózásánál már csakis a nagy luxus turaautomo-
bilok rugózása jobb. Hogy mi lehet itt egy kisebb, 
mondjuk 175 kcm.-es gép vezetőjének az érzése, 
arról jobb nem beszélni. Ez egyik főoka, hogy nálunk 
még nagyon sokáig várat magára az az idő, amikor 
a nem-sportemberek és kisexisztenciák rá fogják 
magukat szánni egy olcsó, könnyű motorkerékpár 
vételére. Ausztriában ez már máskép van, de erről 
majd később. Pilisvörösváron az út még rosszabbo-
dik ós utána jó darabon szintén rossz. A Piliscsaba 
előtti jó útszakaszon rövidesen benne vagyunk a 70 
kilométeres tempóban és a kifogástalan úttal rendel-
kező községen keresztül jóleső érzéssel vonulunk 
mérsékelt sebességgel végig. Van tehát mégis egy 
község Magyarországon, ahol kifogástalan az út! 
Éljen Piliscsaba! 

A napfelkeltét megelőző erős hideg ós a gyors 
tempó miatt már alig tudom a keztyű dacára meg-
merevedett. kezemet mozgatni. Szerencsére nem-
sokára lassítani vagyunk kénytelenek. Megérkez-
tünk Dorogra. Egy tábla jelzi ezt, egy olyan tábla, 
melyet mi, ha dorogi lakosok volnánk, kötelessé-
günknek tartanánk leszerelni, felőrölni és díszes 
keretek között a világ mind a négy tája felé elszórni. 
Egy olyan község, amelyen keresztül ilyen út vezet, 
az ne is viseljen nevet, avagy csak titokban. Hiszen 
saját érdeke, hogy senki se tudja meg, hol van a 
világ legrosszabb útja, mert ha megtudja, hogy 
Dorogon van, akkor csak szitkozódás és a most any-
nyira üldözött káromkodás közepette fog emlékezni 
róla. A botrányos útszakasz, melynek leírására nin-
csenek szavak, nem hosszii és ezért- kettőzötten szé-
gyene a községnek. Miért nem tudnak nekiállani a 
falu lakosai és három reggelen keresztül azt a 
komisz útrészletet megjavítani 1 Hiszen nincsen 
olyan fontos munka, melynél ne volna fontosabb 
az útnak használható állapotba való helyezése. 
Megtanulhattuk volna mi ezt már a rómaiaktól ós 
a példák több, mint ezer év óta fekszenek szemeink 
előtt. Dorog után Tát szintén hallatlanul rossz utain 
keresztül valamivel jobb utakon érkezünk Nesz-
mélyre. Hirtelen sűrű köd ereszkedik a tájra, oly-
annyira, hogy csak 30—40 kilométeres sebességgel 
jutunk előre. Nemsokára megállunk, hogy — addig, 
amíg a köd fel nem száll s amúgy sem lehet gyorsan 
menni, — megreggelizzünk. Mikor leszállunk a gép-
ről, mulatságos látványt nyújt a dértől teljesen meg-
fehéredett ruhánk. Rövid pihenő után tovább 
megyünk, mert a köd nem akar felszállani. Nem kis 
bosszankodásunkra azonban épen azon a helyen, 
ahol pihentünk végződött a köd és egynéhány száz 
méterrel arrább már teljesen tiszta volt a levegő. 
Alig egy kilométerrel később észrevesszük, hogy az 
oldalkocsiban elhelyezett tízliteres pótbenzin-
tartálynak nyoma veszett Nosza visszafordultunk 
és tekintve, hogy tudtuk a helyet, ahol időztünk, 
rövidesen megtaláljuk a földön, ahol három paraszt-
ember érdeklődéssel nézve körülveszi, ö t perc múlva 
már újra elértük a helyet, ahol megfordultunk és 
fokozott tempóban igyekszünk tovább. (Bátyám 
ezentúl a kannát minden megállásnál — ami sajnos 
gyakran megtörtént — az oldalkocsi kereke elé 
helyezte, hogy ott ne maradjon.) Közepes, jó utakon 
érkezünk Komáromba. A város előtt vám, a mái-
messziről integető vámossal. Üjból lassítás, meg-
állás. A vámosnak nincs aprópénze, jobban mondva 
oly kevés van, hogy azt nem adhatja oda. mert 
„még hány ilyen gyors autó fog erre jönni". Hát ez 
a logika nekünk magas. Tényállás az, hogy az embert 
úton-útfélen feltartóztatják, vámot rovatnak le vele 
és azután beengedik a városba, melynek kövezete 
vagy útjai a lehető legkomisszabb állapotban van-
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nak. í g y van ez Komárom szabad királyi városban 
is. A vámos hosszas kapacitálás után vált — csupán 
1 (egy) pengőről vol t szó — és szabaddá teszi előttünk 
az utat. A városba vezető út irtózatosan rossz álla-
potban van és élénk ellentétben áll az automobiliz-
mus előrehaladtát jelző benzinkutakkal. Önként fel-
vetődik a kérdés, hogy kinek volna kötelessége a 
községek és városok útjainak rendbentartása, mert 
ha ez így megy tovább, akkor nemsokára csak 
átrepülni lehet majd felettük. Ilyen és hasonló gon-
dolatok között érünk a kaszárnya elé, ahol meg-
érdeklődjük, hogy Győr ide milyen messze van? Az 
őrtállő baka szerint 38—40 kilométer, egy arramenő 
nézete szerint pedig 48. Nincs annyi, talán. . . és itt 
újra egy más számot hallunk. Ez is tipikus magyar-
országi állapot. Az utak nincsenek jelezve és senki 
sem tud semmit. Ausztriában nem kell kérdezni, 
minden faluban és minden útkeresztezésnél ott van 
az útmutató. Rajta, hogy mi a község neve és hány 
kilométerre van minden irányban a következő köz-
ség vagy város. De meg van igérve az utak jelzése 
és ezért most erről elég ennyi. Várjunk — talán 

Az „ 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. 
clnkografial mtf Intéz etében készülnek. 
Budapest V., Kálmán-u. 15. V. em. 

nemsokára. A másik kérdés a községek névjeizése. 
iNemeiy neiyen ^abauan, xNyergesujiaiu, i\eszmeiy; 
mai- láttunk jói észrevehető, feltűnő kék-íehérsavos 
cölöpöt, rajta a .község nevét leitüntető táblával, 
í gy .kellene ennek mindenült lennie es a községekéi/ 
záros hataridőn belül kötelezni arra, üogy — ha más-
kép nem megy — közköltséggel jaruijanak hozzá a 
táblák felállításához. Az összeg elenyésző, — a jelen-
tőség pedig nagy. Abszurd allapot, liogy a községek 
nevet folytonos Icertlezosiíotiesen-kel Kenjen megtuda-
kolni. Ez mindig megállást és nem mindig pontos 
adatokat eredményez! Komarom után jó az út ós 
eltekintve egypár remekül megkonstruált vasúti 
sorompótól, mindenütt 75 kilométer körüli sebesség-
gel haladunk. Győr előtt a fasor után az út keske-
nyedik és hirtelen rossz lesz. 

A rossz úton 65 kilométeren felüli tempóban a 
lánc egyszerre csak leesik és be fékezi a hátsó kere-
ket. Leszállunk és megállapítjuk, hogy teljesen laza 
és zsírozatlan voit. Mialatt felrakjuk és zsír hiányá-
ban megolajozzuk, meggyőződünk róla, hogy a mű-
helyben, ahová előző nap teljes átnézés és javítás 
miatt beadtuk, egyáltalában nem húzták meg a csa-
varokat. A sebességmérő, elektromos kürt, csomag-
tartó, karter és általában mindazon csavarok, 
melyek nehezebben hozzáférhető helyen vannak, 
teljesen meglazultak és részben elszóródtak. Ez már 
másodszor történt meg velünk rövid idő alatt és 
meggyőzött arról, hogy ha lelkiismeretes munkát 
akarunk, kizárólag magunk nézzünk utána a dol-
goknak. Ebben az esetben erre nem volt idő és ezért 
bíztuk szerelőre a gép rendbehozását. Mindenesetre 
nagyon szomorú, hogy ilyen nagyfokú lelkiismeret-
lenség történhet egyik jólismert motorkerékpár-
vezérképviselőnk műhelyében. 

Mialatt javítottunk, kedves esetnek voltunk 
tanúi. Az úton velünk szembe jött egy gyorsteher-
autó és már messziről hallható volt egy mögötte 
haladó személyautó folytonos dudálása. Mikor az 
útemelkedésen megláthattuk a két kocsit, előzte a 
személyautó nem kis nehézséggel a gyorsteherkocsit. 
Mindkettő elrobog mellettünk, mikor körülbelül 40 
méterre tőlünk a személyocsi vezetője hirtelen jelez, 
lassít és megáll. A teherautó ezalatt újra előzi. 
A személyautóból kiszáll a vezető és gyors léptekkel 
felénk jövet udvariasan megkérdezi, hogy mi baj és 
hogy segíthetne-e valamivel? Megköszöntük szives 
figyelmét és önkéntelenül eszünkbe ötlöttek a pest-
környéki „autósportsnian-ek", akik 70—80 kilométe-
res tempóban rohannak el a szemben jövő mellett, 
anélkül, hogy csak kissé is lassítanának. Vajjon ki az 
igazi sportember, aki megáll, esetleg a nehezen 
előzött autót újra előre engedi és segítségre siet, 
vagy pedig aki óriási sebességgel beporozva az egész 
látóhatárt, száguld el az út mellett álló motorosok 
mellett ? 

Győrben benzin töltés, majd Mosonon keresztül 
Hegyeshalomnak vesszük utunkat. Melegen ajánljuk 
mindenkinek, hogy az ismert, Magyaróváron keresz-



1927 ánrilis 10. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 17 

tül Oroszvár felé vezető utat válassza, mert a 
Hegyeshalom—Miklóshalma után következő útrész-
let több, mint rossz. A hegyeshalmi vizsgálat gyor-
san és zavartalanul folyik le, csupán a triptyquebe 
hibásan bevezetett motorszámot kell kijavítani. 
Utána rövid időzés a magyar, majd az osztrák 
határállomásnál. Érdekes, hogy míg az osztrákok 
egy helyen intézik el a vám-, triptyciue- és útlevél-
kérdést, addig nálunk ezt Hegyeshalomnál két és 
Oroszvárnál három helyen csinálják. Oroszvárnál 
egész kastély áll rendelkezésére a hivataloknak és 
mégis külön helyen van a határőrség, az útlevél-
vizsgáló rendőrőrszoba és a vámhivatal. Nemcsak 
saját, hanem a külföldi látogatók érdekében is egy-
szerűsíteni kellene ezt a folyamatot, meTt szükség-
telenül rabolja el a sokszor siető autó- és motor-
utasok drága idejét. Ha az osztrákok meg tudták 
oldani egy hellyel, akkor nekünk is meg kell tudni 
oldani azt. Ez nem utánzás, hanem a célszerű és 
bevált rendszernek átvétele. A z út az osztrák része-
ken Zurndorf (Zurány), Nickelsdorf és Cann-
dorfon keresztül Bruck an der Leithaig gyalázato-
san rossz és csak annyiban különbözik a magyar 
útrészletektől, hogy tiszteségesen jelezve van. 
A Wien előtti útszakasz nagyon rossz, de egyik olda-
lán legalább járható. (A főútvonal azonban Hain-
burgon keresztül kitűnő állapotban van és a most 
említett út. a kisebb jelentőségű másodrangú utak 
közé tartozik.) 

Közepes tempóban haladva jutunk be a városba, 
ahol megszállva a Hotel Goldene Birn-ben (Land-
strasse—Hauptstrasse 31, TIT.) olcsó, tiszta és ren-
des szobát kapunk. Kétágyas szoba ára 24 órára 
9 silling, vacsoramenü 1.30 silling. Motorunkat 
ezalatt lemosás végett beállítjuk a szemben lévő 
Rochus-garázsba. Miután átöltöztünk, újra a gépért 
megyünk, hogy a városban kissé körülnézzünk. 

Mindjárt feltűnik az óriási és feltűnően gyors 
forgalom. Tekintve, hogv a forgalmi kérdés Buda-
pesten jelenleg rendkívül aktuális, érdemesnek tart-
juk "Wien forgalmát kissé részletesebben ismertetni. 
Az utcák ott is szűkek és kanyargósak, akárcsak 
Budapesten, sőt a legtöbb helyen a forgalom lebo-
nyolítása még lényegesen nagyobb ne-hézségekbe 
ütközik, mint Pesten. 

"Wien forgalmát nekünk tanulmányozni külö-
nösen fontos, Nem olyan városokat kell _tanulmány 
tárgyává tenni, melyeknek építése, struktúrája egy-
általában nem hasonló a mienkkel. Tessék a hozzánk 
legközelebb álló és építésben is nagyjából Budapest-
hez hasonló Wien forgalmát alaposan tanulmá-

Autóhaube, vezetőkesztyű, 
köpeny, motorcipő 
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nyozni. Páris, London, ha nem is a praktikus épít-
kezést illetőleg, de forgalmi szempontból évekkel 
előttünk vannak s í gy mondhatnánk, ránknézve 
érdekkel egyáltalában nem bírnak. Mi is át fogunk 
esni azon a fejlődési fokozaton, amelyen Wien már 
átesett, tehát kisérjük azt és ne mást figyelemmel. 
A wieni járművek eloszlása, teherkocsi, autó, motor-
kerékpár stb. szintén nagyjából hasonló volt a 
mienkhez és a forgalom rendezése ott most már 
nagyon fejlett fokon áll. 

Különösen sok a motorkerékpár, melyek ügye-
sen és biztosan mozognak a nagy forgalomban. 
Gyártmány szempontjából alig lehetne megmon-
dani, hogy melyik a legelterjedtebb. Nagyon sok 
Puch-, Harley-Davidson- és Sunbeam-gépet. láttunk. 
A forgalmat különbözőképen felszerelt forgalmi 
rendőrök és a nálunk is ismert forgalmi lámpa sza-
bályozzák. Az első csoportba tartoznak a fehérkesz-
tyűs forgalmi rendőrök, akik a forgalmat a mieink-
hez hasonló kézmozdulatokkal és jelekkel irányít-
ják, A nagyforgalmú helyeken viszont kezükben 
már távolról és sötétl>en is jól látható, körülbelül 
40 cm. hosszú és 5 cm. széles téglalapalakú, fehérre 
festett, nyeles irányító pálcát tartanak és azzal 
jeleznek. A jelzés abból áll, hogy a rendőr a pálcát 
rövid és gyors mozdulattal abba az irányba hajt ja 
le, melyből a járműveknek most jönniök szabad. 
Az irányító készülék rendkívül egyszeri! és mégis 
jól észrevehető. E g y másik' érdekes készüléket este 
láttunk a nagyobb forgalmú keresztutcák középpont-
ján álló rendőrök kezében. Ez egy kb. 50 cm. hosszú 
nyélre erősített, nyilván elemmel működő kis lámpa 
(Stiellampel volt, melyet a rendőr piros (tilos), 
illetve zöld (szabad) színre tudott egyetlen kéz-
mozdulattal beállítani. A forgalmi rendőr magasra 
tartott kezében a lámpa nagyon jól látható volt és 
ezeken a helyeken kis fáradsággal kitűnően tud-
ták a forgalmat rendezni. Azt hisszük, hogv ez a kéz-
zel működtethető forgalmi lámpa nálunk kitűnően 
megfelelne. Egyrészt, mert beszerzése nem igényel 
nagyobb költségeket és tanácsi határozatokat és 
másrészt, mert az aműgyis tökéletesen sötét buda-
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pesti utcákon a lámpa színe még sokkal jobban meg-
figyelhető lenne, mint a wieni jól kivilágított uta-
kon. Rög tön készen volna egy remek kifogás, hogy 
miért nem lehet a pesti utcákat tisztességesen 
kivilágítani. A ján l juk az illetékesek figyelmébe! 

A rendőrök általában célszerűen elosztva foglal-
nak helyet az utcakeresztezéseknél. Azért írjuk, 
hogy az utca keresztezéseknél, mert az úttesten, ahol 
nincsen forgalmas keresztutca, egyáltalában nincsen 
rendőr és így a forgalom gyorsan és zavartalanul 
bonyolódik le. Nem kell várni arra, hogy a félre-
állni nem akaró rendőr mellett elhaladó teherkocsit 
előzhessük. A rendőrök általában udvariasak és tel-
jesen hivatásuk magaslatán állanak. Mikor egy-
ízben a Praterstrassera fordultunk be egy kisebb 
mellékutcából, a rendőr, miután a főútvonal forgal-
mát leállította, szinte futólépésben hátrált, hogy a 
bekanyarodni akaró járműveknek és így nékünk is, 
helyet adjon. A rendőr Wienben — akármilyen cso-
dálatosan hangzik is — helyet ad. Nem áll, mint egy 
cövek hatalma érzetében, mint egy keresztrejtvény 
az utca közepén, hogy a vezetőt milliméterekre 
kiszámított ügyességi fordulóvételekre kénysze-
rítse. Ilyeneket, külföldön máshol csinálnak. Tudni-
illik vannak bizonyos ügyességi versenyek, ahol a 
vezetők elé tojásokat, asztalokat és egyeteket állíta-
nak, hogy azokat ügyesen megkerüljék. Az utcai 
forgalomban azonban ez nem volna praktikus, mert 
lassítaná a forgalmat és ezért a rendőr helyet ad. 
Egyszerűen félreáll. Nem vettük azonban észre, 
hogy ebből bármilyen tekintélycsökkenósben lett 
volna része. 

A Graljen végén az utcák rendkívül szűkek és a 
forgalom mégis nagy. Itt is láttunk valami egyszerű 
és mégis praktikus megoldást. A rendőr egyszerűen 
felállt a járda szélére és onnan irányította a forgal-
mat, tehát az amúgyis szűk utcából nem igyekezett 
még saját maga számára is helyet elfoglalni. Mind 
olyan dolgok, melyeket érdemes volna itthon is meg-
szívlelni. A Kárntnerring és Karntnerstrasse keresz-
tezésénél. az Opera mellett láttuk az egyik forgalmi 
lámpát. Eltekintve, hogy a különböző szinek egymás 
felett elhelyezett három vetítőtölcsérben jelennek 
meg, nagyságra és alakra hasonló a pestihez. A szi-
nek is ugyanazok és hasonló jelentőségűek. Az egész 
különbség csupán az. hogy a rendőr itt is az út szélén 
áll és onnan kapcsolja a lámpát. Főelvnek látszik, 
hogy „olyan kevés helyet elfoglalni az utcából, 

amennyit csak lehet". Ezért kettes, hármas sorban 
bicikliző „ forgalmi rendőröket", lovaspatruillokat 
sehol nem láttunk. 

Megállapítható mindazonáltal, hogy bár a for-
galom igen gyors, a vezetők ügyesek és jeleznek 
lassítást, megállást, fordulást egyaránt. Ily módon 
azután a balesetek legnagyobb részének elejét veszik. 
Teherkocsi nagyon kevés van az utcán, ami a közle-
kedést nagymértékben megkönnyíti. Tolókocsik és 
egyéb a forgalmat nehezítő és lassító járművek — 
nyilván saját jól felfogott érdekükben — a mellék-
utcákon közlekednek. A gyalogjárók sakkal fegyel-
mezettebbek a budapestieknél és egyetlen dudajelre 
azonnal megállanak. Általában óvatosabban mozog-
nak az utcán és nem bukkannak ki hirtelen a villa-
mosok stb. mögül. 

Az egyetlen kifogásolni való, amit láttunk, 
csupán a rendőrök nélküli mellékutcákból sokszor 
villámgyorsan kikanyarodó autók voltak. Ezek 
távolról sem hajtanak elég óvatosan ahhoz, hogy a 
forgalom biztonságát ne veszélyeztetnék. A vezetők 
ügyessége és lélekjelenléte azonban ezekben az 
esetekben is diadalmaskodik és karambol ritkán 
fordul elő. 

Miután végigmentünk a Ringen, megnéztük a 
csodás Hofburgot, egyetemet, parlamentet és Stadt 
parkot, a belváros felé vettük utunkat és a gyönyörű 
Steplianskirche megtekintése után kimentünk a 
Rotunde-ban levő nemzetközi Messe-vel kapcsolatos 
motorkerékpárkiállításhoz. Tekintve, hogy ez már 
6 órakor bezárt, rövid kószálás után szállodánk!)*! 
tértünk és átadtuk magunkat a jól megérdemeli 
pihenésnek. Motorunkat az előbb említett Rochus-
garázsban hagytuk, ahol egy éjjelre 2 sillingért 
tárolták. Meghagytuk az egyik mechanikusnak, 
hogy az összes meglazult csavarokat figyelmesen 
húzza meg, mert másnap több helyre ki akarunk 
rándulni. Vasárnap kora reggel ébredve, frissen és 
kipihenve egyenesen utunk tulajdonképeni célját, a 
motorkerékpárkiállítást kerestük fel, melyről lapunk 
más helyén részletesen tudósítunk. Utána kimen-
tünk Grinzingbe, hogy onnan a kiránduló autók és 
motorkerékpárok tömege között feljussunk a mesés 
fekvésű Kobenzl-re. Sajnos, nem soká örülhettünk a 
szép vidéknek, mert az út közvetlenül a Grand Hotel 
alatt el volt barrikádozva javítás miatt. í g y hát 
visszafordultunk és újra lemenve a Gürtel-re, Nnss 
dorfon keresztül a Kahlenberg felé vettük utunkat. 
A Kahlenbergre vezető rendkívül erős lejtő még a 
három személlyel megrakott 1000 kcm.-es gépet is 
próbára tette és mikor egy rendőr füstölés miatt 
megállított, a nagy emelkedésen alig tudtunk újra 
megindulni. A mesés kilátást nyújtó hegyoldalon 
keresztül jutottunk fel közvetlenül a Stefanie-Warte 
alá, ahonnan szintén útjavítás miatt a kilátóig gya-
log folytattuk utunkat. Wienben mindenütt javítják 
az utakat, hogy azok a nyári szezon és idegenforga-
lom idejére kitűnő állapotban legyenek. A kahlen-
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bergi kilátótoronyra felkapaszkodva, gyönyörű kilá-
tás tárul elénk: a tiszta időben egész Wien és kör-
nyéke, valamint a nyugat felé mndinkább növekedő 
hegyek remek panorámát nyújtanak. A kirándulók 
ezrei lepik el a hegyoldalt és a hegy tetején levő 
vendéglőt, olyannyira, hogy egyetlen szék sem 
szabad. Leérkezve motorunkhoz, szomorúan állapít-
juk meg, hogy lábtartónk összes csavarjai meglazul-
tak, elvesztek és a karteresavarokat egyáltalában 
nem húzták a garázsban meg. Ügylátszik, itt sem 
fenékig tejföl. No de nem baj. Miután a lábtartó 
zsebbe kerül, lassan ereszkedünk le Nussdorfba. 
Leérve, legnagyobb csodálkozásunkra emberek ezrei 
ós autók hosszú sora vonul végig a széles kültelki 
utcán. Mint csakhamar megértjük, az embertömeg 
és az egynéhány száz autó csupán a minden vasár-
nap kiránduló wieni közönséget jelenti, mely minden 
szabad percét hagyományosan a szabadban igyek-
szik eltölteni. Engedelmesen beáliunk az autók és 
motorkerékpárok végeláthatatlan sorába és lassan 
döcögve haladunk a város felé. Miután még kiláto-
gatunk a (íansehaufel környékére, betérünk a Prá-
terbe egy jó vacsorára, igazi „wiener Sehnitzel"-re 
(legfinomabb magyar borjúhúsból, olcsóbb mint Pes-
ten) és egy kis szórakozásra. 12 óra is elmúlt, mikorra 
aludni tértünk. Másnap délelőtt indulás, erőt kell 
hát gyűjteni. 

A sok új benyomástól alaposan elfáradva, rövi-
desen elnyom az álom és a fülünkben zengő, a Prá-
terben hallott lágy Strauss-keringő elhomályosuló 
dallamai egészen elfeledtetik velünk a holnapi 
visszautazás előre sejthető fáradalmait. 

Egy kis statisztika a 
motorkerékpár - világrekordokról 

1926 szintén a rekordok esztendeje 
Előző számainkban sorjában kategorizálva lekö-

zöltük a motorkerékpár-világrekordokat. Most 
kezünkbe véve az adataink alapját képező angol 
„Motor Cycle" című folyóiratot, valamint a „Motor-
sport" multévi 3-ik számát, öszeállítottuk a sta 
tisztikát. Ezidei statisztikánk nem csupán sta-
tisztika, hanem már összehasonlítás is a múlttal 
szemben. Ami az 1926-os évet illeti, épen úgy nevez-
hetjük a „rekordok esztendejének", mint az 1925-ös 
évet. A fennálló eredmények 80 százalékát az 1926-os 
esztendőben is sikerült megjavítani. Ha azonban 
jobban betekintünk a rekordok terén beállott vál-
tozásokba, érdekes tapasztalatokat vonhatunk le. 
Mindenekelőtt a kontinens gyárainak hatalmas tér-
hódítása tíinik fel a rekordtáblázatban, ezzel szem-
ben az angolok lassan, de biztosan vesztik el szupre-
mációjukat. Megállapítható, hogy az a bizonyos 
Motor Cycle — British Supremacy Nnmber — 
(egy külön szám az angol fölényről) sok-sok csala-
fintaságot tartalmaz. Érdekes, hogy a mult évben 
még 351 rekordtáv szerepelt a táblázatban, míg az 

ideiben csak 294. A derék angolok úgy 57 rekord-
távot mintha elfelejtettek volna. Pedig dehogy is 
felejtették el, csak úgy szépen véletlenül, helyszűké-
ből, avagy készakarva kihagyták őket. A kihagyás 
azonban igen feltűnő, mert rendszerint ott hagyták 
ki a rekordtávokat, ahol azoka t az olasz Guzzi, Garelli 
és a belga FN vezetők tartják. Ök úgy angol módra 
leegyszerűsítették a dolgot és 500 kilométertől felfelé 
1000 kilométerig úgy kikerekítették a rekordokat. 
A Motor Cycle idei kimutatása már nem igen mutatja 
meg, hogy ki tartja a 600, 700, 800, 900 kilométeres 
rekordokat, míg a multévi számban, amikor még 
tényleg nagy volt a „British Supremacy", bizony 
mindenütt ott láttuk az erősen detaillirozott világ-
rekordokat. í g y azután sikerült is nekik a táblázatot 
úgy öszeállítani, hogy ha összegezzük a rekordokat, 
az angol Norton-gyár még mindig a vezető pozíció-
ban van, holott az igazság az, hogy most már valójá-
ban az olasz Guzzi vezet. 

Ennek élénk bizonyítéka, hogy idei statiszti-
kánk alapján a Norton 36 világrekorddal áll a liszta 
élén, ellentétben a multévi 65 rekordjával. Hova 
lettek a többiek? Elvette Guzi! Ez azonban 
nem tetszik John Bulinak és hogy az angol fölény 
megmaradjon, inkább törli a rekordtáblázatból a 
hosszabb távokat és összevonja a táblázatot, de 
persze csak ott, ahol az olaszokról van szó. 

A 294 világrekord 25 motorkerékpárgyár között 
oszlik meg. A mult évben 29 gyár között oszlott meg 
351 rekord. Üjak kerültek be a táblázatba, míg sokan 
kiestek. Nem kevesebb, mint 13 gyár vesztette el 
világrekordjait és törültetett a büszke lajstromból. 
Ezek a francia Rovin, Peugeot és D'Yrsan és tíz 
angol gyár: a Sunbeam, az Ariel, a P & P, a Rudge, 
a Royal-Enfield, a New-Imperial, a Brough-Superior, 
a New-Gerrard, a Montgomery és a Hunéit. Űj nevek 
a Francis-Barnett, a Mac Evoy, a Velocette, az FN, 
a Terrot, a Dollár és a Train. 

Statisztika szempontjából kétféleképen csopor-
tosíthatjuk az eredményeket. Gyárak szerint és a 
leépített motorok gyártmánya szerint. Nézzük az 
utóbbit először. A mult évben a JAP-kombinációk 
vezettek, 101 világrekordot tartva. Az elsőség még 
ma is a .TAP-motoroké, de számuk erősen reduká-
lódott. Második helyen itt is a Norton áll, míg a 
harmadik hely az olasz Guzzié. A Blackburne-
kjombinációk multévi 47 rekordjából csupán 5 maradt 
meg, ugyanígy nagv veszteség érte a Douglast, mely 
a multévi 25 rekordjából csupán 8-at tudott megtar-
tani ós most a 12-ik helyen áll, a multévi ötödik 
helyett. A sorrend a l>eépítések szex-int a következő: 

1. JAP-kombinációk 
2. Norton 
3. Guzzi 
4. Chater-Lea 
5. Garelli 
6. Fabrique National (FN) 
7. Triumph 

72 világrekord 
36 
31 
24 
23 
21 
17 

K. Pennsol motor oil 
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8. Temple-motorok 17 „ 
9. Villiers-kombinációk 14 „ 

10. Train 10 
11. Blackburne-komb. 5 „ 

Nézzük, miképen oszlanak meg a világrekordok 
az egyes gyárak között, tekintet nélkül arra a 
körülményre, bogy saját gyártmányú motorokat 
épít-e be vázaiba, avagy a beépítő gyáraktól vásá-
rolja-e azokat. 

1. Norton (angol) 
2. Guzzi (olasz) 
3. Chater-Lea (angol) 
4. Garelli (olasz) 
5. FN (belga) 
<5. Excelsior (angol) 
7. Triumpli (angol) 
8. OEC (angol) 
9. Francis-Barnett (angol) 

10. Coventry-Eagle (angol) 
11. Train (francia) 
12. Zenitül (angol) 
13. Douglas (angol) 
14. Mac Evoy (angol) 
15. Rex-Acme (angol) 
16. HRD (angol) 
17. Velocette (angol) 
18. Elfson-Norman (angol) 
19. Cotton (angol) 
20. Dollár (francia) 
21. Monet-Govon (francia) 
2*2. Alcyon (francia) 
23. Grindlay-Peerless (angol) 
24. Terrot (francia) 
25. Trump (angol) 

36 világrekord 
31 
24 
23 
21 
20 
17 
17 
17 
15 
10 
8 
8 
5 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

őszintén szólva ez az összeállítás az elsők szem-
pontjából kissé illuzórikus, de jelen pillanatban még 
nincs kezünk között a Féderation hivatalos táblá-
zata, amiből az olasz Guzzi elsősége a világrekordok 
szempontjából kimutatható lenne. Épen ezért a veze-
tők szempontjából összeállított táblázat szintén nem 
fogja a telies igazságot megmutatni, mert az olasz 
Guzzi-menők, valamint a belga FN-vezetők is hát-
rányban lesznek. Mindazonáltal ezt az összeállítást 
is közöljük : 

1. W. D. Marchant (angol) 
9. A. Denlv (ango) 
3. J. R. Worters (angol) 

25 világrekord 
25 
23 

4. V. Horsmann (angol) 20 
5. Flintermann (belga) 19 
6. Lewinfosse (belga) 19 
7. J. J. Hall (angol) 18 
8. C. F. Temple (angol) 17 
9. Saetti (olasz) 15 

10. L. Arcangeli (olasz) 15 
11. L. Driscoll (olasz) 15 
12. Acerboni (olasz) 14 
13. Fergnani (olasz) 14 
14. Visioli (olasz) 14 
15. Sbaiz (olasz) 13 
16. Pietro Ghersi (olasz) 12 
17. P. Brewster (angol) 10 
18. Corti (olasz) 9 
19. F. W. Dixon (angol) 8 
20. J. S. Wright (angol) 8 
21. Manetti Enrico (olasz) 8 
22. E. Prestwich (angol) 8 
23. T. G. Meeten (angol) 8 
24. Self Eduardo (olasz) 7 
25. H. Harte (angol) 7 
26. S. Glanfield (angol) 7 
27. C. S. Staniland (angol) f, 
28. Liaudois (francia) 6 
29. Siro Casali (olasz) 6 
30. G. F. Johnson (angol) 6 
31. G. W. Patchett (angol) 5 
32. W. L. Handley (angol) 5 
32. Janin (francia) 4 
33. A. Hamilton (angol) 3 
34. H. Hassal (angol) 3 
35. O. Donovan (angol) 3 
36. R. N. Judd (angol) 3 
37. P. D. Dallison (angol) 3 
38. Mrs. N. Stuart (angol) 3 
39. Ugo Prini (angol) 3 
40. M. Druz (francia) 2 
41. 0. Hodgson (angol) 2 
42. W. Gard (angol) 2 
43. H. Le Vack (angol) 2 
44. N. Stuart (angol) 2 
45. C. W. G. Lacey (angol) 2 
46. M. Lemasson (francia) 2 
47. M. Hommaire (francia) 1 
48. M. Sourdot (francia) 1 
49. Dall Oglio (olasz) 1 
50. Fiesclii (olasz) 1 
51. Sassi (olasz) 1 
52. C. G. Puliin (angol) 1 
53. J. Marvin (angol) 1 

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

á l l a n d ó a n raktáron! 

Magyarországi 
vezérképviselet: 

Rotholcz és Landau 
Budapest, V. kerület , 

Vi lmos c s á s z á r - ú t 

66 
w 

Telefon : 
128-29 

lllll 
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Rövid Qirete 
Rövidesen képviseletet kapnak Budapesten a 

kitűnő Peugot-motorkerékpárok, melyeket Péan, 
Richárd és Gillard százakra menő rekordjai és 
győzelmed révén, igen előnyösen ismerünk a külföld 
nagy versenyeiről. — Mr. Colier juiL, az angol 
Matöhless-gyár tulajdonosának fia, pár hete Buda-
pesten tartózkodik és a Bárdi József (Matchless-
képviselet) cég javítóműhelyében dolgozgat. A fiatal 
Gollier, aki egyébként kitűnő motorkerékpáros és 
egy gyors ohc. Matchless tulajdonosa, biztos induló-
nak tekinthető az összes ezidei magyar versenyeken, 
így az Automobil-Motorsport versenyén, valamint a 
Tourist Tropihyn is. Kíváncsiak vagyunk, hogy egy 
angol vezető, mit fog produkálni a Magyar TT sok-
fordulós útvonalán. — A Bruck cég, amely átvette 
a Rudge-kép v iseletet, leszándékozik hozatni a TT-re 
A. K. Bcnningot, a Rudge-gyár hivatásos verseny-
zőjét, aki a napokban itt járt Budapesten üzleti 
ügyekben. Ha Bonning elindul, úgy az idei TT-én 
angol invázióra lehet számítani. — Két kitűnő 
motorkerékpáros túristáink, a Rex Aome-képviselö 
Martintík István és a most Puchon versenyző Stanzell 
Gyula a minap trénigszempontból felmotorkerék-
pároztak a 700 méter magasan fekvő Dobogókőre. 

gyeríya 
minden moíorjfrox 

A két motortúrieta telefonon hívta fel a Királyi 
Magyar Automobil Clubot, hogy bebizonyítsa fenn-
létüket a csúcson. A motortett mindenképen gyö-
nyörű és szép, de megjegyezni óhajtjuk, hogy a 
fentiek nem elsők a Dobogókő csúcsái; és ott már 
jóval előttük Delmár Waltér, Dierolf Ágoston, Za-
maosnik Gyula ás maga Martinék István is fenn 
jártak. Megnyugtatjuk a motorosainkat, az Auto-
mobil-Motorsport titkos etappejának célja nem a 
Dobogókő. — Megkezdték a Tourist Trophy-pálya 
felső részeinek javítását. Ezek a részek, bár szintén 
szorulnak némi javításra, bizony, közel sem olyan 
rosszak, mint a gyors Budakeszi-úti szakasz. A Buda-
keezi-utat állítólag murvával fogják bevonni, közvet-
lenül a verseny előtt. Egyébként a kör 1.1 kilométerrel 
rövidebb lett. Ha jobban betekintünk a jövőbe, úgy 
látjuk, hogy a TT-pálya ellen irányuló szisztematikus 
támadások kezdetüket vették és egyesek nem fognak 
nyugodni addig, míg a TT útvonalát ki nem telepítik. 
Sajnos, az emberek nem látják be, hogy ezáltal a 
világ egyik legszebb TT-útvonalát szüntetik meg, 
aani idővel európai hírűvé nőtte volna ki magát és 
hatalmasan hozzájárult volna idegenforgalmunk fej-
lesztéséhez. De a villatulajdonosok megromlott ide-
ge i . . . — Kaszala Károly, a kitűnő repülő és motor-
kerékpáros tollat vett kezébe és mint a „Magyar 

6 9 1 8 

más 
motorhoz 

alacsony-
fordulatu 
magasabb 
fordulatu 

sportmotor-
hoz 

nem olajozó-
dik 

Ford és 

Fordson 
Buick 

Chevrolet 
Cadillac, 

Packard, Studebaker 

\ Chrysler 

Oldsmobile 

más olcsó 
gyertya á r b a n 

rde 4 .— pengő 

rdera 4 — pengő 

v 1212 c 4 .— pengő 

vdea 5 . - pengő 

rde 'A long 4 . — pengő 

d 72 long 4 . — p e n g ő 

rdes 7A long 4.40 pengő 

rde7 /ü 4 . — p e n g ő 

rde 7A Lb 4.40 pengő 

rde 7/s long 4.40 pengő 
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Hes&erszési f o r r á s o k 
Aluminiumhegesztés 

Elektro-Forrasztó és Műszaki Itt. 
V., Dráva u. 5. Telefon: Lipót 909-88. 

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

utca 4. — Telefon: L. 965 - 88. 
Motorkerékpár javító 

Zamecsnik Gyula, IV., Ferenc JózseV-
rakpart 16. (Bejárat a Sörház-u. felől.) 

„Suno" Bekker és Stowasser, VIII., 
József-körűt 65 (Csepreghy-u. 1.) 

Autógumi javító 
Tauril Pneumatik H. T. VI., Mozsár-

utca 9. 

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

Alkatrészek 
Blackburne motor alkatrészek. 
Kürtös VI., Dessewffy-utca 28. I. 12. 

Villamoshegesztés 
Flektro-Forrasztó és Műszaki Rí. 

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. 

Vállalkozás" cimű lap automobil- és motorkerékpár-
rovatának vezetője, a sportújságírók közé lépett. Kí-
váncsiak vagyunk, tud-e majd olyan szépen és jól 
írni, mint repülni és motorozni. — Négy darab 350 kcm. 
two-port [$lackburne-re számítanak az idei TT-n. 
Biztos indulóként emlegetik ifj. Horthy István (Nova-
Blackburne), Stanzell Gyula (Rex-Acme-Blackburne), 
Zamecsnik Gyula (New-Gerrard-Blackburne), és Kür-
tös István (OEC-Blackburne), akiknek gépei már mind 
úton vannak Budapest felé. — Az ismert Wollemann 
István és Társa cég, aki eddig a Royal-Enfleld, Norton, 
New-Hudson, New-Imperial ós Quadrant-gépeket kép-
viselte, megszerezte az amerikai Super-X és Cleveland 
motorkerékpárok vezérképviseletét. Az első 4 hengeres 
Cleveland már meg is érkezett és általános tetszést 
aratott Budapesten. — Enrico Manetti, a kitiinő olasz 
motorkerékpárversenyző egy olasz Garelli-gépen indul 
az idei Junior Angol Tourist Trophyban. — Március 
26-án, szombaton volt az első Broekland-ineeting. A 
ecrateh-vereenyek !között az 1000 kcm. kategóriát J. S 
Wright nyerte meg, ezúttal már Brough-Superioron 
152.342 km-es átlaggal, míg az 500 kcm. versenyben 
Worters (Exoelsior-Jap) utasította második helyre H. 
Le Vackot, aki New-Hudsonon indult. Worters átlaga 
134.156 km. volt. A gyenge átlagok a zuhogó esőnek 
tudhatók be. A versenyt be sem fejezhették. — Pietro 
Ghersi mégis csak a Guzzinaik fog versenyezni. Ügy 
látszik tehát a kitűnő olasz profimenő fizetési manő-
vere sikerre] járt. Az idei angol Tourist Trophyn 
Pietro Ghersi, Ugo Prini és Varzi Adhille fogják 
képviselni a Gnzzi-színeket. Varzi már kétszer volt 
Snnbeamen az első 10 között, míg Ghersi tavaly má -
sodik lett. Az olaszok az idén kemény diót fognak adni 
az angoloknak. — A kitűnő francia Peugeot-vezetők 
ismét megkezdték diadalmas versenyzésüket. Az Ar-
genteuil hegyi versenyben Richárd az 1000 kcm. kate-
góriában startolva, 84 816 km. fenomális átlagsebesség-

gel, abszolút első lett és megjavította Dívó (Delage) 
1924-ben felállított pályarekordját. — Grindlay-
Peerless-képviselet alakult Budapesten. A kiváló an-
gol motorok vezérképviseletet a Goo-Haaly Automobil-
kereskedelmi vállalat szerezte meg. Az első Grindlay-
Peerless motorkerékpárok a legközelebbi napokban 
érkeznek. — A török kormány 25 motorkerékpár szál-
lítására írt ki pályázatot. A magyar gyárak a Méray 
és a Nova is pályázhatnának. Lehet, hogy a magyar-
barát törökök a magyar gyártmányokat részesítenék 
előnyben. — Szalay László, aki a mult óv őszén lépett 
a motorkerékpá.rversenyzők táborába, idén fokozott 
erővel fog versenyezni. Méray-vázába egy teljesen új 
kétkipuffogó csöves Jap-motort hozatott. — Balázs 
László a tavaszi szezonban a Magyar ós Osztrák 
Tourist Trophyn kívül a Csoh TT-n, a budapesti 
Ügetőpályán rendezendő sebességi versenyen, az 
Osztrák Grand Prixen és a Nürburg Ringen lefutásra 
kerülő „Európa Grand Prixen vesz részt. Angolországi 
startja egyelőre még bizonytalan, de valószínűleg 
ismét indul nyáron a Brookland 200 Milesben. — 
Elvesio Toricelli, a kitűnő olasz versenyző, aki hosz-
szabb ideig a gráci Puch-gyárban volt alkalmazásban, 
most Milánóba költözik. Mint értesülünk, Toricelli 
továbbra is a Puoli-színekben fog versenyezni Olasz-
országban és így a kis Puch-Harlette, a híres Farag-
lián kívül, most egy újabb támasztékot kap az olasz 
versenyeken. — Petrákovits Gyula, a Guzzi, Gillett és 
Calthorpe motorkerékpárok magyarországi vezérkép-
viselője a napokban tért vissza Belgiumból, ahol a 
Gillet-gyárban folytatott tárgyalásokat. Petrákovits 
kijárta a gyárnál, hogy a Gil let-motorkerékpár ok at 
Magyarországba speciálisan olcsó áron adja a gyár. — 
Az A. C. U. Stock Trial. Érdekes versenyt rendez a 
közeljövőben az angol Autó Cycle Union. A verseny 
a Colmore Cup és Victory Cup Trialokhoz hasonló 
megbízhatósági verseny lesz, azzal a különbséggel, 

Minerva, Steyr X I ! , Laurin-Klement, Ballot, Talbot, F.-N, stb. autók tulajdonosainak figyelmébe! 

SCINTILLA TZ^ 1 
dinamók, indítók, mágnesek, akkumulátorok 

V e z é r k ö p v i s e i e t • • n k i p n p g n r " Q L f A W I T g v i l l a m o s a u t ó b e r e n d e z é s e k g y á r a 
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Estélyi és utcai öltönyök valódi angol szövetből 
legelegánsabb kivitelben készíttetnek 

Olcsó árak! 

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

hogy a versenyző gépeket nem a gyár küldi a ver-
senyre, hanem a versenyt rendező bizottság választja 
ki a gyár export-raktárából. így tehát csak tiszta 
szériagépek vehetnek részt a versenyben, mert az 
Autó Cycle Union azonnal leblombálja a gépeket és 
elviteti őket a starthelyre, ahol az egyes gyárak be-
nevezett versenyzői közvetlenül a start előtt vehetik 
csak át a gépeiket. Ez a verseny tehát a vevők szem-
pontjából talán a legjobb útmutatásnak nevezhető. — 
Southportban március utolsó szombatján volt az első 
homokverseny. Már az első sebességi versenyen ott 
láttulk az angol speedmannek javát. Az 1 angol mér-

földes verseny kategóriáit W. S. Pea.ce (344 Dot-Jap), 
H. F. Brockbank (490 Norton), M. E. Dawenport 
(H. R. D.) és J. H. Smith (Mac Evoy-Jap) nyerték. 
Az 50 mérföldes hosszútávú verseny 350-es kategóriá-
jában R. Dyson (Rex-Acme), míg az 500-as kategóriá-
ban H. S. Gardner (Norton) győzött. — A harmadik 
világkörüli motorkerékpár-expedíció hagyta el a na-
pokban Londont. A vállalkozó D. R. Hill, aJki egy 
HRD oldalkocsival indult a világ körül. A különbség 
ezúttal az, hogy Hill nyugat felé indul és Amerikát 
járja először keresztül, majd Japánon, Szibérián ke-
resztül jön Európába. Watsonian-oldalkocsi, Jap-
motor és John Bull-pneuma tikok képezik főfelszere-
lését. — Sebességmérő, ami 100 mérföldet mutat. Az 
angol Cooper Stewart Engineering Co. London, Ste-
wart House, Long Acre W. C. 2. egy motorkerékpá-
rokra való speedométert konstruált, ami 109 mérföldig 
képes mutatni a sebességet. 100 mérföld, mint tudjuk, 
160.900 kilométer, ami bizony, már tekintélyes sebes-
ség és eddig csupán a fordulaiszámmérő segélyével 
tudták ellenőrizni az ilyen magas sebességet. — 
Megérkezett Angliába az első TT-exotikum. A. G 
Melrose, egy ausztráliai ifjú, aki a Melbourne Motor 
Cycle Club tagja és eddig egy ohv. Sunbeamen ver-
senyzett, megérkezett Angliába, hogy résztvegyen a 
Tourist Trophyn. — Érdekes képet közöl az angol 
„Motor Cycle". Egy angol R. O. Cobbett 550 kcm. 
Triumphjából kiszerelte a Triuimph-motort és égy 
'980-as sidevale JAP-motort 6zerelt a vázba. A nagy 
motor természetesen teljesen betölti a váz között lévő 
teret és hatalmas ballonjaival nagyon jó benyomást 

kelt. — A Southporti homokversenyek egyik szenzá-
ciója volt a többszörös TT-győztes Eddie HRD-gépe. 
Twemlow egy a maximumra tömörített HRD-vel je-
lent meg a startnál, mely teljes háromszögvázat mutat 
és Twemlow JAP-motorja fekvőhelyzetben van besze-
relve a vázra. — Óriási tűz pusztított Kingswoodban a 
Douglas-gyárban. Nem kevesebb, mint 4000 kész mo-
torkerékpár pusztult el. A kárt 240.000 angol font ster-
lingre becsülik. — A belga motorkerékpárbajnokságot 
1926-ra a Saroléa-vezető Bonivert nyerte. — A legkö-
zelebbi motorkerékpár-kiállítás Amerikáiban, New-
yorkban lesz 1928 február 1—7. között, a Madison 
Square Gargen kiállítási helyiségeiben. 

FORGALMI HÍREK 
Felépül a régen nélkülözött Balassagyarmat—Sátor-

aljaújhely közötti országút. Tekintettel arra, hogy a fő-
várostól északkelet felé haladó utaink mind sugár-
szerűen helyezkednek el, a kereskedelmi minisztérium 
tervbe vette egy transzverzális állami út építését 
Balassagyarmat és Sátoraljaújhely között. Az útépítés 
ügyében az érdekeltek bevonásával Miskolcon értekez-
let volt, amelyen Sámy Béla dr. miniszteri tanácsos 
elnökölt és a tervezett lít jelentőségének ismertetése 
után kijelentette, hogy a tervezett út hossza körülbelül 
200 kilométer lenne és azt két év alatt óhajtják felépí-
teni 320.000 pengő költséggel. Majd hosszas vita kelet-
kezett az útirányt illetőleg. Az érdekeltek többsége 
a Balassagyarmat—Salgótarján—Borsodnánásd—Ózd— 
Bánréve — Putnok—Aggtelek—Gönc—Apátháza—Sátor-
aljaújhely megoldást ajánlotta az Ózd—Nekézseny— 
Szendrő—Sátoraljaújhely variációval szemben. Az ér-
dekelt községek meghallgatása után végső fokon a 
kereskedelmi miniszter fog dönteni a vonal megépíté é-
nek irányáról. Mi az előbbit ajánlanánk, mert így végre 
az aggteleki cseppkőbarlang, hazánk eme gyönyörű 
természeti szépsége is jobban megközelíthető lenne. 

* 

Roppant praktikus újítást hoztak be az angol Wol-
verhamptonban, ahol a forgalmi rendőr a hátával diri-
gálja a forgalmat. A forgalmi rendőröket fehér kábá-
tokkal látták el, melyeknek hátára fekete szövetből 
„Stop" (Allj) szó van felvarrva. Ha tehát a rendőr va-
lamelyik útiránynak hátat fordít, úgy az abból az 
irányból jövő járművek megállani kötelesek. Éjjel a 
közlekedési rendőröket lámpával világítják meg. 
Angliában egyébként a lovasrendőröket is kivilágítják. 
A lovonülő rendőr mellén van egy villanylámpa, míg 
hátul a ló farka alatt vezetett szíjra lesz felerősítve 
egy erősfényű kis lámpa, úgyhogy nem eshet meg az, 
ami Budapesten, hogy a kerékpáros rendőröket elgá-
zolja egy automobil. 

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 350 kcm. ohc. Sport 1840 P 350 kcm. sv. 1320 P 
X k c m . o E c : I e t : : ! S S . Ü S P 350 kcm. ohc. Supersport . . 2000 P 500 kcm. ohv. . . . . . . . . 1520 P 
250 kcm. ohc. Seb.: 125 km. 2480 P 500 kcm. ohc. Sport 2480 P 500 kcm. ohv. Supersport.. 1680 P 

PETRÁKOVITS TESTVÉREK, Budapest, IV., Király Pál-utca 8 
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F O R D személy- és teherautomohilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 
T E L f , 6 0 3 8 . 

o. Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
./ o* • 1 6 0 3 8 . Budapest, VII., Rákóczi-út 19. sz. t e l e * 
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EJJEL-NAPPAL 

PHÖBUS R.-T. 
Ont a 

benzinkútjai 

V., Hernád-U. 36. (Baiaton-u. sarok) 
VI., Jókai-tér 7. 

Phöhus-benzin jegy füze-
tek legjutányosabb áronI 

OLAJOK (Castrol, Cascade, Rex) 

GÉPZSÍROK a kutaknál / 

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

TELEFON : 13-90 

Autó úrveszetö isicola! 

az ország legelőkelőbb aulószakiskoláfa, afyol gépészmér-
nökök elméleti és gyakorlati kiképzést nyújtanak 

(Oölgyek részére is) legmodernebb középkapcso-
lású autókon. A tanítványok mindaddig ve-

zetnek forgalmas utcákon, amíg a ta-
nítvány biztos vezető nem lesz 

TörvénysxéUlleg bejegyzett cég 

ViTctoria 
Budapest. VI., Vörösmarty-utca 5 3 
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Kilométerverseny. Genf, 1927 március 6-án. 

Abszolút győztes és a nap legjobb idejét futja 
167 kilométer átlaggal 

az 1100 kcm. hengerűrtartalmú 

AMILCAR 
a világ leggyorsabb, legmegbízhatóbb és legszebb kiskocsija, melynek 
legújabb sport- és túra-típusai beérkeztek és raktárról szállíthatók. 

Az évtizedes tapasztalatok alapján épült 1927. évi típusú 11/40 HP. 

DELAUNAY-BELLEVILLE 
a tökéletes luxus-túrakocsi négy- és hatüléses kivitelben rendkívül 

olcsó árakon,* 

A világhírű belga 

motorkerékpárok szenzációsan olcsó árai: 
350 kcm. oldaltvezényelt típus, Bosch-mágnessel, ballongumival __ 1520. - P 
H50 kcm. felülvezényelt típus, Bosch-mágnessel, ballongumival __ 1680.- P 
500 kcm. felülvezényelt típus, Bosch-mágnessel, ballongumival __ 1920.— P 
750 kcm. négyhengeres, Bosch-mágnes és dynamóval, ballongumival 2720.— P 

Speciálisan a magyarországi rossz utakra épült eredeti angol 

WATSONIAN 
oldalkocsik a legkülönbözőbb nagyságban és kivitelben, bármely 

motorkerékpárhoz. 

Vezérképviselet: VM Szabadság-tér 18. Tőzsdepalota. Tel. :T. 159-93 i 
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Jl „Wiener Motor vad Messe" 
Hagy forgalom — Óriási érdeklődés — Az osztrák motorkerékpáripar 

fejlődése 
Mikor a folyó hó 23-án megnyílt Wiener Messe-vel 

kapcsolatban újra megrendezték a már évenkint szoká-
sos motorkerékpárkiállítást, maga a rendezőség sem gon-
dolt akkora résztvételre és érdeklődésre, mint amellyel 
a kül- és belföldi cégek s a közönség azt kitüntette. Alkal-
munk volt megtekinteni a kiállítást, melyről megállapít-
hatjuk, hogy méreteiben és nagyságában egyaránt im-
pozáns volt. 

A kiállított modellekre vonatkozólag általában meg-
állapíthatjuk, hogy az 1927-es évre különösen az 500 
kcm.-es motorkerékpártípusok vannak túlsúlyban. A csak 
kétütemű motorokat építő gyárak száma ismét megfo-
gyatkozott, azonban a még fennálló egynéhány gyár 
fokozott mértékben fejleszti üzemét és mind több gépet 
hoz piacra. Feltűnő az osztrák motorkerékpáripar jelen-
tékeny fejlődése. Ma már kb. 10 gyár foglalkozik motor-
kerékpárok gyártásával Ausztriában és nem egy, egészen 
elsőrendű külsejű, legtöbbnyire angol motorokkal beépí-
tett gépet láttunk. A Krammer, Delta-Gnom, York, DSH, 
LAG, stb. gyárak részint saját, részint külföldi motorok-
kal ellátott típusai között, egynéhány a legmodernebb 
angol gépekkel is felveheti a versenyt. Hogy mi a tulaj-
donképeni értékük ezen új konstrukcióknak, azt termé-
szetesen nem állapithatjuk meg és csupán a külső után 
vagyunk képesek ítélni. Az oldalkocsigyártás szintén 
virágzik Ausztriában és mind kevesebb szükség van 
külföldi sidecarok behozatalára. Az alkatrész- és rokon-
szakma a legnagyobb kül- és belföldi cégekkel képvisel-
tette magát a Messe-n. Országok szerint, a kiállított gé-
pek és típusok számát illetőleg Anglia vezet, utána a ha-
talmasat fejlődött német motorkerékpáripar következik, 
míg Franciaország, Amerika, Belgium és Olaszország, 
valamint Svájc szintén legkiválóbb gyáraival képvisel-
tette magát. 

Alább fel fogjuk sorolni azokat a motorkerékpáro-
kat, melyek nálunk még kevéssé, vagy egyáltalában nem 
ismertek, mert minden egyes gyár külön kiállításáról 
írni, túlnőne lapunk keretein. 

A Wiener Messe A. G. jóvoltából ingyen kapott ál-
landó jeggyel belépve a Rotunde előtti elkerített kertbe, 
ízléses, fedett pavillonokban elhelyezett gazdasági gé-
pek, gyári berendezések, óriásgummival felszerelt Ford-
traktorok, Perl- és Fross-Büssing villany- és benzin-
üzemű teherautók és feltűnően szép kivitelű Austro-
Daimler mezei motoros vasútak között érjük el a min-
ket elsősorban érdeklő motorkerékpárstandokat. Még a 
nagy kiállítási csarnok előtti pavillonban megpillantjuk 
a francia Monet-Goyon-gyár standját. Az ohv. és two-
port Jap. és Mag-motorokkal beépített gépek alacsony 
építésükkel és szép kidolgozásukkal közfeltűnést keltet-
tek. Közvetlenül mellette foglal helyet az angol Cbater-
Lea-cég standja. 

A nálunk még ismeretlen 348 kcm.-es Chater-Lea két-
ségkívül a legszebb piacon lévő o. h. c. (királytengelyes) 
motorkerékpár. Az alacsony, tetszetős háromszögvázban 
egy 71 mm. fúratú és 88 mm. löketű királytengelyes 
motor foglal helyet, mely 6000 percenkinti maximális 
fordulatszámnál 22 fékpadlóerőt teljesít. A garantált 
sebesség óránkint 144 kilométer. A henger kipuffogó- és 
beömlőtorkai polírozottak. A függő ,,tulipán"-alakú szele-
peket állandóan olajfürdőben mozgó, könnyen kivehető, 
osztott tengelyekre szerelt himbák működtetik. Minthogy 
a bütykök egyenesen a királytengely felső részén foglal-
nak helyet, fogaskerekek alkalmazása szükségtelenné 
vált. A hajtórúd, valamint az osztott főtengely a meg-
hajtó oldalon kettős, a királytengely oldalán egyes gör-
gőscsapágyakon fut. Az egész elrendezés ábránkból köny-
r.yen megérthető. Rúgós karikával biztosított dugattyú-
csap, bombáit aluminiumdugattyú és automatikus Best 
& Lloyd, valamint Chater Lea patent cirkulációs olajo-
zás alkotják a gép egyéb felszerelését. A sebességváltó 
érdekessége, hogy ugyanaz a Sturmey-Archer-típusú, 
mint amelyet az 1000 kcm.-es gépekhez szállítanak. A 9 
liter benzint és 1.6 liter olajat befogadó tank rendkívül 
ízléses alakú és nagy akcióradiust biztosít a gépnek. A 
komplett gép ára 3800 siiling, elég magas. Tekintetbe 
kell azonban vennünk, hogy Ausztriában mindeddig mo-
tokerékpárok után a vám 100 kilogrammonkint 150 
aranysilling volt, amihez még a motorkerékpár értéke 
utáni 20 százalék adó és a 7 százalék forgalmi adó is 
csatlakozik. Budapesten lényegesen olcsóbb volna. El-
haladva egynéhány osztrák oldalkocsigyár eredeti színű 
oldalkocsikkal telt standja mellett, jutunk el az amerikai 
ACE-gépek standjához. A négyhengeres longstroke-mo-
tor, -— melyet Mr. B. G. Henderson konstruált — furata 
68.6 mm., lökete 82.4 mm., hengerűrtartalma 1230 kcm., 
2500 maximális fordulatszámnál a fékpadon 20 lóerőt ad. 
A motor érdekessége, hogy a szívószelepek a kipuffogó-
szelepek fölött nyertek elhelyezést. A felülről nyíló sze-
lepek vezérlése a hengerek mellett egyoldalon elhelyezett 
emelőrudak segélyével történik, melyek azonban egészen 
különös módon nem a szokásos egyenes formájúak, ha-
nem kétszer görbítettek. A szelepeket működtető himbák 
két-két hengernél párosan elhelyezett, rúgós fedőlappal 
ellátott ellenőrzőnyílásokon keresztül olajozhatok. A 
sebességváltókar, mely a háromsebességes váltóművet 
működteti és a rögzíthető fékkar, hasonlóan a Hender-
son-gépekhez, a baloldalon nyert elhelyezést. A karok, 
hosszúságuk folytán, a gép baloldalának egészen egy 
régi típusú, kívül lévő kapcsolásos automobil külsejét köl-
csönzik. A szólógép sebességét a vezérképviselő 140 kilo-
méterben adta meg, ami kétségkívül, kissé sok, úgyszin-
tén a sidecarra megadott 126 kilométer. Egyebekben a 
motorkerékpár nagyjából hasonlít a nálunk is jólismert 

& m^^ I ^^^ ML. • Európa ^ ii C I T R O E N hmvt t * 
gjg ^ ^ • U m m M i • univerzális autója. ^ 

Budapest, VI., Andrássy-út 67. Telefonszám: 148-90. 
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A U T O M O B I L , 

MOTORKERÉKPÁR 

é s 

A L K A T R É S Z 

K I Á L L Í T Á S 
J Ú N I U S 4 — 1 3 

V Á R O S L I G E T 
I P A R C S A R N O K 

Külön történelmi rész. 

Rendezi a 
KIR. MAGYAR AUTOMOBIL CLUB 

és a 
MAGY. AUTOMOBILKERESKEDŐK 

ORSZÁGOS EGYESÜLETE. 

Henderson-gépekhez. Mint minden kiállításon, úgy most 
is feltűnően szép standjuk volt a zschopaui DKW.-
motoroknak. 

A DKW.-gépek nálunk is ismertek és így csupán a 
legutóbb kihozott 500 kcm.-es, kéthengeres típus bővebb 
ismertetésére szorítkozunk. Az új DKW motorja egy 68 
mm. fúratú és 68 mm. löketű, összesen 497 kcm. henger-
űrtartalmú, kéthengeres blokkmotor. A 12 lóerős fékpad-
teljesítményű motor kétütemű és a háromcsatornás 
(„Dreikanal") rendszer szerint épült. A menetirányhoz 
keresztben álló hengerek alumíniumból készült fejekkel 
rendelkeznek. A nagyraméretezett hűtőbordák és a sza-
badalmazott DKW-turbó léghűtés folytán a motor erős 
és hosszú igénybevételek esetén is kielégítő hűtésben 
részesül. A hajtórúd és az egy darabból készült főtengely 
görgőscsapágyakon forog és az összes mozgó részekkel 
egyetemben, nyomásalatti olajozásban részesül. Az ola-
jozás a tankon elhelyezett megfigyelőnyíláson keresztül 
ellenőrizhető és mennyisége egy csavar állításával sza-
bályozható. A gyújtást a kétütemű motoroknál általáno-
san alkalmazott lendkerékmágnes végzi, mely a gyújtási 
időpontot automatikusan szabályozza. A porlasztó szin-
tén a DKW-műveknél készült „Framo"-rendszerű, érde-
kessége, hogy a motor élettartamát nagyban meghosz-
szabbító légszűrővel rendelkezik. A Hurth-gyártmányú 
váltómű háromsebességes és a kickstarter a motorkerék-
pár jobboldalán nyert elhelyezést. Az erőátvitel a motor-
tól a sebességváltóig és innen a hátsó kerékig egyaránt 
5/8X3/8 méretű erős lánccal történik. A tartáiy 12 liter 
benzin és 2 liter olaj befogadására képes és a gépnek 100 
kilométerenkinti 4 liter fogyasztása mellett 300 kilomé-
teres akcióradiust biztosít. A középponti spirálrúgóval 
ellátott villába beépítve foglalnak helyet a lökhárítók és 
a kormányon elhelyezett forgatógombbal működtethető 
steering-damper. A 27X3.85 méretű óriásbaliónok, 16 
cm. átmérőjű első- és hátsókerékfék, bőségesen nagyra-
méretezett sárhányók és kényelmes nyereg, a masszív 
és mégis szépvonalozású vázzal együtt rendkívül előnyös 
benyomást tesznek a szemlélőre. Első- és hátsókeréken 
lévő kerékállványok, erős csomagtartó, szerszámtáska és 
oldalkocsi felerősítésére alkalmas csatlakozók alkotják a 
gép egyéb felszerelését. A komplett motorkerékpár súlya 
130 kg., nyeregmagassága 72 cm. A kétütemű kéthenge-
res motor rendkívülien elasztikus és tekintve, hogy min-
den félfordulatra esik egy munkaütem, óriási akceleráló 
képességgel rendelkezik, óránkinti maximális sebessége 
könnyen eléri a 100 kilométert. Nézetünk szerint az új 
DKW az utóbbi években a kontinentális piacon megjelent 
legszebb gépek közül való és mind külsőre, mind teljesít-
ményre nyugodtan felveheti a versenyt az angol motor-
kerékpárokkal. Az új típus végre egy, egyenesen a kon-
tinens rossz útjaira épült motorkerékpár és mint ilyen, 
rövid időn belül nagy népszerűségre fog szert tenni. 
Kezelése egyszerű, amennyiben a vezetőnek a gázt sza-
bályozó „drehgriff"-en és a jóformán csak az indítás-
kor elmozdítandó levegőszabályozón kívül mással nem 
kell foglalkoznia. Az elasztikus motor dirrekttel minden 
emelkedőt könnyen vesz. Sportcélokra szállítható egy 
vörösre zománcozott, magasnyomású abroncsokkal és 
állítható kormánnyal ellátott modell, melynek óránkinti 
sebessége 120 km. Mint a wieni vezérképviselőtől érte-
sültünk, rövidesen piacra kerül az új 64 mm. fúratú és 
68 mm. löketű, 248 kcm.-es DKW, mely háromsebességes 
váltóművel, végig lánchajtással beépített lökhárítóval 
és ballóngummikkal rendelkezik. Az óránkinti garan-
tált sebeség e típusnál 90 km. 
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A négyhengeres amerikai ACE i. o. e. motorkerékpár. 
Az új 750 kcm.-es s. v. Jap-motorral ellátott Ardie-

motorkerékpár. 

A svájci Condor-motorkerékpárok ugyancsak svájci 
MAG-motorral beépített típusai alkották a következő 
stand kiállítási anyagát. A többféle kiállított modell kö-
zött különösen egy 72 mm. fúratú és 85 mm, löketű, 346 
kcm.-es two-port MAG-motorral ellátott típus keltette 
fel a figyelmünket, melynek a gyár 110 kilométeres 
sebességet ad meg. A 82 mm. fúratú és 94 mm. löketű 
992 kcm.-es, kéthengeres túragép, begamoid-karosszéri-
ájú, pótkerekes oldalkocsijával szép kombinációt alkotott. 
A motor szívószelepei a hengerfejben, kipuffogószelepei 
alulról nyílnak. A sebességváltó szegmensén minden se-
bességi fok között külön bevágása van az üresjáratnak. 

Az „Armee"-típus hasonló motorral, az oldal-
kocsi hátsó részébe beépített nagy kofferral, szintén 
impozáns benyomást nyújtott. A Long-Stroke Jap mo-
torral beépített E. Werner, Bremen által gyártott szép 
és alacsony vázépítésű „Tornax" motorkerékpár az 
utolsó cég, mely a Rotunde előtti elkerített szabad tér-
ségen lévő pavillonokban állított ki. 

Belépve a Rotunde kapuján, gyönyörű látvány tá-
rul szemünk elé. A középen lévő köralakú térségtől 
kezdve végig, északnak az egész hosszú szárnyon mo-
torkerékpárok százai zárják el a kilátást. Óriási nyüzs-
gés, sürgés-forgás, érdeklődés, kérdezősködés, olyany-
nyira, hogy alig tudunk odaférkőzni az egyes vezérkép-
viselőkhöz. Mindjárt a terem elején találjuk a nálunk 
teljesen ismeretlen párisi D. S.-gyár gépeit. A szerény 
külsejű egységmodell egy 79.3 mm. furatú és 100.8 mm. 
löketű 498 kcm-es egyhengeres állószelepes motorral 
bír. Marelli mágnes, francia Longuemare porlasztó al-
kotják a gép egyéb felszerelését. A Barbé—Herstal 
(Belgium) müvek vázaikba Jap-motorok mellett a kis 
175 kcm-es ohv. Moser-motort is beépítik, mely csak 
nemrégen ért el rekordkísérlet közben 104 km.-es óra-
átlagot. Burmán sebességváltó, Pilgrim olajpumpa, 
Dunlop pneumatikok tartoznak a gépek egyéb felszere-
léséhez. A nálunk is jólismert Humber-gyár kiállította 
1927. évi ohv. sporttípusát, melynek kivitele a gyárnál 
megszokott elsőrendű volt. A Wienben nagyon elterjedt, 
angol motorokkal ellátott „Monos" háromkerekű szál 
lítójárművek különböző nagyságban voltak láthatók. 
Külső formára hasonlóak a nálunk is ismert és kedvelt 
Méray-féle_ szállítóautókhoz. Mint megtudtuk, nemso-
kára forgalomba jönnek az ugyancsak háromkerekű 
„Monos" személyszállítógépek is, melyek Wienben az 
olcsó kistaxit fogják képviselni. Az élelmes cég kita-
nítja a vevőket a gépek kezelésére, akiknek az egész 
„Tanfolyam"-ért, beleértve a tanulógép használatát és 
vizsgaköltséget, mindössze 60.— sillinget kell fizetniök. 

Máanes meghajtótogas-
kerék a motortengel.v 
görgös csapágyi között 

Szívó korong 

hipuflogó korong 

Golyói-
talpcsapágv 

Ékes összekötéi-
az álló tengellyel 

Ékes összekötés 
az álló tengellyel 

Kúpkerék 
Golyós 

talpcsapágy 

A szelepvezérlés 
spirál olaj 

pumpája 

A 350 kcm.-es kristálytengelyes Supersport Cliater Lea-
motor sématikus rajza. 

Szívó lengőkar 

^ Kipüffögó lengőkar 

FORD személy- és teherautók autorizált képviselete. HAHN, VIII., Üllői-út 52 b. 
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Az egész Messe talán legszebb standja volt a Sun-
beam gépeké, melyek között különösen egy magasabb 
állványon elhelyezett legújabb 496 kcm-es two-port 
versenygép keltett feltűnést. A nálunk is ismert ameri-
kai négyhengeres Henderson az 1927. évre mindössze 
annyiban változott, hogy a szeleprugókat betokozták. 
a Ne\y-Hudson-standon az érdeklődés középpontjá-
ban a kiállított 496 kcm.-es H. Le Vack-féle two-port 
sportgép volt, mely alacsony nyeregelhelyezésével és 
tokozott szelepmozgató mechanizmusával egyike volt 
a legszebb 500 kcm-es sportmodelleknek. Ugyanezen 
gyár 500 kcm-es versenygépe állítólag 38 fékpadlóerő 
teljesítmény mellett 150 kilométeres sebesség kifejté-
sére képes. A dugattyú aluminiumból készült bombáit,, 
a porlasztó többfuvókás Binks, a gyújtás pedig: Bosch. 
Az olajozás Le Vack-rendszerű automatikus. Mindegyik 
versenytípussal szállítják a fékpadteljesítményt bizo-
nyító iratokat. A versenygép ára 4250 silling. A leg-
utóbbi svéd megbízhatósági versenyen oly kiválóan 
szerepelt Husquarna-gyár, mely nálunk még teljesen 
ismeretlen, két típust állított ki. A svéd fegyvergyár 
(Svenska Vapenfabrik Aktién Bolaget) készítményei 
rendkívül masszívak és így a rossz magyar utakra ki-
tűnően beválnának, annál sajnálatosabb tehát, hogy 
nálunk még mindig nincsen vezérképviselőjük. A Type 
180. motorja egy 65 mm. furatú és 83 mm. löketű 550 
kcm-es állószelepes V alakú kéthengeres. A főtengely 
és hajtórúd a legjobb svéd gyártmányú SKF görgős-
csapágyakon fut. 4000 fordulatnál a fékpadteljesít-
mény 14 lóerő és a maximális sebesség 90 kilométer 
óránként. A Husquarna háromsebességes váltóművel, 
Best & Lloyd olajszivattyúval, Bosch megasfeszültségű 
mágnesgyujtással, Renold láncokkal és Brooks nyereg-
gel, valamint 28X3 méretű Good-Year pneunatikok-
kal felszerelt gép ára 3350 silling. A tank 10 liter ben-
zin és 2.5 liter olaj befogadására képes. A motor 100 
km-re 4 liter benzint és egyharmad liter olajat fo-
gyaszt. A Modell 600, eltekintve nagyobb, 75 mm. fu-
ratú és 100 mm. löketű 992 kcm-es 22 fékpadteljesítmé-
nyű motorjától, erősebb villájától és nagyobb méretű 
pneumatikjaitól, mindenben egyezik az előbb leírt tí-
pussal. Sebessége soloban 100, oldalkocsival 90 km. 
óránként. Ára 3850 silling. A gyár kiemeli, hogy gépei 
a lehető legjobb súlyelosztással rendelkeznek, motor-
aggregátum elől van, a nyereg pedig a két kerék között 
csaknem a középen. A Husquarna-gépek számos olyan 
konstrukciós előnyt mutatnak fel, melyeket a hozzá ha-
sonló erős kéthengeres gépeket készítő gyárak nem 
szoktak figyelembe venni. így a tankon nincsen semmi-
féle kiálló kapcsoló, olaj- és csővezeték, mely akadá-
lyozná a vezetőt abban, hogy térdeivel szorítsa a gépet. 
Figyelemreméltó, hogy a konstruktőr, gondolva esetle-
ges bukásokra, karambolra stb. mindent védetten igye-
kezett elhelyezni. A mágnes tokozva a hengerek mögött 
fekszik, a pótolajszivattyú a tank tetején van és a kap 
csoló a tankon keresztül (hasonlóan a régi Douglasok-
hoz) érve, működteti a váltóművet. A tartály 3 mm-es 

acéllemezből készül. A lábtartók és a kickstarter csuk-
lósak és így felcsaphatók, tehát csupán a rendkívül 
erős acélcsövekből készült kormány az, ami a bukás 
esetleges következményeit viseli. A drehgriffekkel mű-
ködtethető gáz- és gyujtásszabályozó bowdenek a kor-
mánycsőben futnak. A gépek villái, különösen a na-
gyobbik típusé igen erősek és jól rugózottak. Az oldal-
kocsik rugózására, hasonlóan az amerikai Harley— 
Davidson-gépek oldalkocsijához, két hosszú félellip-
tikus rugó szolgál. A gépekre kívánatra Bosch magdyno 
szerelhető. 

Az 1000 kcm.-es Sport NSU. 

A német motorkerékpáripar nagy fejlődését bizo-
nyítja a neckarsulmi NSU-művek kiállítása. A kiállí-
tott modellek közül különösen a 250 kcm-es ohv. sport-
gép és az új 500 kcm-es s. v. blokkmotoros túragép ra-
gadta meg figyelmünket. A 250 kcm-es típus motorja 
a sebességváltóval egy blokkba épített függőszelepefj 
egyhengeres. Az olajtartály a karter alsó részében fog-
gal helyet. A szépvonalozású vázba épített motor kivi-
tel szempontjából a legkényesebb igényeket kielégít-
heti. Teljesen új típus a 80 mm. furatu és 99 mm. lö-
ketű 500 kcm-es egyhengeres s. v. blokkmotorral felsze-

Az 500 kcm.-es NSU túramodell. 

lelt túragép. A váltómű háromsebességes és sajátkon-
strukciójú szárazlamellás kupplunggal bír. A meghaj-
tás a motortól a sebességváltóig fogaskerék, onnan a 
hátsókerékig lánc segélyével történik. A hűtőbordákkal 
ellátott olajtartály, mely a karter alsó részéhez hozzá 
van öntve 2 és fél liter olaj befogadására képes. A 12 
lóerő fékpadteljesítményű motor oldalkocsik felerősíté-
sét is megengedi. A többi típus (250—1000 kcm.) az is-
mert i. o. e. elrendezésű motorokkal és különálló váltó-

Dán bőrkabátok, Auto&aubék, 

Weszely István Budapest, IV., Váci-utca 9. sstím 
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művel felszerelve jön piacra. A standon kiállított és 
kettémetszett nikkelezett háromsebességes kapcsolómű 
betekintést nyújtott a gyár által készíett alkatrészek 
abszolút preciz megmunkálásába. Kiállítás, zománco-
zás, nikkelezés szempontjából a német gyár semmivel 
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Az NSU kettős, alul is zárt váza. 

sem marad el a legjobb angol készítményektől. Jel-
lemző, hogy a régi német gyárak nem törekednek az 
angol minták utánzására, hanem teljesen a saját ta-
pasztalataik alapján konstruálják meg gépeiket. Az 
NSU-gyár összes típusai között is talán csak az új 250 
kcm-es ohv. hasonlít külsőleg kissé az angol gépekhez. 
A németek nagyon favorizálják a blokkmotort és kar-
terben elhelyezett olajtartályt, ami tényleg nagy elő-
nyöket jelent. A vázak is általában a német gépeknél, 
így tehát az NSU-nál is kettős és zárt rendszer szerint 
épülnek és így kétségkívül erősebbek és ellenállóbbak 

MATGHLESS 
motorkerékpár 

250 kcm. 350 kcm. 
S u p e r s p o r t 
500 kcm. 1000 kcm. 
k é t h e n g e r e s 

BÁRDI 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 6 
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pengőért 

FIRESTONE 
Az új osztrák motorkerékpárkonstrukció, a York-Jaj). = 

az angoloknál. Hogy végül melyik építési elv fog győ-
zedelmeskedni, az még a jövő kérdése. Az osztrák 
York (Rob. Sturm, Wien, VIII. Lederergasse 18.) gyár, 
mely különféle JAP-motorokat épít pompás alacsony vá-
zaiba fényesen bizonyítja az osztrák motorkerékpár-
ipar helyes irányba való orientálódását. A váz, mely a 
tartállyal egyetemben az egyedüli „hazai" gyártmány, 
az osztrák utakra készült és rendkívül erősre mérete-
zett, a többi alkatrész azonban mind angol. A legszebb 
típusok egyike az új 750 kcm—es kéthengeres Jap-mo-
torral beépített modell volt. Burmán sebességváltó ML 
mágnes, Binks porlasztó, Best & Lloyd olajszivattyú, 
Brampton villa bőségesen nagyraméretezett nyeregtar-
tály és ballongummik alkotják a gép felszerelését. A 
gépek árai, tetszetős kivitelükhöz mérten, olcsók. A 750 
kcm-es JAP beépítés 2980 és a 490 kcm-es ohv. JAP-
motorral felszerelt modell 2790 sillingbe kerül. 

(Folytatjuk.}-

szalad a legtovább 

Tíresfonc 

H 
Dénes-

Friedmann r.-t. 
Budapest, 

VI., Dessewffy-u. 29. 
T e l e f o n : 8 9 8 6 é s 144—71. 
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C R O S S L E Y I 
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 

€Uover 16/50 HP. Two-seaterm 

Hover 9/20 HP. Semi-Sport 

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

Crossley- és Rover-automobilok vezérképviselete: 

Dr.Gorzó Nándor Goó-Haly Automobilkereskedelmi Vállalat 
Budapest, V., Nádor-utca 5. Telefon: Teréz 130 24. 
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George Dance (493 Sunbeam) 
nyerte a Victory Cup-Trialt 

A team-díjat a B. S. A.-vezetők vitték haza 
Március utolsó szombatján wajlott le a legklassziku-

sabb angol megbízhatósági verseny, a „Victory Cup 
Trial". A 147 mérföldes útvonal (236 km.) a legnagyobb 
nehézségek elé állította a versenyzőket. Ha az angol 
Motor Cycle é« Motor Cycling legújabb számait ke-
zünkbe vesszük is a Victory Cup-el kapcsolatos fénykép-
felvételeket néziziik, úgy fogalmat alkothatunk "magunk-
naJk az angol „Reliability TriaF'-ok karakterét illetőleg. 
Negyven-ötven méter hosszú mély sártengeren, szűk 
vízmosásokon, felszántott mezőkön, 30—40 om. mély pa-
takokon, amit az angolok „watersplash''-nek neveznek, 
meredek hegyi útakon vezet aa útvonal. Méteres köveik 
az íittesten, amit a sidecarok csak úgy tudnak elkerülni, 
ha döntve gépiiket, a mellékkocsit a szó szoros értelmé-
ben átemelik a köveken. Ez a mi célunk is. Idővel ki-
akarjuk fejleszteni kiírt megbízhatósági versenyünket 
egy valóban angol jellegű „Húsvéti serleg''-gé. Mi ma-
gyarok ma még a kezdet stádiumában vagyunk é* 
szinte félünk a nehezebb helyektől, mert belátjuk és 
tudjuk, hogy mindenhez nevelni kell az embert. Az idei 
Victory Cup egy sologép vezetőjének tulajdonába ke-
rült. George Dance nyerte meg, a kiváló angol Sunbeam-
vezető, egy 493 kcm ohv. solo Sunbeam-en. Teljesít-
ménye bámulatos, mert sikerült neki a hosszú és nehéz 
távot minden büntetőpont nélkül abszolválnia. Jellemfő 
az angol viszonyokra, hogy 211 versenyző adta le neve-
zését ós ebből 199 meg is jelent a startnál. Ami azonban 
legjobban dokumentálja, az angol motorkerékpárosak 
nagy tudását és gépeik kiválóságát, a 199 indulóból 179 
be is futott a célba, tehát csnpán az indulók 10%-a 
volt kénytelen feladni a versenyt. A Victory Cup-on kí-
vül nemkevesebb, mint 11 külön díj került még kiosz-
tásra, amelynek a BSA (Team-díj), a Francís-Barnett 
(leg.iobb 175-ös gén), a New-Imperia 1 (legjobb 25ft-es 
gép), a BSA (legjobb 350-es gép), a Sunbeam (legjobb 
500-as gép), a Velocette (legjobb 350 kcm. sidecar) között 
oszlottak meg. A nagyobb sidecarok számára kiírt Mid-
land Cup-ért egy Sunbeam és egy Ariel került holtver-
senyben. A lfffjobb kéthengeres idíját a Douglas nyerte, 
inig a legjobb amatőrnek kiírt serleget A. W. Jones 
(AJS). A legjobb 21 éven aluli versenyző számára ki-
írt külön díjat ugyancsak egy AJS-vezető, S. Jackson 
nyerte. A team-díjat ezúttal nem a Douglas, hanem a 
szintén kitiinő és megbízhatóságáról elismert BSA-
veiaetők nyerték Amott, Perrigo és Humphries szemé-
lyébein, mindannyian 350 kom. BSA-gépeken. A club-
team-díj a Stourport M. C. C. tagjainak (Brandley 599 
Sunbeam-sidecar, Giles 348 A.TS-sidecar és Goodmann 
493 iSunbeam-solo) jutott. A 199 indulóból 61 versenyző 
nyert ezúttal aranyérmet. Az aranyérmet nyert ver-
senyzőik között a mostani versenyben igen sokan van-
nak a speedmanek közül. Így aranyérmet nyert Walcker 
(Sunbeam), Dance (Sunbeam), Bullus (New-Hudson), 
Simpson (AJS), Wade (New-Imperial), Kuihn (Velo-
cette), akik mindannyian TT^menők, vagy a Brookland 

rekorderei. Az aranyérmek egyébként a következőképen 
oszlottak meg a márkák között: 

B. S. A. 
Sunbeam 
AJS 
Velocette 
New-Inii>erial 
Ariel 
Raleigh 
Triumpih 
Douglas 
J aines 
Levis 
Norton 
Rex-Acme 
Excelsior 
FrancLs-Barnett 
Chater-Lea 
Dunelt 
Hum'ber 
OK 
Ivy 
Scott 
Cotton 
New-Hudson 
Calthorpe 

10 aranyérem 
7 aranyérem 
7 aranyérem 
4 aranyérem 
4 aranyérem 
3 aranyérem 
3 aranyérem 
3 aranyérem 
3 aranyérem 
3 aranyérem 
2 aranyérem 
2 aranyérem 
2 aranyérem 
2 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 
1 aranyérem 

A Delmár Walter 
„Husvétí-Serleg" vándordíj 

feltételei 
Az „Automobil-Motorsport" április 17—18-án ren-

dezendő motorkerékpár megbízhatósági túraútjára 
Delmár Walter , a legkitűnőbb magyar motoros 
sportsman „Húsvéti Serleg" címmel egy értékes ván-
dordíjat alapított. A vándordíj időleges és 5 év alatt 
megnyerhető. Feltételei a következők: A Delmár 
Walter „Húsvéti Serleg" időleges vándordíj minden 
évben a verseny abszolút legjobbjának birtokába 
megy át és egy évre az értéknek megfelelő betétösz-
szeg ellenében átvehető. Ellenkező esetben az „Auto-
mobil-Motorsport" szerkesztőségében őriztetik. Vég-
leg megnyeri az a motorkerékpáros, tekintet nélkül 
arra, hogy solo, vagy oldalkocsis gépen vett részt a 
versenyben, aki három éven keresztül büntetőpont 
nélkül fejezi be a túraútat. Ha ilyen versenyző több 
lenne, úgy vándordíj-sorsolás útján megy a győztes 
birtokába, vagy közös megállapodással a negyedik 
küzdelem dönti el annak győztesét. Ha nincs olyan 
versenyző, aki három éven keresztül büntetőpont 
nélkül abszolválja a túraútat, xigy az nyeri el végle-
gesen, aki öt év alatt a legtöbb pontszámot tudta el-
érni, tekintet nélkül arra, hogy minden évben start-
hoz állott. Ha öt év alatt többen állanának holtver-
senyben, úgy az a győztes, akinek több nagyobb pont-
számú győzelme van. 

LAURIN & KLEMENT * SKODA-HISPANO-SUIZA 
7/20 és 7/2) I. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 I. e. szelepes, bathengeres. 

14/50 1. e. szelepnélküli O 7 CT IMI É l V k H P Q I 1 / L A U R I N & K L E M E N T 
hathengeres O f c L I V I E L I T \ W v O l l X RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Vezérképviselet : B U D A P E S T . VI. , A N D R A S S Y - Ú T 10. -o- Telefon: Teréz 8 - 1 4 . 
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A.J.S. 
HARLEY-DAVIDSON 

motorkerékpárok, angol és amerikai 
világmárkák 

Magyarországi vezérképviselet: Budapest, VI., Hunyady-tér 12. sz. 

MAJLATH 
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A versenyzők benzinellátását az „Automobil-Motor-
sport húsvéti versenyén a Steaua Kőolaj kereskedelmi 
Rt. vállalta. Siófokon és Tapolcán lesz a benzinfel-

vételi állomás. 

A Steaua Kőolajkereskedelmi Rt. agilis és spor-
tok iránt mindig nagy megértést tanúsító igazgató-
sága, élén Stéger Hugó György vezérigazgatóval, va-
lamint az ország „ R e x " kútainak megszervezőjével, 
az ismert motoros sportsmannel, Gyurkovich -Bélá-
val, az „Automobil-Motorsport" versenyén vállalta a 
versenyzők benzinnel való ellátását. Ilyetén az első 
napon Siófokon és Tapolcán, a második napon reggel, 
vagy a beérkezéskor a II., Ezredes-u. 5. szám alatt, 
az Állatni Autóüzem udvarán áll majd „Rex"-benzin 
a versenyzők rendelkezésére. Hálánkat és nagyra-

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

zsirzócsapszegek minden kivi-
telben. Dugattyúcsapok edzve 
és köszörűivé. Nyersszelepek, 

zslrzóprések. 
a g y r a k t á r ! 

Vezérképviselő: Balogh Arthur oki. gépész-
mérnök, Budapest, V. , Llpót-körút 27. szám. 

T e l e i o n : 9 5 - 3 9 . 

becsülésünket fejezzük ki a Steaua Kőolajkereske*-
delmi Rt. sportszerető vezetőségének, amidőn ezen 
cselekedetével nagyban hozzájárult versenyünk si-
keres és sima lebonyolításához. A benzinellátás rész-
leteiről a verenyzők ápriis 16-án délután a gépek át-
adásakor átveendő „Végrehajtási utasítáe"-ban 
találnak részletes tervezetet. 

Hövid f}irelc 
Szirmai György, aki már évek óta dolgozik az 

automobilszakmában és hosszabb ideig a Velox Auto-
mobil Rt., majd a Morris-képviselet szolgálatában 
állott, társult a Nébel-javítóműhellyel, amely most 
Nébel és Szirmai néven folytatja működését. — Arató 
Gyula, az ismert rajzoló- ós festőművész, újabb igen 
szép munkájával vonta magára az automobil- és motor-
szakma figyelmét. A legújabb, a Magyar Abroncs- és 
Kerékgyár Rt. által kiadott terjedelmes „Castrol" 
árjegyzék ízléses fedőlapja dicséri Árató Gyula ízlését 
és művészetét. — A budapesti Itala-képviselethez a na-
pokban egy 2 literes Itala érkezett, mely kidolgozását 
illetőleg a Wiener Messe egyik legszebb és legmegcso-
dáltabb karosszéria remekműve volt és mint ilyen, dí-
jazva is lett. — Egyik kitűnő hírnévben álló automo-
hilistánk a napokban utazott ki Molsheimbe, hogy lovag 
Haupt Károllyal, mint a képviselet kiküldöttjével át-
vegye a részére rendelt 2.3 literes Bugatti-kompress/.o-
ros sportkocsit. A kompresszor-Mercedeseken kívül ez 
lesz Magyarországon az első komoly kompresszoros 
versenykocsi, melyről fantasztikus hírek keringenek 
sebesség tekintetében. Ha vezetője a bajnokságig kellő 
formát hoz ki magából és kocsijából, úgy kemény ellen-
felet kap Delmár Walter a 2.3 literes kompresszoros 
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Ilugattiban. — H. O. I). Segrave a Sunbeam autó-
kolosszussal megérkezett New-Yorkba, a Cunard-
társaság Berengária nevű hajóján. Azonnal tovább 
ment a Mohawk nevű hajón Floridába, Jacksonvillébe, 
ahonnan vasúton szállítják a hatalmas 1000 lóerős Sun-
beamet Daytona-Beachbe. — Munkában a Miller-
Speciálok. Alig pár napja írta meg az amerikai sajtó, 
hogy Duray (Miller) a Culver City autodromban 
(2 kilométeres kör) egy óra alatt 222.042 kilométert fu-
tott. Duray nem sokáig örülhetett eredményének, mert 
— mint legutóbb táviratozzák — Bennett Hill (Miller) 
az egyórás rekordot ugyancsak Culver Cityben 223.330 
kilométerre javította. — Március 2H-án, szombaton fu-
tották az amerikai bajnokság első pontszerző versenyét 
a Culver City autodromban 10.000 dolláros díjért. A ver-
senyt Léon Duray nyerte meg Harry Hartz, Amerika 
multévi automobilbajnoka ellen, a 250 mérföldet (402.250 
km.) 199.5 kim.-es átlaggal futva be. A harmadik Péter 
de Paolo lett, Eddie Hearne előtt. — Eltemették a 
„Babs"-et. A szerencsétlenül járt Parry Thomas ver-
senykocsiját, a világhírű Babsnek roncsait a közel-
múltban. a pendinei homokban elföldelték, még pedig 
olyan mélyen, hogy sohase dobja ki a tenger. Thomas 
holtteste győzelmeinek színhelye, a Brookland-auto-
drom közelében fekszik. — A multévi Indianapolis-
verseny győztese, Frank Lockhardt egy 1.5 literes 
Miller-Speciál-kocsin a Culver City autodromban egy 
kört (2000 méter) repülőstarttal 31.2 mp. alatt futott be, 
ami nem kevesebb, mint 231.696 km. átlagsebességnek 
felel meg. Az eredmény új világrekord. — Japánban is 
építenek. A japán kormány a napokban 160 millió yent 
szavazott meg útépítés céljaira. Ezen összegből 8000 km. 
utat akarnak építeni 10 év alatt. Nekünk a fele is elég 
volna. — Mint Németországból írják, a francia Renault-
gyár meg akarja venni az Aachenben lévő Fafnir-
g.várat és annak helyén gyárat akar berendezni, ahol 
alkatrészekben érkező Renault-kocsikat összeállítanák. 
— Háromezer kilométer tökéletes autóútja van a kis 
francia uralom alatt álló, Afrika keleti partja mellett 
meghúzódó Madafaszkár-szigetnek. A francia kormány 
azért építtetett kitűnő utakat Madagaszkárba, mert 
azt remélte, hogy autóiparának kitűnő befektetést talál. 
Egyelőre tévedett, mert eddig csupán 400 autó szalad 
Madagaszkárban. — Az AIACR sportbizottsága René 
de Knyff elnöklete alatt az amerikaiak által Euróbába 
küldött villanyra berendezett chronométert hitelesí-
tette és így ezután mi sem áll már útjában, hogy az 
Egyesült-Államokban futott eredményeket világrekor-
dokul elfogadják. — Juuek asszony, a hires cseh 
Bugatti-vezető — mint a prágai lapok írják — biztos 
induló egy Bugatti-versenykocsin a Targa Florióban. 
Junek asszony a napokban indul le Szicíliába, egy kis 
előtréningre. Igazán kíváncsiak vagyunk szereplésére, 
aki már nein egyszer igen jó vezetőférfiak ellen is győ-
zött különböző hegyiversenyekben. — Wolfner András 
báró, egyike a legjobb magyar automobilvezetőknek, 
meghívást kapott a Meráni Automobil Clubtól a nyár 
folyamán rendezendő Passo del Stelvio (Stilfser Joch) 
hegyiversenyre. Wolfner báró, ha addigra lesz meg-
felelő gyors kocsija, úgy minden valószínűség szerint 
lerándul Meránba. — Mintaszerűen volt előkészítve az 
olasz 1000 mérföldes (1600 km.) túraút. Az olasz Gazetta 
dello Sport közli a versenytabellát, amiből a hfTrom 
kategóriára osztott gépek betartandó átlagsebessége ki-
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Rex-Acme „Tourist" modell: 300 Jap. Best & Lloyd 
olajpumpa, Sturmey-Archer 3 sebesség, 27x2.75 
drotbetétes Dunlop-Cord-gumik, 2 rugós Brempton-
villa, vastag nikkelezett kiput'fogócső Carbjector-

hangtompítóval, Bosch-villanyvilágitás. 
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olvasható. Így pontosan meg van adva, hogy a 60 köz-
ségen és városon mikor kell az illető kocsinak átfutnia. 
Külön időbeosztás volt a 40, 50 és 60 kilométeres átlagot 
futó kocsiknak. — Iíuenos-Airesben (Argentína) a mult 
hóban rendezett 400 kilométeres sebességi versenyt Vic-
tor Pagaro (2 literes Grand Prix Bugatti) nyerte meg 
3:25:26 alatt. A gyenge átlag a rossz utaknak tudható 
be. — Jonny Wilfour, egyike az amerikai másod-
klasszis legjobbjainak, a minap a híres Salein Si>eed-
way faburkolatán pneudefektet szenvedett tréning köz-
ben, Duesenberg kocsijával nekivágódott a falnak, 
majd felborult, kirepült a pályából és néhány perc 
múlva meghalt. Wilfour egyike volt azoknak, akiket a 
Duesenberg-gyár benevezett az indianapolisi Grand 
Prixre. — Nagy az elkeseredés Olaszországban. A fas-
cisták már mindenbe beavatkoznak. Most mindennemű 
fenyegetésekkel arra kényszerítik az olasz versenyző-
ket, hogy csak hazai gépeken versenyezzenek, sőt a kép-
viseleteket arra akarják rábírni, hogy adják fel kül-
földi márkáikat és csak olasz gépekkel kereskedjenek. 
A terror nagy elkeseredést vált ki az olasz autó- és 
motorszakmában. —• Urbach László a minap megkapta 
500 kcm.-es AJS speciálgépét, mely egyike a gyár mult-
évi TT-gépeinek. A szintén feladott .'550 kcm.-es gépről 
azonban még semmi hír, úgy, hogy Urbach László je-
lenleg ínég nem igen tudja melyik géppel indul a 
magyar TT-ben. — Nem kevesebb, mint öt Sunbeam 
indul az idei Magyar Tourist Trophyn. A biztos indulók 
Balázs László, Gaál Andor és Deli Lajos magyar rész-
ről, valamint Jelűnek és Putz az osztrákoktól. Sőt még 
Delmár Walter startjáról is beszélnek, aki szintén nagy-
ban érdeklődik egy 500-as ohv. Sunbeam irányában. — 
A Budakeszi-út mégis csak elkészül valahogyan a 
TT-re. Mint hírlik, Delmár Walter agilitása folytán, a 
bitumenutat már a közeli napokban megkezdik építeni, 
még pedig felülről kezdve a Szép Juhásznétól és a TT 
tréningekig annyira-amennylre lejutnak, kitűnő utat 
biztosítanak a versenyzőknek. A hátralévő részt pedig 
provizórikusan fogják kijavítani. — Az 11(10 kcm.-es 
Bugattik már Olaszországban is feltűntek. A legutolsó 
hetekben .Veronában lezajlott Circuito del Pozzóban is 
indult egy 1.1 literes Bugatti versenykocsi, de csak a 
leggyorsabb kört tudta megfutni, mert több pneudefekt 

f M l i f JM automobilok magyarországi képvise- j 
^ Bm #• « 1 / 1 / I letét átvettük. 
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12—14 f>avl 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. 
4rie1-vezérképviselel : 

Bauer József, Budapest, 
Elemér-utca 39. 
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miatt annyira lemaradt, hogy kénytelen volt feladni a 
reménytelen küzdelmet. — A Ballot-gyár, úgy látszik, 
az idén megint az aktivitás mezejére lép. Mint hírlik, 
gróf Brilli-Peri indul egy Ballot-kocsin a Targa Florió-
ban. Miután 1921-ben a Ballot-gyár már egyízben a 
Coppa Florióban megmutatta, hogy tud, Brilli-Perivel 
sem lesz megvetendő ellenfél. — Kerülik egymást újab-
ban a Salmson- és Ainilcar-gyári vezetők. Március 6-án 
például az egyik gyári Amilcar-vezető Genfben startolt 
a kilométerversenyen, a másik Nizzában a Cote Tur-
bien, a Salmson-vezetők Monthléryben nyerték a meg-
nyitóverseny egyik futamát 161 kilométeres átlaggal.— 
Péchy Tamás, aki nevét a multévi túrautakon a Moll-
mobillal tette ismertté, a lassú kiskocsit egy gyors 
Rover-Sporttal cseréli fel. Péchy a napokban utazott ki 
Angliába és Calaisból tengelyén hozza magával a gyár 
által 85 mérföldet (140 km.) garantált sportkocsit. 
Péchy a képviselet részére az összes hazai versenyeken 
indul. Első startja a Magyar Túrauton less. — 800 kilo-
méteres autóútvonalhálózat kiépítését jelentette be Her-
mann Miksa kereskedelmi miniszter az országgyűlés 
pénzügyi bizottságának. Az új utakat nem makadám-
ból, hanem beton- vagy bitumenbevonattal óhajtják el-
készíteni. A tervek szerint először a wieni út, majd 
az Adriához vezető út kerülne sorra, párhuzamosan az 
alföldi utakkal. — A francia Delage-gyár hivatalosan 
cáfolja azt a hírt, miszerint fuzionált volna a Peugeot-
val és megalakította a General Motors Francaiset. A 
hivatalos kommüniké erősen cáfolja a fúziós hírt, mely 
szerinte tisztán a konkurrencia áskálódásának tudható 
be. — Március 15-én nyilt meg hivatalosan a Monthléry-
autodrom, melynek ezidei programmja a következő: 
Április 3—10: Francia Tourist Trophy. Április 17: Grand 
Prix du Printemps. Július 2—3: ACF Grand Prix. 
Augusztus 14—15: 24 órás verseny. Október 2: Francia 
Grand Prix. (Ez nem tévesztendő össze az Automobile 
Club Francé által júliusban rendezendő Grand Prix-
vel.) — Bauda "Vilmos, aki a világháború előtt tenge-
rész volt, most pedig; főpincér Szegeden, körül akarja 
utazni a földet Ford-autókkal. Megnyerte terve részére 
a szegedi egyetem tanácsának erkölcsi támogatását is. 
Bauda Fordtól három kocsit kért expedíciója* számára. 
Most, mint értesülünk, Ford a budapesti képviselet 
útján bekérette Bauda életrajzát és az expedíció terve-
zetét. Kíváncsian várjuk a fejleményeket. — Autóutat 
terveznek Budapest—Szentendre között. A napokban 
bennjárt a KMAC-ban Szentendre polgármestere, aki 
egy autóstrada tervét vetette fel a KMAC-nak. A pol-
gármester úr az útvonal költségeit részvénytársasági 
alapon óhajtja összehozni. A műút a Duna partján 
épülne és később Esztergomig lenne meghosszabbítva. 
Célja a magyar Dunapart nyaralóhelyeinek gyors meg-

közelítése. Ügy látszik, végre az emberek kezdik be-
látni, hogy jó utak nélkül nincs idegenforgalom és 
nincs magyar fürdőszezon. — A svájciak sajnálatukat 
fejezték ki affelett, hogy Delmár Waltert, a legjobb 
magyar automobilversenyzőt, mint az Osztrák Automo-
bil Club tagját szerepeltették a programmon. Az ACS 
legutóbbi hivatalos lapjában már korrigálta is a téve-
dést és így a nemzeti érzésünkön esett sérelem kijavít-
tatott. — A hires fanői kilométerversenyeket nem ren-
dezik meg többé. A Dán Automobil Club lemondta a 
versenyek megrendezését, mert a hatóságok a bizton-
sági téren olyan követelményeket támasztottak, ami 
arra késztette a dánokat, hogy végleg elálljanak a ver-
seny megrendezésétől. — Óriási sikere van az új Benz-
Mercedes-típusnak. A képviselet Vörösmarty-téri helyi-
ségéből szinte megállapított sorrendben mennek ki a 
vevők és érdeklődők a próbautakra. A képviselet nem 
kevesebb, mint 16 kocsit adott el az első 10 nap alatt., 
úgy, hogyT az erősen túlterhelt német gyár csupán ápri-
lis végén szállítja az első Benz-Mercedes-típusokat 
Budapestre. — Megkezdték a Magyar Túraút útvonalá-
nak rendbehozatalát. Március 25-én a KMAC megbízá-
sából Delmár Walter bejárta a túraút útvonalát és az 
illető kerületek államépítészeti hivatalainak főnökei-
vel megtárgyalta az útvonalon eszközlendő javítási 
munkálatokat. t<rv tehát el lehetünk rá készülve, hogy 
j ó út fog ja fogadni a túraút résztvevőit. — Mégis gaz-
dára talál a 2.3 literes kompresszoros Bugatti-túrakocsí. 
Mult számunkban megírtuk, hogy Kalmár Tihamér, 
miután nem magyar állampolgár, visszalépett a kocsi 
átvételétől. Mint most értesülünk, egyik legjobb úr-
vezetőnk veszi meg a kocsit és indul vele az automobil-
bajnokság összes futamában. Ha a gép tényleg kifutja 
a 190—200 kilométeres sebességeket és új gazdájának 
alkalma lesz a túrautig összeszokni kocsijával, úgy 
Delmár Walter igen erős ellenfelet kap a Bugattiban. 
— Erős fellendülést várnak a beavatottak az AIACR 
és az amerikaiak kibékülése után. Remélik, hogy a 
nagy európai versenyeket, amelyek kezdik elveszteni 
vonzóerejüket és alig akad 10 induló egy-egy világ-
versenyen, az amerikaiak megjelenése újra hatalmas 
attrakcióvá fogja tenni. Bár csak úgy lenne. — tJ.i fel-
találó. Koppenhágából kapjuk a hírt, hogy egy Scott 
Iversen nevű 21 éves diák roppant nagy jelentőségű 
autótalálmányokat szabadalmaztatott,. Feltalált egy át-
tételnélküli automobilt, melynek előállítása még ol-
csóbb lenne, mint a Ford-kocsiké. Hír szerint az ame-
rikaiak versenyeznek Iversen találmányaiért. — E. A. 
D. Eldridge, aki Millerjén a Monthléry-autodromban 
felbukott és szerencsétlenül járt, túl van minden veszé-
lyen és állapotában oly nagy javulás állott be, hogy 
orvosai szerint az idén még versenyezhet is. Eldridge 
már fenn jár és március 6-án végignézte a Monthléry-
autodrom megnyitását is. 
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| A Bugatti-
modern karosszériáit 
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TücsöR István 
autókarosszéria-gyára 
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Érdekes háziverseny folyt 
le a mult héten egy fogadás 
folytán a Bugatti-gyár kö-
zelében, az enzheimi ország-
úton. Mareo, aki mint 
repülő szolgált a világ 
háború alatt, fogadást kö-
tött egy pilóta bajtársával, 
hogy egy bizonyos távon 
megveri vadászrepülőgépét. 
A repülőgép a gyár mel-
letti réten startolt és mikor 
az országút felett 15 méter 
magasságban elérte az úton 
haladó Marcot, megkezdő 
dött a párharc, melyből 
Marco került ki győztes-
ként és 2.3 literes kompresz-
szoros Grand Prix kocsijá-
val nem kevesebb, mint 225 
kilométeres sebességet ért 
el. A gyönyörű küzdelem-
nek egyik kiváló vezetőnk, 
lovag Haupt Károly is 
szemtanuja volt, aki el-
ragadtatással beszélte el a 
kitűnő sportot nyújtó via-
dalt. 

Budapest autósainak és 
motorkerékpárosainak ké-
nyelme ismét megszaporo-
dott a benzin- és olajellátást 
illetőleg. A Phöbus Mű-
szaki és Olajkereskedelmi 
Rt. V., Honvéd-utca 36. sz. 
(Balaton-utca sarok) saját 
telepén lévő, valamint a 
Jókai-tér 7. sz. előtt álló 
benzinkutait éjjel-nappali 
szolgálatra alakította át. A 
fenti két helyen tehát ezen-
túl nemcsak nappal, hanem 
az éj bármely szakában fel-
vételezhetünk kitűnő „Rex"-
benzint, valamint kapha-
tunk angol Castrol-, ameri-
kai Cascade és a Steaua 
Kőolajkereskedelmi Rt. ál-
tal forgalomba hozott „Rex"-
olajokat. 

A Ford a tenyészállat-
vásáron. Az Automobil- és 
Traktorkereskedelmi Rt. ha-
talmas felvonulással jelent 
meg a március végén ren-

rendezett tenyészállat-
vásáron a Tattersaal-

ban. Feltűnést kel-
tettek a személy-

kocsik, a gyö-
nyörűen meg-
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munkált karosszériával rendelkező teherautók, vala-
mint az immár világhírű Fordson-traktorok. A Ford-
gyár kiállított gépeinek óriási közönsége akadt és mint 
hírlik, az Automobil- és Traktorkeresekdelmi Rt. nagy 
Ford-kvantumot helyezett el a rövid pár nap alatt a 
magyar piacon. 

Proal (Bugatti) nyerte a „Grand Prix d'Azur"-t. 
Az Automobile Club de Cannes rendezésében lefolyt 
liármasverseny, a Mont-Agel, a Cote de Turbie és a 
Cofce d'Esterel befejeződött. A 7900 méter hosszú Esterei 
hegyiverseny legjobb idejét Proal (Bugatti 2 liter) fu-
totta 6:33.6-os idővel, megjavítván a Lepori (Bugatti) 
által tartott 6:44-es rekordot. Ezáltal a három verseny-
ben elért 23:32 összidővel megynerte a Grand-Prixt. 
Az Esterei hegyiversny főbb győztesei a következők 
voltak: Sportkocsik 1100 kcm. Marret (Salmson) 7:59. 
— 1500 kcm. Lenfant (Citroen) 9:15. — 2000 kcm. üjor-
daze herceg (Lancia) 7:56. — 5000 kcm. Rigai (Peugeot) 
7:01. — Versenykocsik: 1100 kcm. Signorét (Salmson) 
6:54. — 1500 kcm. Bret (Bugatti) 6:36. - 2000 kcm. Proal 
(Bugatti) 6:33. A nap legjobb ideje. 

Sok szó esik manapság a pneumatikokról. A pneu-
defektek bizony már nem egy hires autóvezetőnek éle-
tébe kerültek és sokszor csak a véletlen szerencse men-
tette meg őket a biztos haláltól. A híres kilométer-
rekordernek, Malcolm Campbellnek például Fanőben 
háromszor esett le a gumi a kerekéről. Eldridge 300 ló-
erős Fiatján egy ízben 200 kilométeres sebességnél az 
egyik pneu a szó szoros értelmében széjjelmorzsolódott. 
Ezek az esetek azután arra kényszerítették a gumi-
gyárosokat, hogy egy olyan preparátumot készítsenek, 
ami 300 kilométeren felüli sebességeknél is ellenáll. A 
Dunlop-gyár készített is ilyen pneumatikokat, melyek 
drótszegéllyel vannak ellátva és mélyen fekszenek az 
abroncsban. A kísérleteket, amelyek ezirányban folv-
tak, igen érdekesen írja le egyik nagy angol motor-
szaklap. Páncélszobát készítettek és abban a teher nyo-
másának megfelelően forgatták a felszerelt pneumati-
kokat. A forgás sebessége nőttön-nőtt és mikor a 300 
kilométert elérte, a gumi készen volt. Darabokban vált 
el a drótbetéttől és csapódott neki a falnak, amit a 
szemlélők egy a páncélfalba mélyített ablakon keresz-
tül figyeltek meg. Az elővigyázat tehát nem volt feles-
leges és a próbák igen tanulságosak voltak. Erre az-
után újabb gumikeverékkel kísérleteztek és a kísér-
letek hosszas próbák után sikerrel jártak, mert — mint 
látjuk — a kitűnő Dunlopok Segrave rekordjánál 
ugyancsak kitartottak. 

* Az 1927-es Matchless-motorkerékpár 500 kcm.-es 
típusa felülmúlja a tavalyi 500-ast úgy tartósságban, 
mint munkabírásban. Alacsonyabb vázépítése nagyobb 
stabilitást és könnyebb kezelhetőséget biztosít számára. 
Motorja különösen oldal kocsihúzásra fokozott teljesít-
ményt képes kifejteni és nagy előnyére válik, hogy 
súlya mindössze csak 102 kg. Ez a legelterjedtebb 
Matchless-típus, melyből országunkban több mint 
140 szalad. 

Autó-izzók minden kocsihoz és feszültségben a 
legnagyobb választékban Reich Miklósnál, VI., Vil-
mos császár-út 45. Telefon 144—72 és 72—67. 
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A Rudge Budapesten. A Bruck Nándor és Fiai cég, 
melyről alig pár hónap előtt írtuk meg, hogy a James-
képviseletet vette át, most eddigi képviseletei (liadco, 
Gnome & Rhone) mellé megszerezte a kiváló angol 
Rudge-Whitworth motorkerékpárok magyarországi 
agenturáját. A Ruidge-gépeket, két évig a Magyar Ab-
roncs* ós Kerékgyár képviselte Budapesten, de tekin-

tettel arra, hogy a Sunbeam-gyár megköveteli képvise-
lőitől, hogy mellette más márkákkal ne foglalkozza-
nak, az Abroncsgyár kénytelen volt megválni a Rudge-
gépektől. így került most a Rudge a Bruck Nándor és 
fiai cég kezeibe. A Rudge-gyár szakítva eddigi két mo-
delljével, 1927-toen csupán a 499 kom. típust gyártja, 
nxelyet három formában. Standard-, Speciál- és Sport-
modell hoz piacra. A motor egy 85 mm. furatú, 88 mm. 
löketű, 499 kcm. hengerűrtartalmú egyhengeres, mely 
fékpadon 15 lóerő lea'dására képes, két felülvezérelt 
szivó ós ugyancsak 2 kipuffogószeleppel. A sportmodell 
18 fókpadlócrő mellett 128 km. sebességet garantál. 
Mindhárom modell 4 sebességgel bír, ami különösen ata 
emelkedések vételénél bír fontossággal. A Rudge 1927-es 
típusai a közeli hetekben már megérkeznek Buda-
pestre. 

Aulomobil-veszérlcépviseleíete 

MATHIS 
Zírner Ákos 

Budapest, V., József-tér 1 
TelefoD: Teréz 128-65 

•O 

Landy Sstván 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Telefon • L. 973-43 

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

Telefon: Teréz 76—09 

Hotchkiss 
A U T O - P A L O T A 

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

Te le f on : T. 125-68 

DONNET-ZEDEL 
A U T O - P A L O T A 

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

Telefon : T. 125-68 

<Jeu<feot 

Landy István 
Budapest, V., Országház-tér 9 

Telefon : Lipót 973-43 

C H A N D L E R 
Zírner Ákos 

Budapest, V., József-tér 1 
Telefon : Teréz 128—65. 

Érdekes eset tudódott ki a híres 
szerencsétlenül járt angol vezetőről. 
Parry Thomasról. Az angol lapok 
hasábokat írnak róla, úgyis mint 
versenyzőről, úgyis mint emberről. 
Thomas nagy gyermekbarát volt és 
üres óráiban ellátogatott egy nagy 
londoni gyermekkórházba, ahol 
igen sok időt töltött. Most derült 
ki halála után, hogy ott egy állan-
dó ágyat tartott fenn saját költsé-
gén, melyet ..Babbs"-nek hívtak, de 
erről még életében senki sem tu-
dott. Az ágyat vereenygépéről ne-
vezte el. Halála után a Leyland-
gyár, melynek Thomas egyik fő-
mérnöke volt. magáévá tette Tho-
mas örökét é_s a „Babbs"-ágyat ez-

után a Leyland-gyár fogja kezelni 
a kis londoni gyrermekkórházban. 
Így derült ki, hogy a külsőleg vas-
idegekkel bíró emberek bensőjében 
mily gyöngéd és szép momentumok 
adóíjnak. 

Habán Jenő, az ismert motor-
kerékpár tszakíró, a közel jövőben 
„Soffőr-iskolát" nyit. A kiképzés 
kizárólag hölgyek részére lesz fen-
taTtva. Örömmel üdvözöljük Habán 
Jenő ezen tervét, mert ez egy 
újabb garancia a soffőrképzés he-
lyes keresztülvitelére. Habán Jenő, 
aki minden szempontból modern 
ember, a legmodernebb eszközökkel 
óhajtja megvalósítani autóvezetői 
iskoláját. 
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A budapesti Iíotholcz és Landau cég:, mely az 
Indian-motorkerékpárokat képviseli Budapesten, 
nyörű szép, ízléses kivitelű magyarnyelvű katalógust 
adott ki. A nyolooldalas íinom műnyomópapíron ké-
szült eredeti vörösszínű Indiánok már a papíron is a 
legmegnyerőbb hatást gyakorolják az olvasóra ós a 
motorvevőre. 

A német motorkerékpárbajnokság első futama zaj-
lott le a mult héten Hannover mellett. Az „Eilenrid-
renuen"-nek nevezett országúti verseny három kategó-
riában lett lefutva. A 175 kcm.-es kategóriában Sprung 
győzött DKW-gépen, aki a 150 kilométert 2:08:08 alatt 
futotta be, ami 74.9 kilométer átlagot jelent. A 250 
kein.-es versenyben a bielefeldi Wemhöner (Boge-BIack-
burne) második, illetve harmadik helyre utasította a 
német BMW-vezetőket. Ideje 200 kilométerre 2:34:10 

REX ACME motorkerékpárok 
Martinék Sstván 

volt, ami 77.8 kilométer átlagnak felel meg. A leg-
nagyobb harc a 750 kcm.-es kategóriában volt, ahol 
óriási küzdelem után Bauhofer (München) győzött 
BMW-gépen, 85.7 kilométer átlaggal. A bajnoki futa-
mok után még két 100 kilométeres verseny volt, ahol a 
350 kcm.-es versenyt Kagerer (Sunbeam) nyerté 84.4 km. 
átlaggal, míg az 500 kcm.-és kategóriában Köppen uta-
sította második helyre a bajnoki futamban győztes 
Bauhofert. Köppen ugyancsak BMW-gépen indult. 

Moiorkerékpár-képviseleieK 

b -RAD 

Gccső és Társa 
Budapest, V., Széchenyí-

(Rudolf)-rakpart 10 

Jap 
Vezérképviselet: 
VII., AKÁCFA-UTCA 7 

Schmalcz József 
Auto-palota 

Budapest, VII., Dohány-u. 22 

DICW 

Gecső és Társa 
Budapest, V., Széchenyi-

(Rudolf)-rakpart 10 

Terro/-
Jap 

Rex Garage 
Budapest, V., Korái-utca 4 

Kürtös István 
Budapest, VI., DessewHy-u. 28 

I. 12 

Dollár 

Kürtös István 
Budapest, VI., Dessewfly-u. 28 

I . 12 

BMW 
Gecső és Társa 

Budapest, V., Széchenyi-
(Rudolí)-rakpart 10 

Az Argenteuill hegyiverseny {tá-
volsága 1.8 km.) legjobb idejét a 
kocsikategóriákban Martin érte el 
Ü100 kem.-es kompresszoros Amil-
carján. A verseny eredményei a 
következők: Motorkerékpárok: 750 
kcm.: 1. Richárd (Peugeot) 1:17:24. 
1000 lkom.: 1. Richárd (Peugeot) 
1:16:24. Új pályarekord. A nap leg-
jobb ideje. Átlagsebesség: 84.815 
km. Sportkocsik: 1100 kcm.: 1. Gi-
reaud-Cabantus (Caban-Special) 
1:28:24. 1500 kom.: 1. Grégoire (Bu-
gatti) 1:33:00. 2000 kcnn. 1. Doré 
(Corre-La-Lioorne) 1:21:28. Verseny-
kocsilk: 500 kcm. 1. Doré (Sima-
Violet) 1:32:00. 1100 kcm.: 1. Martin 
(Amilear) 1:16:48. 



fi 
AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 április 10. 

k e l l ő h e l y r e 
k e l l ő , 

W p a g y a t / 

„Circuito del Pozzo". Március 20-án futot-
ták le Verona mellett 254.440 km. távon (30 kör) 
a tavaszi szezon egyik nevezetes versenyét, 
amelyben már a nagy ágyúk neveivel is talál-
kozunk. A verseny abszolút győztese Bona Gás-
páré lett 2.3 literes Grand Prix Bugattin. Bona 
neve a multévi szezon versenyein még erősen a 
homályban volt. Elért 130 kilométeres átlaga 
igen szép teljesítmény. A kitűnő Salmson-vezető 
Clerioi ismét megkezdte győzelmi sorozatát. 
Készletek a következők: 1100 kcm. 1. Clerici 
Abele (ISalmson) 2:15:44. Átlagsebesség: 111.262 
km. 2. Saccomani (Almicar) 2:34:48. —1500. kom. 
1. Tonini Caro (Maserati-Special) 2:10:46. Átlag-
sebesség: 115.432 km. 2. Paganini (Bugatti) 
2:26:48. 3. Capello (Ohiribiri) 2:40:46. A 2 literes 
kategória négy indulója közül egy sem ért a 
célba. 2 literen felül: 1. Bona Gaspare (Bugatti) 
1:56:56. Átlagsebesség: 129.143 km. 2. Gamba Ma-
rio (Alfa-Romeo) 2:12:52. 

Szenzációs eredménnyel végződtek a Monza-
autodromban megtartott motorkerékpár fo-
gyasztási versenyek. Az összes gépek fél liter 
benzinnel startoltak. Győzött az, aki legtöbb ki-
lométert tudott megfutni. Az abszolút győzel-
met a Garelli-gyár vitte haza, melynek vezetője 
Borgonuovo Carlo 95 km. 332 métert karikázott 
1 liter benzinnel. Borgonuovo l ó r a 53 percig fu-
tott, ami 50 kilométeres átlagot jelent. Az egyes 
kategóriákban a következők győztek: 175 kcm. 
Petroli (Ancora) 60.622 km. — 250 kom. Riehiedi 
(Zündapp) 62.968 km. — 350 kcm. Borgonuovo 
(Garelli) 95.332 km. — 500 kcm. Gatti VaJentino 
(Guzzi) 42.946 km. Ugyanebben a kategóriában 
Opessi (Triumph) 34.252 km. és Cucchetti (Nor-
tou) 31,084 kilométerig vitték. Voltak ezenkívül 
petróleum- és alkohclpróbák is, de ezek eredmé-
nye nem igen bír reánk fontossággal. 

Az új 2300 kcm.-es Bugatti-kom presszó r 
sportkocsi. Mult számaink egyikében közöl-
tük az új Bugatti-sportkocsi képét Sajnos, ak-
kor még a motor és kocsi egyéb adatait a Bu-
gatti-gyár rezerváltsága folytán nem volt mó-
dunkban ismertetni. A mindenképen nagy ér-
deklődésre sízámot tartó gép adatai most kerül-
tek nyilvánosságra. Az új sportkocsi tulajdon-

Zajtalan svéd 5 K F 
a u t o m o b i l c s a p á g y a k . 
Kúpgörgős- , hengergörgős- és golyóscsap-
ágyak. Az összes „l-ord- ' -csapágvak. Speci-
ális golyóscsapágyak a Citroen, Cbevrolel, 
Bulck, Fiat, slb. autókhoz. Angol zoll 
mérelü speciális motorkerékpírcsapágyak. 

Magyarországi vezérképviselet: 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

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

Sürgőm c l m : 
PIO BUOAPEST. 
l e l e ton : J. 102-78 

J. ISO-38 
J. 8-08 

képen a mult évi Targa Florio-győztes motor 
átkonstruálása. Hosszabb és erősebb alváza, hátul 
hegyesre formált sportkocsi-test, sárhányókkal és 
ajtókkal, valamint oldalt nyitott amerikai tetővel. 
A motor egy sorban fekvő 8 hengeres 60 mm. furattal, 
100 min. lökettel. Hengerűrtartalma pontosan 2264 keni. 
Minden henger két szívó- és egy kipuffogószeleppel bír, 
melyek királytengellyel lesznek vezérelve. A motor 
karburátor-olldalára egy Roots-kompresszor van siae-
relve, miáltal a motor teljesítménye óriási mértékben 
növekszik ós a hivatalos próbák után a gyár garan-
tálja a 200 kilométer sebességet, ami, tekintve a köny-
nyű karosszériát, lehetséges is. Az első ilyfajta Bugatti 
valószínűleg április közepén jön Budapestre, hogy tu-
lajdonosának, ibáró Wolfner Andrásnaik kellő ideje 
legyen a túraútig kiismerni gépét. 

Új kiállítási helyiséget nyitott meg a Méray-gyár. 
A Méray-gyár városi eladási irodája, mely már két év 
ota áll ftnn a Dorottya-utcában, az idei igen erősnek 
induló szezonban már szűknek bizonyult és így a gyár 
újabb helyiségek után nézett, ahol állandó minta- és ki-
állítási raktárt, valamint szerelői műhelyt állíthasson 
fel. Mérayék kibérelték a Vas-féle felszerelési cég he-

uu 
lyiségét és a Liszt Ferenc-tér 2. szám alatt a napokban 
nyitották meg új helyiségeiket. Az eladásokkal kapcso-
latos tennivalókat a régi helyiségben látják el, míg a 
Diener Ervin és Wéber Oszkár vezetése alatt álló új 
helyiség kizárólag a bemutatás és a javítások célját 
fogja szolgálni. Az új helyiségben a gyár alkatrész-
raktárt rendez be, valamint felszerelési kellékeket fog 
tartani, ahol az összes, a motorkerékpárokkal kapcso-
latos cikkek kaphatók lesznek. A raktár céljaira pon-
tosan megszervezett alkatrészrekeszek állanak rendel-
kezésre, úgyhogy a szükséges alkatrész pillanatok alatt 
kéznél lehet, örömmel kell regisztrálnunk a vezető ma-
gyar motorkerékpárgyár terjeszkedését, mely a semmi-
ből lett komoly tényezőjévé a magyar iparnak és vesze-
delmes versenytársává a külföld legelsőbbrangú termé-
keinek. 

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 Sajlóvállalat R.-T. Nyomdaigazgató : J A N O V I T S FERENC 



fi AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 április 10. 

420 HP. 

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

Minden típusa raktárról, azonnal szállítható 

« VEZERKEPVISELET: 

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

(Hitelbank-palota) Telefon: 75-78 
NYUGATMAGYARORSZÁGI AUTOMOBILKERESKEDELMI ÉS BÉRFUVAROZÁSI 
VÁLLALAT. SAÁGHY ÉS MAYER. SZOMBATHELY, BERZSENYI DÁNIEL-UTCA 1. 
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AZ AUTOMOBILOK TELIVERJE 

MAGYARORSZAGI V E Z E R K E P V I S E L E T 

GROF SALM HERMANN ES RÓZSAHEGYI ISTVÁN 
BUDAPEST, I., ZSOLT-UTCA 9. TELEFON: JÓZSEF 112-18. 

STÁDIUM S A J T Ö v A L L A L A T RT. 




