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S V Á B H E G Y I V E R S E N Y • 1927 
Ismét egy aranybetűs nap a S T E Y R -gyár történetében 

3 vándordíj 
5 győzelem 
5 tiszteletdíj 
5 aranyplakett 

Gróf Kinsky Ulrich 

•STEYR• 
a versenykocsik és az összes automobilokjlegjobb idejét futja 
és végleg megnyeri a Svábhegyi Nagy Vándordíjat 

Delmár Walter S-T E Y R 
a sportkocsikategóriák legjobb idejét futja 

Delmár Walterné STEYR a leggyorsabb nővezető és végleg nyeri a Shell-díjat 
Almássy László Ede S T E Y R TYPEXII 
Wolíner László STEYR TYPE VII 

kategóriagyőztesek 

A gróf Kinsky Ulrich által STEYR-versenykocsin 1926-ban felállított 3:43.36 
másodperces útvonalrekord megdöntetlen 

Magyar Steyr Automobil Részvénytársaság 
Budapest, IV., Ferenciek-tere 9 Telefon: Teréz 2 1 9 - 4 5 
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VIII. SVÁBHEGYI VERSENY 192T 

E ! El 
U J A B B 

99 R:E:XM 
D I A D A L O K ! 

Balázs László (Sunbeam) a leggyorsabb solo motorkerékpár 
Urbach László (AJS) a leggyorsabb sidecar — Delmár Walter 
(Steyr) a leggyorsabb sportkocsi — Kinsky Ulrich gróf (Steyr) 

a leggyorsabb versenykocsi 

„Super Rex" 
illetve 

„Rex"-benzinnel 
valamint az összes versenyzők 90%-a REX-üzemanyagokkal 

érték el pompás eredményeiket 

Delmár Walter Magyarország 1927. évi automobilbajnoka, 
Urbach László Magyarország 1927. évi solo motorkerékpár és 
oldalkocsibajnoka az összes bajnoki versenyeken kivétel nélkül 

9 9 Rex"-benziní 
illetve 

„Rex"-motorolajat 
^ ^ ^ ^ használtak ^ ^ ^ 

eh 
„STEAÜA Kőolajkereskedelmi Rt., Budapest 

V., Nádor-utca 8 
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MERCEDES-BENZ 
Győzelmek 1927-ben: Nürburgring megnyitóverseny, Német Sport-

kocsi Grand Prix, Klausenpass hegyiverseny, Semmering 
hegyiverseny, Svábhegyi verseny, Freiburgi kilo-

méterverseny, Batschari vándordíj mind a 
német ipar, a Mercedes-Benz dicsőségét hir-
deti. Tegyen próbautat egy Mercedes-Benz-
túrakocsival. Megbízható, nem drága és 

öröhhé tort! 
Mercedes -Benz Automobil R - T , Budapest , V Ker , Vörösmarty - tér 1. sz. — Te le fon : Teréz 2 2 9 - 2 4 
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SVÁBHEGYI VERSENY 
1827 

Balázs László (Sunbeam) 
a nap legjobb idejét Bosch-mágnessel 

Delmár Walter (Steyr) 
a sportkocsik legjobb idejét Bosch-mágnessel 

és gyertyával 

báró Wentzel Mosau (Mercedes-Benz) 
a túrakocsik legjobb idejét 

Bosch-mágnessel 

gróf Kinsky Ulrich (Steyr) 
a versenykocsik legjobb idejét 

Bosch-gyertyával 
érték el 

Minden európai és amerikai motorhoz 
száiiitható a Bosch-mágnes 

és gyertya 
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ÜLI 

S V Á B H E G Y I V E R S E N Y 1 9 2 7 

BALÁZS LÁSZLÓ 
493 ohv. 

SUMnEAM 
motorkerékpáron 

KLG-gyertyával és 
CASTROL-olajjal 
a nap legjobb idejét 
futja, és új motorkerék-
párpályarekordot állít fel 

BALÁZS LASZLO 
347 ohv. 

Sunbeam 
oldalkocsival 
új rekorddal, fölényesen nyeri 
kategóriáját, a nap második leg-
jobb oldalkocsi idejét futva 

Vezérképviselet: Magyar Abroncs és Kerékgyár Rt. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. — Telefon: Teréz 133-56 
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B R E N N A B O R 
a modern német a u t o m o b i l -

gyártás legnépszerűbb kocsija 

megérkezett Budapestre 

T Í P U S O K : 6125 HP 4 hengeres 

10/45 HP 6 hengeres 

Pk t. gyorsteherkocsi 

V e z é r k é p v i s e l ő : FABRI B. 
Budapest, VI. ker., Andrássy-út 61. 
Telefonszám: 159-75 

Delage a világbajnok! 

Francia GRAND PRIX (Monthléry) 
1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

Spanyol GRAND PRIX (San-Sebastian) 
1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

Európa GRAND PRIX (Monza) 
1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

Angol GRAND PRIX (Brookland) 
1. Róbert Benoist ( D E L A G E ) 

DELAGE 
Magyarországi vezérképvise let : 

REIMAN 
Budapest V, Vörösmarty-tér 3. 

N O R T O N 
NEW-HUDSON 

ROYAL-ENFIELD 

angol 
világmárkák 

magyarországi vezérképviselete. 

Megérkeztek 
a legszebb és legjobb amerikai 

motorkerékpárok, a 

SUPER=X és a CLEVELAND 
1927-es típusai. 
M e g t e k i n t h e t ő k : 

WOLLEMANN ÉS T Á R S A 
Budapest, IV., Veress Pálné-utca 19. 
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Á Stafe 
<2is>; 
6 1 9 : 

MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10.500 PENGŐ 
(131,250.000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

MAGOSIX 

GYÁRI ELADASI KÖZPONT: 
MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R.-T. BUDAPEST, IV., VÁCI-U. 1-3 

<2 9 ; 
6 e>: 

'<2 9 ; < 2 1 9 ; 
6 l e > : r 



II. évfolyam. Budapest, 1927 október 29 20. szám. 

Aulomotoil-Molor&porl 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

M e g j e l e n i k m i n d e n hó 10-én és 2 5 - é n 

Felelős s z e r k e s z t ő : DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes s z e r k e s z t ő : DÁRDAY-ABRIANI DE ZS Ő 

S z e r k e s z t ő s i g és kiadóhivatal : 
B u d a p e s t , VI. , R ó z s a - u . 111. sz, II. e m . 

Tele fon : Teréz 112 - 44, 112—45, 112 - 46 

Postatakarékpénztári c s e k k s z á m l a : 34240, 

Előf izetési d í j a k : 
Budapesten é s vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iába : évi 35 sllllng 
Jugosz láv iába : évi 300 dinár 

C s e h s z l o v á k i á b a : évi 160 c s e h korona 
Románlába : évi 1200 lei 

A külföldi e lő f i zetésekben a postaköltség is bennfoglaltatik. 

w w w l i F l i ^ 

Versenyeredmények 
A Brookland Grand Prix 

Győztesek : Handley ( R e x - A c m e ) , Simpson ( A J S ) , 
Bennett (Norton) és Staniland (Norton-sidecar) . 

Országúti versenyt rendeztek október első szombatján 
az angolok a Brookland autodromban. Tudvalévő ugyanis, 
hogy Angliában az országúti versenyek le vannak tiltva, el-
lentétben Európa összes más országaival. Kivételt ké-
pez Írország és az önálló közigazgatással bíró Man-sziget 
(Isle of Man), ahol évente a világ legnagyobb versenye, az 
angol Tourist Trophy zajlik le, no meg a tengerparti homok, 
ahol szabadon rohanhatnak motorok és vezetőik egyaránt. 
Részben ez az oka, hogy azután a jobb angol TT-menők igen 
nagy előszeretettel keresik fel a kontinens nagy országúti 
versenyeit. Az általános gyakorlat azt mutatja, hogy a pá-
lyamenők ritkán merészkednek a Man-szigetre és viszont a 
tipikus TT-versenyzők, egy-két kiváltságos klasszis, mint 
Handley, Dixon kivételével, messze elkerülik a Brooklandot. 
A Brookland Motorcycle Racing Club az idén elhatározta, 
hogy miként az angol automobil Grand. Prix alkalmával, 
úgy most is homokbarrikádokat emeltet és így mesterséges 
hajtűkanyarokat és.éles fordulókat állít fel, ami a verseny-
nek országúti jelleget fog kölcsönözni. Megrendezte tehát a 
tisztán pályaverseny „Brookland-bajnokságok" után az or-
szágúti menők számára a Brookland Grand Prix-t. A ver-
seny kitűnően sikerült és bebizonyította, hogy Handley, 
Simpson és Bennett kategóriájukban ma Európában a leg-
jobb klasszist képviselik. A Tourist Trophyk hősei a Brook-
landon is megállották helyüket és az az egy-két homokbarrí-
kád elég volt ahhoz, hogy az emelt fordulókon mutatott hát-
rányt behozzák. 

Egy kör hossza kb. 1800 méter. Minden versenyzőnek 
43 kört kellett megfutni, ami 80.848 km.-es távnak felelt meg. 

250 kcm. kategória. 1. W. L. Handley (Rex-Acme-Black-
burne). Átlagsebesség 81.061 km. 2. C. T. Ashby (O. K.-
Supréme). 3. E. C. Fernihough (Zenith-Jap). Handley és 
Ashby volt favorit, de általános meglepetésre Staniland egy 
Excelsior-Japen vezetett hosszú ideig és ha nincs tank-
defektje, úgy mint biztos második végez. Ashby elég gyen-
gén futott. 21 induló. 

350 kcm. 1. J. H. Simpson (AJS). Átlagsebesség 89.396 
km. 2. F. H. Hicks (Velocette). 3. B. L. Hieatt (Cotton-

Blackburne). 22 induló. Simpson, Bullus, Dixon, Handley, 
Longman és Dodson voltak a favoritok. Azonnal Handley 
megy az élre, követve Simpson által, akik mindketten mes-
terei voltak a homokgátaknak. Öt körön át a Sunbeam-vezető 
Dodson is jól ment, de itt hiba miatt kiállt. Dixon és Long-
man igen gyenge formát futottak. Szenzáció volt egy gép 
égése, ami kigyulladván, a szó szoros értelemben porrá égett. 

500 kcm. 1. Alec Bennett (Norton). Átlagsebesség 
92.008 km. 2. G. C. Cobbold (Sunbeam). 3. F. Sissons 
(Ariel). 24. induló. Gyönyörű mezőny indult. Hicks, Bullus, 
Tucker, Dodson, Cobbold, Woods, Craig, Staniland és mások. 
Bullus, a fiatal New-Hudson-menő, Le Vack-tanítvány, megy 
az élre, követve az Arielen futó F. Sissonstól, akiről senki 
sem tudja, hogyan került az élre és hogy maradt végül a 
harmadik helyen. Annyi azonban bizonyos, hogy jól szaladt, 
mert a nagy Woods hiába ostromolta, nem bírta előzni. Hogy 
az 500-as menők mit produkáltak a homokakadályok körül, 
az szinte leírhatatlan. Bennett és Craig vezetik később a me-
zőnyt, de Craignek egy kör hátránya van. Cobbold 300 mé-
terrel harmadik. Mögöttük az Ariel-vezető, akit kétségbeeset-
ten akar előzni Woods, Dixon és a többiek, de sikertelenül. 

600 kcm.-es oldalkocsik versenye. 1. C. S. Staniland 
(Norton). Átlagsebesség 71.396 fcm. Az oldalkocsiverseny is-
mét lehetőséget adott a Norton-gyárnak, hogy pompás 600-as 
sidecarjait csillogtassa. Bár Staniland megnyerte a versenyt, 
a többi Norton kénytelen volt kiállani. Driscoll utasa hibá-
jából nekiszaladt a homokgátnak, majd Matthews, nem tud-
ván kitérni, beleszaladt, míg Tucker, a híres TT-győztes, el-
vesztette utasát és diszkvalifikáltatott. így Staniland a vé-
gén egyedül futott be. 

A Círcuíto del Garda 
Győztesek: Nuvolar i (Bugatt i ) és Minoia (Bugatti ) . 

Október 9-én futották le az őszi évad egyik legklasszi-
kusabb versenyét a Garda-tó körül, a Garda-serlegért. A ver-
seny startja és célja a Garda-tó legszebb pontján, a kies 
fekvésű Gardone Riviérában volt, ahol az olasz vezetők leg-
jobbjai, Ferdinando Minoia, gróf Aymo Maggi és a híres 
motorkerékpárversenyző Nuvolari Tazio adtak egymásnak 
találkozót. A verseny favoritja ezúttal gróf Maggi volt, aki 
gyors kétliteres Bugatti-kompresszorjával az utóbbi évek 
igen sok versenyében haladt át győztesként a célvonalon. 
Ezúttal nem kedvezett neki a szerencse és bár 100 kilométe-
ren felüli kolosszális átlagsebességgel a verseny leggyorsabb 
körét futotta, defektus miatt fel kellett adnia a versenyt. 
Aki ismeri az olasz tavak körül vivő kacskaringós utakat, 
tudja csak igazán értékelni ezt a teljesítményt. Az abszolút 
győzelmet éppen úgy, mint a Római Király Díjban, most is 
Nuvolari érte el a saját tulajdonát képező Bugattiján, míg 
az 1500 kcm. kategóriában ugyancsak magánkocsin Ferdinando 
Minoia lett az első. A részletek a következők: 

2000 kcm. 1. Nuvolari Tazio (Bu<ratt,i-kompresszor) 
3:29.42. Sebesség 94.675 km. Távolság 305.900 km. 2. Mas-
peri Antonio (OM). 3:45.47. 3. Franchini (Alfa-Romeo). 
3:52.11. Indult 7, feladta 4. Leggyorsabb kör: gróf Aymo 
Maggi (Bugatti). 7:51.2. Sebesség: 101.220 km. 

1500 kcm. 1. Minoia Ferdinando (Bugatti-kompresszor). 
3:40.33. Sebesség: 90.019 km. 2. Nencioni (Bugatti). 3:48.17. 
3. Zampieri (Amilcar), a legjobb 1100 kcm. kocsi. 3:49.50. 
Sebesség: 86.384 km. 4. Ferrari (Fiat). 3:59.02. 5. Tonini 
(Maserati-Special). 4:00.44. Leggyorsabb kör: Minoia (Bu-
gatti). 8.16.0. Sebesség: 96.067 km. 
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1928 ápril is 7, 8, 9 - én lesz az „ A u t o m o b i l - M o t o r s p o r t 4 , 
II. megbízhatósági m o t o r k e r é k p á r v e r s e n y e 

Az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége már be-
jelentette az 1928-as megbízhatósági versenyének idő-
pontját. A verseny terminusa valamivel előbbre kerül az 
ideinél, mert a húsvéti ünnepek is április elejére kerül-
tek. Ez azonban semmit sem változtat, mert akkor éppen 
úgy lehet ismét szép időnk, mint az ezidei versenyeken. 
A tervezett háromnapos triál még nem valószínű. Attól 
függ, mit szólnak hozzá az érdekeltek. A minap a Ma-
gyar Six Day Trial-ra vonatkozó cikkünkre már igen sok 
felelet érkezett, melyek javarésze a hat nap lassú kiépí-
tése mellett foglal állást. Vannak viszont igen sokan 
olyanok, akik félve tekintenek a hatnapos verseny elé, 
ami óriási megerőltetést jelent a gépekre és egy teljes 
hétre elvonja a versenyzőket napi foglalkozásuktól. Mi 
részünkről teljes mértékben tudatában vagyunk a követ-
kezményeknek és tudjuk, hogy ha versenyünket, mely 
eddig a tömegsportot volt hivatva előrevinni, hatnapossá 
bővítjük, az el fogja veszíteni tömegsport jellegét és leg-
feljebb 30—35 nevezést fog hozni. Felmerült egyébként 
az a megoldás, hogy a hatnapos verseny első két vagy 
három napja külön versenyt képezzen a kezdő motorosok 
számára, míg a hatnapos versenyekben csak idővel ren-
delkező magánosok és a cégek vegyenek részt. Minden-
esetre a hatnapos verseny anyagilag is nagyobb feladat 
elé állítja a versenyzőket és kérdés egyáltalában, hogy a 
nehéz gazdasági viszonyok mellett képesek lesznek-e a 
cégek nagyobbszámú nevezéssel, illetve team-ekkel fel-
vonulni. 

A II. megbízhatósági versenyünknél azonban már 
életbeléptetjük az angol szokást, vagyis az előre megha-
tározott átlagsebességek szigorú betartását, e g ^ ő r e 
legalább is egy napon. Azonkívül a versenyt oílyan te-

repre visszük, ahoi alkalma lesz a résztvevőknek legalább 
is egyszer egy „Water-splash"-en (patakon) keresztül-
gázolni, ahol a versenyzők magatartása esetleg szintén 
pontozva (lesz. Itt esik meg ugyanis legtöbbször, ha a 
versenyző nem készíti elő gépét kellően a versenyre, hogy 
a mágnesbe vagy a karburátorba víz jut és a motor le-
áll. A vízmélységet egyébként a versenyvezetőség a ver-
seny előtt 2—3 héttel pontosan tudatni fogja a résztve-
vőkkel, úgy hogy mindenkinek lesz bőven ideje a gépét 
előkészíteni. A verseny részletes feltételei ezúttal stftkal 
hamarább fognak napvilágot látni és a versenyvezetőség, 
okulva az 1927. évi tapasztalatokon, még igen sok oly 
iszabál.v 'é»3 feltétel beiktatását tervezi, mely a versenyt 
nehezebbé fogja tenni. Szó van arról is, hogy behozzuk 
angol mintára a „Gold medál" (aranyérem) díjazást is, 
mely esetben a versenyzők bizonyos százaléka valódi 
aranyérmet kapna jutalmul. 

Már most ajánljuk egyébként motorosainknak, ke-
ressék fel a vad vidékeket, nedves, esős időben is, hogy 
kellő gyakorlatot sajátítsanak el a tavaszig, mert akkor 
sikerük a versenyben biztosítva van. 

Felkériük mindázokat a versenyzőket, akik az idei 
verseny díjkiosztásánál nem voltak jelen, hogy rézkarc-
okleveleiket vigyék el a szerkesztőségből. Az oklevelek 
naDonkint délelőtt 10—1 óráig átvehetők VI., Rózisa-utca 
111., II. emelet, szerkesztőségünkben. 

Ot'devélre jogosultak és. azt átvehetik: Pick Imre. 
Valentinyi Károly, Kiss Béla, Rubchich Tibor, Pözel 
Miklós, Zamecsnik Tivadar, dr. Hermann István, Jeney 
László, Kupsza Géza, Muskát Jenő, Gere László és Pász-
thy István. 

A „Magyar Six Day Trlal" Legyen!, vagy ne legyen? 
Lanunk legutolsó számában kérdésit intéztünk a 

magyar motorkerékpárosokhoz, hogy nyilatkozzanak a 
szerkesztőségünk által húsvétkor rendezendő „Magyar 
Six Day Trial" lehetőségéről. Amennyiben a magyar 
motorosok ehhez hozzájárulnak, úgy szerkesztőségünk 
az 1928. évi versenyt már 3 napra tervezi és évente 
emeli a napok számát egészen 6 napig. Az eddig beérke-
zett több levélből közlünk egyet, melyből igazi hazasze-
retetet és igazi motoros lelkesedés hangja szól. A leve-
let dr. Simon Gábor AJS-vezető küldötte be hozzánk, aki 
az idén rendezett első versenyünkön is a minimális 5 
büntetőponttal végzettek sorában a legjobbak között 
szerepelt. Álljon mintapéldának a levél: 

Kedves barátom! 
Nagybecsű lapod legutóbbi .számában kérdést 

intézel a motorosokhoz, hogy hajlandók lennének-e 
egy ú. n. „Six Day Trial"-on résztvenni és amennyi-
ben igen, úgy a következő évben a Ti versenyeteket 
3 naposra bővítenétek ki. 

A magam részéről örömmel üdvözlöm elhatáro-
zásodat (a versenyen én természetesen részt fogok 
venni) és remélem is, hogy keresztül fogod vinni, 
mert minden tekintetben kívánatosnak tartom azt, 
hogy mire katonai szempontból Magyarországnak egy 
állóképes motorosgárdára lesz szüksége, úgy ezek a 

tervbevett verseny által kellőleg előkészítve, úgy ki-
tartásban, mint tudásban fogják szolgálni a magyar 
hadsereget. Szerintem mindenkinek kötelessége, úgy 
propagativ, mint nemzetvédelmi célokból ezt a ver-
senyt támogatni és az a kiadásbeli többlet, ami a ver-
senyben való részvétellel jár, mindenki által úgy te-
kintendő, mint hogyha azt a nemzet céljaira áldozta 
volna föl. 

Nem kétlem, hogy a hazafiasság és sportszeretet 
elég résztvevőt fog összegyűjteni, akik kötélessiégük-
nek tekintik ezen az erőpróbán való résztvételüket. 

Midőn sok szerencsét kívánok a verseny megren-
dezéséhez, fogadd őszinte nagyrabecsülésem nyilvá-
nítását és maradok 

mindig kész hived 
Dr. Simon Gábor. 

A következőkben leközöljük a legkiválóbb magyar 
szakemberek idevágó véleményét és azok alapján fogunk 
véglegesen határozni. 

URBACH LÁSZLÓ 
az 1927. évi sidecar-győztes: 

Örömmel válaszolok a feltett kérdésre. Hogy meny-
nyire tudatában voltunk már az idei verseny jelentőségé-

Q A I ^ P AUTOMOBILOK: APART AUTÓ R.-T. 
r n l w C VI. KER., ANDRÁSSY-ÚT 37. SZÁM 
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nek, mutatja, hogy elismert „speedman" létemre indultam 
a versenyen. Ha az „Automobil-Motorsport" keresztül 
tudja vinni a hatnapos verseny rendezését, úgy feltét-
lenül ez lesz az 1931-es év szenzációja. Mindenesetre a 
verseny sikere attól függ, milyenek lesznek a magyar gaz-
dasági viszonyok. Ha a képviseletek, mert nézetem szerint 
ez a verseny főleg a gyárak és képviseletek harca lesz, 
képesek lesznek addigra olyan forgalmat elérni, ami egy 
ilyen nagy versenyben való résztvételhez szükségeltetik, 
úgy a verseny sikerülni fog. Az efajta versenyek nemcsak 
propaganda, de üzieti szempontból is feltétlenül a leghasz-
nosabbak és többet jelentenek a képviseletnek, mint három 
hegyiversenyen való sikeres résztvétel. Én a magam részé-
ről feltétlenül indulok nemcsak a jövő évi háromnapos ver-
senyen, hanem, ha élek, mindvégig. 

PUCH JÁNOS 
az 1927. févi verseny abszolút győztese: 

Ez a verseny határozottan kell a magyar motorizmus-
nak. Ez végre egy verseny lenne, ahol tényleg a gépek 
megbízhatósága és kitartása érvényesülne. Itt elvész az 
agyontuningolt speciálgépek előnye, itt csak kimondott 
szériagép érvényesülhet. A hatnapos verseny után a ma-
gyar vevőközönség nem vesz zsákban macskát. Részemről 
több ideával szolgálok a rendezőségnek. A legteljesebb szi-
gorral kell fellépni a hangtompítófelszerelés leszerelői 
ellen, A motor nagy hangja a legrosszabb propaganda a 
vidéken. Másodszor a legszigorúbban el kell tiltani min-
dennemű áttételcserét. A köznapi motoros, ha tegyük fel, 
egy hegyre akar menni, előtte nem fog áttételt cserélni. 
Bár megvallom, az idei versenyen én is cseréltem áttételt, 
mégis teljesen felesleges engedménynek tartom. Harmad-
szor szigorítani kell a verseny szabályait, hogy bőven 
akadjon alkalom a büntetőpontok szerzésére. Részemről 
feltétlenül indulok minden évben. 

MÉRAY ENDRE 
a Méray-gyár igazgatója: 

Nagyon örültem az „Automobil-Motorsport" felvetett 
ideájának. Minden tekintetben mellette vagyok a hatnapos 
versenynek. Feltétlenül meg kell csinálni, mert egyedüli 
fokmérője a gép teljesítőképességének. Le kell szoktatni a 
közönséget, hogy egyes rövidtávú hegyiversenyeken elért 
eredményekből következtessen a gépek megbízhatóságára 
és tartósságára. A nagy publikumot feltétlenül jobban 
kell, hogy érdekelje egy nagystílben megrendezett megbíz-
hatósági verseny, mert azon maga is résztvehet, míg egy 
sebességi versenyből, mely ma már tisztán sport és a rao-
torzsönglőrök küzdelme, távol kell maradnia. Üdvözlöm az 
„Automobil-Motorsport" agilis szerkesztőségét és szívem-
ből kívánom, hogy a szép terv megvalósuljon. 

HILD KÁROLY: 

Feltétlenül helyeslem az „Automobil-Motorsport" 
tervét, a „Magyar Six Day" megrendezését. Részemről a 
Nagyszénásszerű emelkedéseket azonban le kell venni a 
programmróJ. Végcél legyen teljesen utánozni az angol 
versenyeiket, napi 200 mérföldes útvonal (320 km.) és 
percnyi pontossággal betartandó átlagsebességek. Fel-
veendő azonban a programmba feltétlenül több homok-
víz- és nehézterep. A vízmosások elengedhetetlenek. Ré-

szemről beiktatnék egy 50 méteres akcelerálási és utána 
egy fékpróbát. A hangtompító, vagyis a gép zajtalan-
sága külön elbírálandó lenne. Erre nézve bekötött szemű 
a gépnek háttal álló bírálóbizottság felállítását javas-
lom, akik így teljesen objektívek tudnának lenni. 

VICZENTY LÁSZLÓ: 
Nagyon örvendek a Szerkesztőség által felvetett 

ideának. Egypár év múlva mái- feltétlenül szükség lesz 
a magyar 6 napos versenyre. Bevezetendőnek tartom 
azonban már most a kategóriabeosztást, ami nagyban 
ambicionálná a versenyzőket a résztvételre. A napi át-
lag helyett feltétlenül a szakaszátlagokat kell behozni. 
Átlag feltétlenül kell. Ez meg fogja szüntetni a vad roha-
nást és> meg fogja szüntetni azt a lehetetlen állapotot, 
hogy egyesek a beérkezés előtt órákhosszat időzzenek, 
mert túlsebesen jöttek és a beérkezési idejük még nem 
jött el. Reflektálok jelen soraimban a Nemzeti Sport 
által felvetett gondolatra, mely különbséget tesz amatőr 
és képviseleti vezető között. Magyarországon ma még 
nincs különbség amatőr és hivatásos versenyző között 
Mert ha valaki motorok eladásával foglalkozik, az még 
nagyon kétséges, hogy motorozni is tud. 

KOVÁCH ANDOR: 

Nagy örömmel vettem az Automobil-Motorsport ter-
vét. Mindent aláírok. A verseny feltételeibe nem szólok 
bele, ellenben megjegyezni kívánom, nem volna-e behoz-
ható az a külföldön, Svájcban és Németországban régen 
behozott állapot, hogy a versenyzők nem kapják kézhez 
a díjakat, illetve nem választanak a kiállított díjakból, 
hanem csekket kapnak egy kereskedésbe és ott tetszés 
szerint választhatnak. Nekem például már 8 darab ciga-
rettatárcám van, holott nem dohányzom és 5 sétapálcám 
van ezüstfejjel, holott sohasem járok gyalog. A mecená-
sok adják pénzben a versenyre szánt tiszteletdíj értékét 
és a rendezőség a beérkezett összegeket ossza fel, tegyük 
fel, 5 díj 150 pengő értékben, 10 díj 100 pengő értékben 
stb. és a nyertes a versenyrendezőség által adott írással 
menne megvásárolni azt, amire neki éppen szüksége van 
az összeg erejéig. Nézetem szerint ez semmiben sem vág 
bele a professzionizmus ügyébe és a versenyzők jobban 
örülnének, mintha kiosztják a díjakat, vagy választanak. 
Egyébként az a nézetem, hogy minél nehezebb terepen 
folyjon le a verseny és hogy mennei több alkalom legyen 
a büntetőpontok szerrésére. 

FARKASHÁZY TIBOR: 

Mint a Nemzeti Sport autó- és motorkerékpár-rovatá-
nak vezetője, okt. 21-én hosszasan foglalkozik a magyar 
Six Day lehetőségével. Nézete szerint igen helyesen már 
a háromnapos verseny meg fogja mutatni, hogy van-e 
létjogosultsága a 6 napnak Magyarországon. Részéről 
feltétlenül híve a hatnapos versenynek, mely Magyar-
országon jó talajra fog találni, különösen 3—4 év múlva. 
Ajánlja a verseny kettéválasztását, úgy hogy a kezdők 
és azok, akik nem érnek rá, csak az élső két napon 
indulnak, míg a képviseleti menőkre a három nap legyen 
kötelező. A Nagyszénáshoz hasonló szakaszok mérséklé-
sét kívánja, egyébként híve a 6 napra való szukcesszív fel-
emelésnek. 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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Mit írt Raggamby úr a „Magyarság" 
október 15-i számában? 

Mi a „Magyarság" című napilapot Magyarország 
egyik legkomolyabb napilapjának ismertük. Annál jobban 
csodálkoztunk, amikor megszólalt szerkesztőségünk tele-
fonja október 15-én délután és figyelmünket felhívta a 
fentnevezett lap reggel megjelenő számára és egy abban 
kinyomott „Irtóvadászat" címet viselő firkázmányra. 
Nem tudjuk, ki az a Raggamby András, lehet, hogy ez a 
neve, lehet, hogy „álnév", azt azonban konstatáljuk, 
hogy a szellemesnek vélt irka-firka a világirodalom 
1927-es esztendejének legsötétebb szüleménye. 

A magyar motorkerékpárosok nevében írjuk e so-
rokat. Felhívjuk, jelentkezzen az a „fenevad, az & gazem-
ber, az a kapcabetyáir", aki ezt a zöldségét megírta. Mi 
nem sértegetünk, mi csak ugyanazokkal a szavakkal 
élünk, mint Raggamby úr. Magyarország ezernél több 
motorkerékpárosa, komoly orvosok, tanárok, katonatisz-
tek, kereskedők Raggamby úr szerint mind kapcabetyár, 
dúvad, istentelen fráter, akit le kellene lőni, mint a ku-
tyát. Hát kedves Raggamby úr! Mi nem tudjuk, maga 
hány éves, hogy nem fiatal ember, az biztos. Én úgy 
hiszem, maguk ketten úgy összeillenének (Konstantin 
apóval, a Gugger vénjével. De míg ő csak fel-
írja az átkozott motorosok számait, mert treníroz-
tak a Gugger-versenyre, addig maga sérteget, meg-
gondolatlanul sérteget. Összeír öt és fél hasábon 
tücsköt-bogarat, kiontja fonnyadt szívének keserveit 
és azt gondolja, hogy okosan írt. Hát kedves Rag-
gamby úr, ön nagyon, de nagyon elgaloppirozta magát. 
Figyelmeztetjük, hogy a félfüle komoly veszedelemben 
forog. Egyelőre ennyit. A fejleményekről majd annak 
idején tájékoztatni fogjuk olvasóinkat. Reméljük, az 
egész motoros társadalom mellettünk van és segítsé-
günkre lesz, hogy ezt az „elszabadult fenevadat" meg-
fékezzük és újra ketrecébe zárjuk, de egy „majom-
ketrecbe". 

A „Magyarság" köztiszteletben álló főszerkesztőjé-
től pedig a jövőben elvárjuk, hogy jobban nézze át a gép 
alá való anyagot, mert mégis csak abszurdum, hogy egy 
komoly napilap hasábjain egy egész kasztot, Magyaror-
szág több mint 2000 polgárát ilyen durván lehessen sér-
tegetni. Mindezt pedig talán azért, mert az ő ablaka 
alatt reggel 6-kor adott találkozót egymásnak néhány 
motoros, hogy kimenjen a szabadba. Raggamby úr feküd-
jön talán le előbb és keljen korábban, akkor még a mo-
torosokkal sem lesz baja. Nézzük az „Irtóvadászat" című 
firkázmányt-teljes egészében. Álljon Raggamby úr a mo-
torostársadalom ítélőszéke elé! 

. t I). I. 

Irtóvadászat 
Kezdtem észrevenni, hogy nevezetes ember vagyok. 
Amikor tízlövetű, acélgolyós Winchesterrel a válla-

mon, elszánt arccal végig mentem a körúton, még az ovo-
dások is összesúgtak a hátam mögött: 

— Nézd ez az! A Rettenthetetlen Vadász! A Félel-
metes Vadölő! 

Méltán voltam közismert és nevezetes. Mert nekem 
köszönhette Pest. hogy végre mindnyájan: polgárság, 
rendőrség, katonaság összefogtunk a dúvadak ellen. 

Tavasz elején ugyanis — hisz' önök is tudják — 
különös ragadozók bukkantak fel Pest utcáin. Évekkel 
ezelőtt még csak szerényen, szórványosan, behúzott fark-
kal oldalogtak, — senki se törődött velük. De az idén 
csoportosan, rajokban jelentek meg. Akárcsak a régi 
világban, vad, irtó erős teleken, a kiéhezett, vicsorgófogú 
farkascsordák a falvakban, hegyvidéki kis városokban. . . 

Ezeket a tavaszi dúvadakat Brehm még nem 
ismerte, azért is nem ír róluk világhíres könyvében. 
Különös állatok. Ameddig nem láttam őket, szentül azt 
hittem, hogy például a kentaurok is csupán az örökösen 
azúr, görög égboltozat végtelenje alatt izzott fantáziák-
ban éltek, — de most már a kentaurok valóságában is 
hiszek. Mert ezek a tavaszi fenevadak is tisztára ken-
taurfélék: a felső testük emberszabású. Csak hát olyan 
vad-emberszabású. Sőt a kétfejű sasról is azt kezdem 
gyanítani, hogy valaha, mielőtt végleg áttelepítették a 
heraldikába, csakugyan élt a valóságban is. Mert ezek 
közt a tavaszi dúvadak között is vannak kétfej űek, sőt 
néha kéttörzsüek is. 

Osztályozni nehéz őket. A magam részéről a hiéna-
félék közé soroznám ezeket a fenevadakat, mert a hang-
juk kellemetlenül ugató. De van bennük valami a görény-
ből is, mert átható, kábító, nehéz szagot árasztanak ma-
guk körül. Van aztán bennük valami a farkasból is, 
mert kegyetlenek és vérszomjasak is. De csodálatos: az 
emberhúst nem eszik meg, megelégszenek azzal, ha áldo-
zataikat szétmarcangolják. Alattomos természetűek. 
Nyilt, széles utcákon sebesen, félénken osonnak tova, de 
szűk sikátorokból, sötét kapúaljakból, csatornákból sze-
mérmetlenül, dühöngve, gonoszul rontanak rá a békés 
járókelőkre. 

A hivatalos zoológiában nevük sincs még, de a nép-
száj azért máris elkeresztelte őket. Ügy nevezi, hogy 
„motorbicikli". 

Az idén tavasszal félelmetes hordákban árasztották 
el a fővárost. A polgárság — ha csak távolról is pillan-
totta meg őket — fejvesztve menekült a vérengző vadak 
elől, — a rendőrség tehetetlen volt, mert tettenérni őket 
a lehetetlenséggel volt határos. 

Én összeszorított foggal nyeltem a mérget egy ideig. 
Aztán nem bírtam nézni tovább, megvettem híres tíz-
lövetű Winchesteremet és kiálltam a szögletre, ahol a 
Dohány-utca keresztül folyik a Nagykörúton. Megtöltöt-
tem a fegyvert és vártam. És amikor egy ilyen alattomos 
fenevad bőszült ugatással egy csapat gyerek közé ron-
tott, egyetlen lövéssel leterítettem. Jött a második, azt 
is. Jött a harmadik, negyedik, azokat isi. 

Az utca népe ordítva, lázban vetette magát a dö-
gökre és szétszaggatta őket. A francia forradalom jutott 
az eszembe erre a borzalmas látványra. így rohanhatták 
meg, ilyen nekiibőszüléssel téphették széjjel a szankülot 
tok az arisztokratákat. . . 

Bátor fellépésem nem sokat használt. Sőt! A követ-
kező napon, mintha összeesküdtek volna, új hordák tűn-
tek fel itt is, ott is és példátlan vakmerőséggel, lobogó 
szemekkel, vad ugatással rohantak rá az emberekre é° 
gázolták, marcangolták őket. Mire a felalarmirozott rend-
őrség kivonult ellenük, már villámsebesen eltakarodtak 

Határoztam. Népgyűlést hívtam össze a Tattersaalba. 

G r O O D Y E A R C O R D 
A P A R T A U T Ó R . - T . V I . , A N D K Á S S Y - Ű T 3Y 
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A szavam lángolt, gyújtott. A húszezernyi fascinált 
résztvevő harsogva zengte utánam: 

>— Halál a dúvadakra! Kiirtani őket! 
Egy ötös bizottság élén a főkapitányságra mentem, 

onnan a városparancsnokáéra. Kezem alá adták az 
egész karhatalmat. Rendelkeztem. Plakátokat ragasztat-
tam az utcasarkokra és az irtóvadászatot a legközelebbi 
vasárnapra tűztem ki, mert tapasztalati tény, hogy a dú-
vadak mindig vasárnapon a legszámosabbak. Gyanítom, 
hogy szombatonkint fiadzanak. 

A plakátokon felhívtam minden vadászt, minden 
fegyverrel rendelkező polgárembert, hogy vasárnap haj-
nalban négy órakor gyülekezzék a Mária Terézia lakta-
nyában. Elrendeltem, hogy vasárnap hajnalban a fegyve-
resek kibocsátása után a kapuk újra Lezárandók, az ab-
lakredőnyök lebocsátandók és az utcákon a járás-kelés 
szigorúan tilos. 

Vasárnap virradóra az ormótlan kaszárnyaépület zú-
gott, zajlott, zsongott, mint egy rajzó méhkas: vadászok, 
fegyveresek, rendőrök, katonák gyülekeztek. Voltunk 
vagy tízezren. Rendelkeztem: 

— Körülzárni a várost a Hungária-körút vonalán! 
Géppuskákkal megszállani a Margit-híd, Lánc-híd, Fe-
renc József-híd pesti feljáróját! Pontban ót órakor álta-
lános, koncentrikus előnyomulás az Eskű-tér felé! És 
hajtani a dúvadakat bele a Dunába! Vagy fel az Erzsé-
bet-hidra! Amelyik visszafordul: irgalom nélkül lelőni! 

A hatalmas sereg megindult . . . 
Az Erzsébet-híd pesti szája nyitva maradt. A bu-

dai oldalra viszont félkaréjban huszonnégy gépfegyvert 
állítottam fel, magam pedig vezérkarommal a Gellért-
szobor alatt foglaltam álást. 

Vártunk . . . 
Öt óra harmincöt perckor megtört a város felett 

heverő némaság. Fegyverdörrenés mindenfelől. Aztán 
folyton erősbödő távoli zümmögés. Szükül a h u r o k . . . 

Öt óra negyvenötkor már sortüzek ropogtak és az 
eget ostromolta az éktelen, riadt, tehetetlen csaholás. 
Szorítják ő k e t . . . 

ö t óra ötvenkor megjelentek a hídon az első, riad-
tan menekülő fenevad-előfutárok. Emeltem a Winchestert 
és csak úgy kapásból szedtem le egyenkint ő k e t . . . 

Hat óra tízkor már viharzó patakként áradtak felénk 
a dúvadak. Szemközt velük már a Deák-tér, Rákóczi-út, 
Kálvin-tér vonalán dörögtek a puskák. 

— Munkába négy gépfegyvert! 
Ratatata ! . . . 
Mély sorokban fordultak fel a fenevadak százai . . . 
De már feketéllett az egész Eskű-út, Kossuth Lajos-

utca . . . 
— Mind a huszonnégy gépfegyvert! Tűz! 
Puskaropogás, gépfegyver-kalapálás, halálra vált, 

kétségbeesett vad csaholás, üvöltés . . . Ágaskodó dög-
torlaszok . . . 

És a hullák hátán megállás nélkül ömlöttek felénk a 
bekerített fenevadak. Kaszáltuk ő k e t . . . Patakzott a 
vér . . . Borzalmas mészárlás . . . Nincs menekvés . . . 
Hátul puska, szemben gépfegyver . . . Egymás hegyén, 
hátán a halálba. . . A kétségbeesett menekülés lázában. 

Százával vetették magukat a hídról a Dunába, mely vér-
től mocskosan, tajtékosan hömpölygött aláfele . . . 

Egyik gépfegyverszalag a másik után. 
Ratatatata! . . . Ratatatata! . . . 
Félórai irgalmatlan tűz után mozdulatlan, emeletma-

gas döghegyek torlaszolták az egész hidat. Felemeltem 
a karomat: 

— Tüzet szüntess! 

>t*!ní 

Minden elnémult. A pesti oldalról zsebkendőlobog-
tatással, egetverő éljenzéssel törtek elő a bekerítő csapa-
tok l é g i ó i . . . Fenséges látvány volt! 

Hála neked jóságos Isten! Nem maradt Pesten ele-
ven motorbicikli! 

De mi ez?! 
Valahonnét a közvetlen közelről egyszerre váratlan-

szemtelenül felosaholt egy agytépő, fülszaggató hiéna-
ugatás . . . 

SUN motorkerékpárok. - APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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Idegesen egymásra néztünk. 
Mi ez? ! Hát még mindig van élő fenevad?! 

Kiirtani!! 
De hol? 
Semmit nem láttunk. A szemérmetlen csaholás vi-

szont folyton erősbödött. Már fortisszimó zengett, szinte 
már az egész levegőt betöltötte . . . 

— Hol van?! Hol van?! Kiirtani! Még az irmagját 
is kiirtani!! 

Tajtékozva vetettem magamon egyet — és fel-
ébredtem . . . 

A hálószobám földszinti nyitott ablakán keresztül 
mennydörgött be hozzám az éktelen motorzakatolás . . . 

Megnéztem az órát. Félhat! Elöntött a düh: 
— Gazember! — gondoltam fuldokolva. — Hát ne-

ked a munkája után békésen pihenni vágyó polgárember 
az kutya?! 

Felugrottam. Kivágtam a redőnyt. Ott ült a kapca-
betyár a gépen, pont az ablakom előtt és teljes erővel 
zúgatva a motort, felbámult a szemközti ház emeletére. 
Az istentelen fráter ezen a szellemes módon költögötte a 
cimboráját vagy az igen tisztelt babája őnagyságát, mi-
közben az utca, mint egy vasárugyár ormótlan munka-
terme, mennydörögve dübörgött a mocskos kis gép vi-
hatrzó kattogásban . . . 

Rásüvöltöttem: 
— Takarodjék innen! 
A fenevad rámnézett és fölényesen elvigyorodott. 

Kutyába se vett! A vér az agyamra futott, lekaptam az 
éjjeli szekrényről a vizesüveget és hozzávágtam . . . 

* 

Holnap megverekszünk . . . 
Amilyen szerencsém van, el vagyok rá készülve, hogy 

félfüllel megyek haza . . . De ez a jobbik e s e t . . . 

Megszűnik a hármas vámkezelés 
az osztrák határon • 

Nyolc évnek kellett eltelni a világháború után, hogy 
végre eltűnjön egy sokak által emlegetett, a szaklapok, a 
napilapok által számtalanszor megírt állami intézmény. 
Bud János pénzügyminiszternek kellett bejönni egy-
szer egy magánautón Wienből Budapestre, hogy meg-
győződjön azokról a lehetetlen állapotokról, melyek a ma-
gyar vámkezelés terén nyolc esztendeig fennállottak. Ha 
a pénzügyminiszter úr egyszer is olvasta volna a lapo-
kat, vagy legalább is referáltatott volna magának a mi-
nisztersége alá tartozó ügyekről, amiket az újságok ki-
pellengéreznek, úgy már régen megszüntethette volna 
ezt a balkáni állapotot. Bud pénzügyminiszter úr végre 
saját maga is meggyőződhetett, miképen megy az oszt-
rák-magyar határon a vámkezelés, hány helyen kell je-
lentkezni, láthatta a szuronyos katonát a felhágón és 
számolhatta azokat a drága perceket, amit az autós egy 
magyar vámkezelés folytán elveszít. No de hála az Is-
tennek, hogy megadta a pénzügyminiszter úrnak AZ al-
kalmat, hogy lásson. Most még azt kívánjuk, menjen 

egyszer autót vámolni a vámházba, akkor ismét látni 
fogja a magyar vámkezelés gyönyörű kinövéseit. Min-
denesetre köszönettel tartozunk a pénzügyminiszter úr-
nak, mert, mint értesülünk, a közeljövőben már meg-
szűnik a hármas vámkezelés és megépül a közös vas-
házikó, ahol egypár perc alatt „osztrák módra" átnézik 
a triptiquet, a carnet (ha KMAC-tagról van szó, mert 
más hálandó csak váltsa meg a triptiquet), az útlevelet, 
egyszóval mindent, még a csomagokat is. Haladunk a 
Nyugat felé. Most már csak az hiányzik, hogy a keres-
kedelmi miniszter úr maga fedezze fel a kitűnő magyar 
utak mesébe illő bukkanóit. 

A BEMAC pályakísérleti 
motorkerékpárversenye 

A Bükk- és Mátravidéki Automobil Club a kon-
gresszussal kapcsolatban egy kísérleti motorkerékpár-
sebességi versenyt rendez október 30-án délután 3 órakor 
a teljesen lezárható Miskolc—Zsolca—Onga—Újfalu— 
Szikszó körön. A verseny négy csoportban kerül lefu-
tásra, kategorizálás nélkül, a) Akik még nem indultak, 
b) akik még nem nyertek, c) akik már győztek, dj oldal-
kocsis gépék. Ügy látszik, a miskolciak főleg a kongresz-
szusra fektetik a fősúlyt, mert a verseny megrendezésé-
nek előzményei és a kiírás meglehetősen kezdő jellegű 
és zavaros. Ha egyszer verseny, ez a mi véleményünk, 
legyen rendesen előkészítve. A BÉMAC már hónapokkal 
ezelőtt készült erre a kongresszusra, meg kellett volna 
tehát szerkeszteni hónapokkal ezelőtt a feltételeket és 
azokat simán jóváhagyatva ismertetni a budapestiekkel 
és a vidékkel. Igen sok kiváló versenyzőnk ment volna 
fel Miskolcra, ha a versenynek kellő komolyságot tudtak 
volna kölcsönözni. 

Igen súlyos kritikát kellene gyakorolnunk az efajta 
versenykiírás felett, melynek van egynéhány olyan 
pontja, ami a verseny mucsai voltát tolja előtérbe. A ver-
senypropoziciók egy szakasza így hangzik: „A három 
nagy kanyarban előzni tilos. E célból a három nagy ka-
nyar előtt 50 méterre a jobb- és a baloldalon az ország-
úton keresztbe egy fehér vonal lesz húzva. Ennek be nem 
tartása azonnali diszkvalifikálást von maga után." Ez 
egy olyan szakasz, amely minderi versenyzőt elriaszt a 
versenytől. Ilyen csodabogarat még nem termelt senki. 
Mi lenne, ha a Magyar TT-pálya 30 egynéhány erős ka-
nyarjában nem szabadna előzni? 

Mi csak azt ajánljuk, hogy egy ilyen „versenyfelté-
telt" előbb át kell olvastatni szakemberekkel a jövőben. 
Van a propozicióban egy csomó olyan szakasz, ami le van 
másolva egy budapesti verseny feltételeiből, de a jelen 
versenyben teljesen illuzórikus. Gépleadás, átvétel, őrízet-
bentartás stb. olyan dolgok, amik egy sebességi ver-
senynél, ahol a súly stb. nem számít, teljesen feleslege-
sek. Nem foglalkozunk bővebben ezekkel a kitételekkel, 
csupán az a kérésünk, hogy a jövőben nagyobb komoly-
sággal és körültekintéssel kell a versenyeket megren-
dezni. Ez ad azután a legtöbb kritikára alkalmat és egy 
rosszul megrendezett verseny örökre megpessételheti 
egy klub jövőjét. 

^uíóru^ásaí Wesszely István 
Berendezett toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, IV. Kerilleí, Váci-utca 9 
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A miskolci kongresszus 
1927 október 30. 

Nehéz fába vágta fejszéjét a Bükk- és Mátravidéki 
Automobil Club. Országos autós- és motoroskongresszust 
rendez 1927 október hó 30-án Miskolcon. Amit a buda-
pesti nagy klub, a KMAC 26 éven keresztül még csak 
meg sem pedzett, megvalósítja ez a kis vidéki klub. Az 
eszme mindenesetre dicséretreméltó, csak az a kérdés, 
hogyan fog sikerülni. Meg lesz-e a kellő komolysága, 
nivós lesz-e és meg lesz-e a várt hatása. Hogy a fenn-
hatóság, a KMAC milyen álláspontot foglal el a kon-
gresszussal szemben, azt nem tudjuk, de az érdeklődés 
országszerte igen nagy. Mindenesetre a kongresszuson 
szóvá tett igen fontos kérdések és határozatok csak 
akkor bírnának nyomatékkal, ha az egész ország autós 
és motoros társadalma képviselve volna a kongresz-
szuson. 

Megvitatásra kerülnek az automobilizmus és motor-
kerékpározás sérelmes ügyei, az automobiladók, a luxus-
adó, a városok által szedett kövezetvámok, a K ö z ú t i jel-
zések és más érdekes, az automobilizmus és motorkerék-
pár körébe tartozó szakkérdés. 

A kongresszuson az „Automobil-Motorsport" szer-
kesztősége is résztvesz és így annak lefolyásáról kime-
rítően fogjuk tudósítani olvasóinkat. 

Liverpoolba 
az angol országutakon 

Irta: Kemechey Ernő 
Pár nappal ezelőtt egy kedélyes társasággal kirán-

dultunk Liverpoolba, mely egyik legnagyobb kikötője e 
szigetországnak. Egy Sedan Willys-Knight-el 2 és fél-
óra alatt ragyogó napsütésben tettük meg a 82 miles-es 
utat. Érdemesnek tartom, hogy országúti tapasztalatai-
mat egypár rövid sorban közöljem az „Automobil-
Motorsport" olvasóival. Az angol automobilista az or-
szágúton éppen olyan fegyelmezett, mint a legnagyobb 
városi forgalomban. A motoros erkölcs talán sehol sem 
áll oly magas nivón, mint itt. Az országutak pedig oly 
állapotban vannak, amilyenről mi még nem is álmo-
dunk. A legerősebb időváltozások esetén is teljesen 
ismeretlen a por, vagy a sár, hiszen itt már ókori foga-
lom a „makadám"-út. De ami a legjobban szemébe ötlik 
az idegennek, az, hogy az országutakon is mindenütt 
ott a figyelmeztetés: SLOW! Lassan! A fordulók pedig 
az úttestre vannak írva. Kanyarodok előtt 50 méterrel 
ott a figyelmeztetés: SLOW! Lassan! A forduló pedig 
fehér festékkel szintén kétfelé van osztva, úgy hogy ha 

a vezető vonalon belül marad, teljesen kizárt dolog az 
összeütközés. De azért a fehér vonal előtt egy nyíllal 
jelezve van, hogy: WAY-IN! Maradj belül. Országúti 
keresztezéseknél s a kisebb városokban mindenütt kint 
vannak az irányjelző táblák. Fontosabb és forgalma-
sabb keresztezéseknél pedig mindenütt ott vannak a 
R. A. C. (Royal Automobil Club) stewardjai, akik épp 
úgy irányítják a forgalmat, mint a városi rendőr. Aki 
pedig az A. A. (Automobil Association) tagja, az nyu-
godtan indulhat nagyobb túrára, még akkor is, ha azt 
sem tudja, hogy mi van a gépháztető alatt. Mert ha 
defektus éri kocsiját, bármely országúti telefonállomás-
ról felhívja személyesen az AA-t, ha pedig a telefon-
állomástól messze volt kénytelen leállani, úgy vala-
melyik utána jövő kocsi vezetőjét kéri fel, hogy érte-
sítse telefonon az AA-t, vagy a Rac. Service Repairs-t, 
hogy küldjön ki egy szerelőt, aki pár percen belül mo-
torkerékpáron már a helyszínen terem. 

A forgalom az országutakon igen nagy, úgy a sze-
mélykocsikban, mint az autóbuszokban. A vezetők igen 
gyorsak, amennyire a forgalom engedi, hiszen a kitűnő 
utak is predesztinálják az embert a gyors hajtásra. 
A menetsebesség az országúton nincs korlátozva. A ma-
gyar utak örök veszedelmei, a parasztszekerek teljesen 
eltűntek s talán már múzeumban mutogatják őket. 
Csirkék, libák vagy egyéb jószágok az országutakon 
sehol sem láthatók. A legtökéletesebb rend és fegyelem 
mindenütt. Soha nem tapasztaltam, hogy előzetes dudá-
lás nélkül előzött volna egy kocsi. Az útjelzések itt a 
legtökéletesebbek, egész Európát beleértve. Minden 
keresztezésnél 90x40 cm. méretű táblák; jelölve a követ-
kező helység és a távolság. Éjjel pedig e táblák villany-
nyal vannak kivilágítva, ami az itteni körülmények kö-
zött nem probléma, hiszen város város mellett van, néha 
csak 3—4 mérföld távolságra egymástól, úgy, hogy az 
áram kivezetése nehézséget nem okoz. A figyelmeztető 
táblákra pedig domború vörös üvegek vannak felsze-
relve s azok a reflektor fényében már messziről foszfo-
reszkálnak. Ezeknek az előállítási költsége teljesen mi-
nimális, karbantartást pedig nem igényel. Igen hasznos 
dolog volna ez a magyar vasutak sorompóira, mert 
ennek ki nem világítása igen sok áldozatot követelt 
meg már eddig is. S azt hiszem, az az 1—2000 pengő, 
melyből ezek a kis ország részére előállíthatók volná-
nak, talán még előkerülhetne az államvasutak pénztá-
raiból. 

Az angol városi és országúti közlekedést talán 
három szóval lehetne jellemezni legjobban: rend, fegye-
lem és gyorsaság. 

De vájjon mit szólna ezekhez a kocsi tetején pipázó 
és édesen alvó magyar paraszt? Én inkább nem kér-
dezem meg. 

Legközelebb többet. 

AUTOMOBILOK 
Az olasz detailmunka remekei! ITALA 

A G Y Á R LEGÚJABB TÍPUSAI ÁLLANDÓAN R A K T Á R O N 
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= AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 október 29. 

Tavaszra várható 
a Weisz Manfréd automobilok 

első nagyobb szériája 
Sokan bizony nem is tudják, hogy Budapest köz-

vetlen közelében, Csepelen nagy gonddal és pontosság-
gal folyik a nagy munka a híres Weisz Manfréd-gyár-
ban. Több mint egy éve folynak a kísérletek a magyar 
gyártmányú WM. kocsikkal! és a gyár már versenyeken 
arat győzelmeket, kétszeres védője az egyik Svábhegyi 
Vándordíjnak, egynéhány koosija vígan siklik Budapest 
utcáin és a magyar országutakon, az első nagyobb szé-
ria azonban még mindig késik és a gyár terveiről még 
eddig senki sem tudott pozitívumokat megírni. Lapunk 
egyízben már közölte, hogy a Weisz Manfréd-gyár 
eddigi kocsijai még csak kísérleti példányok, melyek a 
gyár kebelén belül próbáltatnak ki. A kocsik esetleges 
hibáit tehát nem a nagyközönség bőrén fedezik fel, 
hanem a gyár maga jön rá és így módja van javítani, 
tökéletesíteni, jobbat és újabbat szerkeszteni. Nem 
tudjuk eléggé dicsérni a Weisz Manfréd-gyár agilis ve-
zetőségét, mely a nyilvánosság teljes kizárásával dol-
gozik nyugodtan és munkájának minden mozzanatán 
a legnagyobb komolyság tükröződik vissza. Mindennek 
dacára kerülő utakon sikerült egyet-mást megtudni a 
WM-kocsikról és miután már több izben kaptunk kérde-
zősködő leveleket ezirányban, most tudtukra adjuk 
mindazoknak, akiket e kiválónak Ígérkező magyar gyárt-
mány jelenlegi állapota érdekel. A Weisz Manfréd-
gyár eddig két típussal próbálkozott. Az egyik a 750 
kcm. hengerűrtartalmú, V alakban épített négyhenge-
res, a másik a blokkban épült 875 kcm. négyhengeres. 
Mindkettő kétütemű motorral. Bár mindkét konstrukció 
tökéletesen bevált, a gyár most egy 6 hengeressel foly-
tat próbákat. A 750 kcm. V ikerhengeres típust való-
színűleg teljesen elejtik, mert a motor túlkicsinynek 
bizonyult a négyszemélyes karosszéria vitelére. Így 
most csak az utóbbi két típussal foglalkoznak intenzi-
ven. Az eddig használatban lévő kocsik mindenike túl 
van már az 50.000 kilométeren. A közeljövőben már ki-
kerül az első 24-es széria, mégpedig 12 személykocsi és 
12 teherkocsi. A személykocsikat már a gyáron kívüliek 
is megvásárolhatják, míg a teherkocsik legnagyobb 
része a Weisz Manfréd-gyár saját használatára épült. 
Az első igazi nagy széria megjelenése tavaszra, már-

cius—áprilisira várható. A csukott kocsi sebessége garan-
tált 80 kilométer lesz, ami azonban stopperrel mért 
sebesség, nem pedig a túldoppingolt tachométer által 
mutatott óraátlag. A csukott kocsi ára 95 millió körül 
lesz. ami a kvalitásnak mogfelelően nem mondható 
drágának. Egyelőre bocsánatot kérünk a Weisz Man-
fréd-gyártól indiszkréciónkért, de hát mi újságírók va-
gyunk és ebből élünk. Megírni, megtudni mindent, ami 
a magyar olvasóközönséget érdekli. 

Ismét a Carnet! 
Megjelent a hivatalos lapokban a „carnet"-ról szóló 

rendelet. A rendeletnek egy igen érdekes pontja is van, 
amennyiben azt mondja: Vámigazolványfüzeteket a Ki-
rályi Magyar Automobil Clubon (KMAC) kívül a vele 
szövetkezett automobilklubok is állíthatnak ki. A rendelet 
viszont egy másik szakaszában csupán az automobilklub 
tagjairól tesz említést. Annyi bizonyos, hogy a triptique 
és carnet ügye Magyarországon még nincs véglegesen 
rendezve. A mai helyzet feltétlenül igazságtalan. Csak 
KMAC-tag kaphat carnet-t, holott a magvar automobil-
lal vagy motorkerékpárral rendelkező adófizető polgá-
roknak csupán 10—15 százaléka tagja a Királyi Magyar 
Automobil Clubnak. Igen ajánlatos volna, ha a kereske-
delmi miniszter úr az ő szokott igazságszeretetével meg-
vizsgálná ezt az ügyet és közmegelégedésre elintézné. A 
triptique és carnet állami jog. nem más, mint egy autó-
útlevél, azzail tehát kivételeket tenni nem iagszerű és- fő-
képpen nem ildomos. Az alantiakban adjuk a hivatalos 
lapban megjelent carnet-rendeletet. Mint hírlik, egyéb-
ként már a KMAC is gondolkodik azon, hogy a carnet-et 
bárki megkaphassa, csupán annak árát illetőleg nincs 
még megegyezés. 

Gépjárművek 
carnet-rendszerű vámigazolványfüzet 

alapján leendő vámkezelése 
A m. kir. pénzügyminisztérium folyó évi június hó 

24-én kelt 36.959/XII. 1927. sz. rendeletével az 1924. évi 
XIX. t.-c. 89. §-ához .tartozó végrehajtási utasítás (111.) 
pontjának kiegészítéseképen a Királyi Magyar Automobil 
Club és a vele nemzétközi kapcsolatban álló klubok tag-
jai részére vámigazolványfüzetek „carnet des passages 
en douanes" használatát engedélyezte a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszterrel egyetértőleg a bármikor visszahono-
sítás jogának fenntartásával abból a célból, hogy egy-
részt a Királyi Magyar Automobil Club tagjai magyar 
származású, azaz magyar rendszámmal ellátott gépko-
csikkal (ideértve a motoroskerékpárokat és motorcsóna-
kokat is) és azok pótalkatrészeivel a vámhatáron át a ki-
viteli előjegyzési eljárásban akadálytalanul közlekedhes-
senek, másrészt, hogy az illető külföldi klubok tagjai ál-
tal a magyar vámterületen való átmeneti utazásaikra 
magukkal hozott ilynemű járműveknek és pótalkatrészei-
nek a behozatali előjegyzési eljárásban vám- és köztarto-
zásmentes forgalma — oly esetben is, ha az automobil 
tulajdonosa triptique-vel nem rendelkezik, ,biztosíték kö-
vetelése nélkül lehetővé tétessék. 

Vámigazolvánvfüzeteket a Kiorályi Magvar Automo-
bil Clubon (KMAC) kívül a vele szövetkezett automobil-
klubok is állíthatnak ki. 

K. Pennsol motor oil 
a legtökéletesebb amerikai autó olaj 

Blumentlfal Testvérek, VI., Váci-út 2 6 . Tel.: 144-53 

GOODRICH PNEU 
AZ UTAK KIRÁLYA 

SZILÁRD BÉLA 
VI., Nagy mező utca 15 
Főv. Operettszínház 

mellett 
Telefon: 253-34 
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Budapesi—Wien—Monsza és viss&a 
Egy Bugatti túrakocsin az Alpok legszebb fyágóin Keresztül 

Széljegyzeteit egy nyolc napos túráról 
II. közlemény. 

Innsbruck. Reggel 4 órakor már talpon voltunk. Alig 
derengett. A szeptemberi hangulat már érezhetővé vált. 
Hideg őszi reggel. A napfelkeltét már a Brenneren akartuk 
látni és így meglehetősen siettünk. Miután már megérke-
zéskor a kocsin mindent rendbehoztunk, olaj, benzin, le-
zsírozás és más apró, de rendkívül fontos munka még az 
este megtörtént, hamarosan bennültünk a kocsiban. A 
fázósabbján már ott volt a sál, bunda és minden, ami me-
leget ad. Ez egyszer hasznát vehette, aki hozott. Nézetem 
szerint még felesleges volt. Alig hagytuk el a vasúti 
síneket, máris emelkedtünk a pompásnak mondható Bren-
nerstrassen. Tükörsima bitumenút. A szegény Ausztria és 
a gazdag Magyarország. Istenem, mikor lesz ilyen út a 
Svábhegyre. Talán soha. Miután motorunkat még a 
garázsudvaron lassan és elég hosszasan bejárattuk, min-
den veszély nélkül emelhetjük a sebességet. Ki is használ-
juk a mesébe illő 10—12 méter széles remek utat és 
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dacára, hogy túrán vagyunk, jól meg-megeresztjük kocsin-
kat. Elég gyorsan a város fölé kerülünk. A panoráma rop-
pant érdekes. Az Inn-folyó felett hosszú páraréteg, ami ki-
terjeszkedve csaknem az egész várost ellepi. Csupán a ma-
gasabb házak és tornyok látszanak ki belőle. Most jönnek 
a Brenner első szép fordulói. Ámulunk. Csupa emelt ka-
nyar. Egyiket éppen most csinálják. Betonnal kevert durva 
kavics. Még legbelül van egy keskeny út a közlekedésre. A 
10—12 méter szélességnek megfelelően csaknem egy méter 
magas az úttest széle. Itt kezdődik az autókultúra. Mikor 
lesznek a Svábhegy fordulói megemelve? Nem, az lehe-
tetlen. örüljünk, ha eltűnnek az ellene emelt kanyarodok. 
Eszembe jut az útkaparóház előtti és utáni forduló, a jól 
kidomborított úttesttel. Különösen a második mintapéldája 
az útépítésnek, ahol a kanyar jobbra húzódik és az út balra 
lejt. Kezdődik a napfelkelte. A monda szerint megkövese-
dett asszony, a „Frau Hütt" feje a túloldalon már vörös 
fényben úszik. Az összes 2000 méteren felüli sziklacsúcsok 
pompáznak a reggeli „Alpenglühn"-ben. Az égen felhőnek 
semmi nyoma. Ezt az időt kifogtuk ,— állapítjuk meg 
egyhangúan. 

Fenn vagyunk a Brenneren. 1362 méter magasban. 
Egy kis útmenti „Gasthaus"-ban reggelizünk. Pompás, me-
sébeillő frissen fejt alpesi tej, olyan friss és nagy császár-
zsemlyékkel, amilyeneket talán csak a legjobb békeidőkben 
láttunk. Nem is tudjuk mennyit ittunk, de sokat, nagyon 
sokat. És alig került egy pár shillingbe. Az olasz vámnál 
vagyunk. Most sokkal könnyebben megy, mint annak ide-
jén Luganónál. A csomagjainkat sem bontják fel, de 
mintha Oroszváron lennénk, itt is két helyre kell men-

nünk, sőt a pikantériája a dolognak, hogy a második vám-
kezelés kb. egy kilométerre van az elsőtől és addig egy 
mellénk adott őrrel kell mennünk. Tekintve azonban, hogy 
a közelmúltban egy őr leesett egy autó felhágójáról, a 
magas hadvezetőség megtiltotta az őröknek az autóra való 
felülést és gyalog kell átkísérni a kocsit. Az olasz elől 
megy, de előzni nem szabad. Kénytelenek vagyunk tehát 
lassúsági rekordot felállítani. Mentünk vagy 10 percet 
lépésben. A fiatal olasz bersaglieri hatalmának teljes tuda-
tában bizony nem igen erőltette meg lépteit és időnkint 
sokatmondóan pislogott hátrafelé. Egyszer véletlenül két 
méterrel eléje kerültem. Azonnal leintett. Később aztán 
kibabráltunk vele. Megálltunk és néztük a tájat, majd mi-
kor 200 méterre elől volt, utána sprinteltünk. Ez is meg-
történt, mi vígan ereszkedtünk lefelé Sterzingbe. 

A Brenneren az olaszok idén nagy hadgyakorlatot ren-
deztek. Tele volt az egész vidék katonával. Háborúsdit 
játszottak. Mindenütt telefonfektető katonák. Minden ház-
ból álmosan felkészülő csapatok vonulnak ki. Gossensass fő-
terén nagy lovascsapat. Lovaik meglehetősen gyengék. 
Lejebb minden bokorból egy-egy kikandikáló katona. Ügy 
látszik, ezeket már éjjel felkeltették, ü g y látszik, ők a tá-
madók. Sterzing főutcáján pazar háborús kép. Egy szép, 
könnyű üteg vonul fel. A főutcán három olasz generális, 
kis lovaglópálcákkal kezeikben, előttük hatalmas térkép, 
nyilván a haditervet beszélik meg. Egyikük tipikus 
olasz. Kicsi, de a fekete bajusza hegyesen kipödörve felér 
a séeméig. A másik őszes, szelídképű, amolyan Cadorna-
féle típus. Sok katonai FIAT-tal találkozunk. A legjava 
501-es típus. Egy előttünk szalad lefelé, olyan őrületes 
iramban, hogy mindannyiunknak elállt a szeme, szája. Ha-
marosan konstatáltuk, hogy itt csak egy sebesség van, a 
„vollgáz". Dudálni még csak dudálnak, de azt hiszem, 
ezzel ki is merül minden óvintézkedés a részükről. Ügy 
vágják a kanyarokat, mint a répát és ha nem lettek volna 
még Budapesten Nébel mesternél pompásan megcsinált fé-
keim, úgy egy párszor pozdorjává mentünk volna. 

A nehezebb, de szebb utat választottuk le Milánóba. 
Nem Bozen—Trient—Riván keresztül a rövidebb és sík 
vidéket, hanem a Jaufenpass és a Stilfser—Joch érintésé-
vel a hosszabb de természeti szépségekben jóval szebb út-
vonalat. Határozottan megérte. Hónapokat töltöttem az 
Alpokban, hiszen éppen a Stilfser—Joch melletti Ortleren 
voltam hosszabb ideig (3902 méteren) ütegparancsnok, de 
olyan két tiszta napot, mint a két első szeptemberi nap 
volt, azt hiszem sohasem láttam életemben. Egyetlen felhő-
foszlány sem volt az égen és a levegő valami olyan tiszta 
benyomást keltett, a kilátás olyan pazar volt, hogy időn-
kint némán lenyűgözve álltunk percekig, szótlanul a he-
gyek e fenséges birodalmában. Aki szép kilátást akar él-
vezni, keresse fel a Jaufenpasst. Nem tartozik a világ leg-
magasabb hágói közé, hiszen csak 2100 méter, de elvitáz-
hatlan előnye a többi felett a teljes nyíltság. Nem két 
magaslat közötti szűk völgyben haladunk felfelé, nem fül-
siketítő hecvi natakok mellett, vad, elhagyott vidéken visz 
útunk felfelé, hanem egy teljesen nyílt, fenyvesekkel bori-
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tott hegyoldalban, ahonnan állandóan a legszebb kilátás 
adódik csaknem mind a négy világtáj felé. Sivárnak csu-
pán a Jaufenpass teteje mondható, a Hospitz-tól a hágó leg-
magasabb pontjáig. A hágó tetején pedig jobbra-balra 
alig 50 méterrel magasabbak a hágót szegélyező kis 
csúcsok. A kilátás isteni volt. A hóval és jéggel borított 
hegyóriások a tüzelő napban pompáztak. Északra az Ötz-
thaler, keletre a Zillerthaler Alpen fehér csúcsai, délkeletre 
a Dolomit-sziklák, nyugatra Silvretta, míg délkeleti irány-
ban ott állott előttünk a volt monarchia legmagasabb hegy-
masszívja, az Ortler az ő közel 4000 méteres csúcsaival. 
Sokáig fotografáltunk odafönn. Autót csak egyet láttunk. 
Egy háromliteres Austro-Daimler sportkocsit, talpig fehér 
porköpenyben lévő négy utasával. Két férfi és két nő. 
Osztrák szám volt rajta; mint később megállapítottuk, bé-
csiek voltak és ugyancsak Monzába igyekeztek a Grand 
Prixre. 

Merán előtt majdnem alkalmunk volt személyesen 
meggyőződni a vad olasz hajtási technika következményei-
ről. Bár betartottuk hajszálra a jobboldalt és a fordulók 
előtt 10—15 kilométerre mérsékeltük tempónkat, az egyik 
jobbkanyarban ismét csak fékeink mentettek meg. A szikla 
mögül minden dudajel nélkül pillanatok alatt előttünk volt 
egy hatalmas húszszemélyes autóbusz, mely a Jaufenra 
igyekezett. Mikor megláttam, 5—6 méterre volt közvetlen 
előttem. Teljes erőmmel beléptem a lábfékbe és egy méte-
ren álltam, míg ő jobbra vágva a kormányt, elcsúszott 
mellettem. Utána megállottunk és egy nagy lélegzetet vet-
tünk. Valahogy jól esett. Hasonló eseteink aztán később 
gyakoribbak lettek. Különösen a Comomenti kanyargós és 
meglehetősen szűk országúton kellett minden igyekeze-
tünket elővenni, hogy az őrületes tempóban hajtó olasz 
vezetőkkel kikerüljük a közelebbi nexust. Fékeik azonban 
nekik is voltak, azt több ízben konstatáltuk. Egy nagy 
Italával Lecconál félméterre álltunk meg egymással szem-
ben. De míg mi a jobboldalon majdnem a falhoz szorulva 
állottunk meg, addig ő a legtökéletesebben vágta a telje-
sen beláthatlan kanyart. A síkságon azonban észrevettem, 
legalább dudálnak. Meránban szintén szerencsénk volt. Itt 
is elcsíptük a jó időt. A világhírű fürdőhelv tele volt 
idegenekkel. Jóllaktunk friss fügével. Annyit ettünk be-
lőle, hogy az ebédről a szó szoros értelmében megfeledkez-
tünk. Nemsokára ismét egészen lenn voltunk a síkon, ami 
azonban nem tartott sokáig. Ütunkat a Stilfser-Joch felé 
véve, útközben elhatároztuk, hogy nem megyünk fel ma a 
Jochra, hanem inkább felmegyünk az Alpok egyik legma-
gasabban fekvő hegyi falujába, az 1840 méter magacan 
fekvő Suldenbe. Sulden, amellett, hogy a hegyiháborúban 
is igen fontos hely volt, turisztikai szempontból világneve-
zetesség. A 3902 méter magas Ortler és a 3857 méter ma-
gas Königspitze lábánál fekszik. Egy magaslati gyógyhely, 
mely közvetlenül a jég birodalmában foglal helyet. Dél-
utánra fenn voltunk. Meg kell vallanom, nehezen jutottunk 
fel. Olyan keskeny hegyiútat még nem láttam. Ennek oka, 
hosrv az út nem állami és hosrv csuüán a suldeniek javít-
ják évről-évre. Minden 2—300 méterre kitérők állanak, 
ami bizonv igen kevés ahhoz, hogy a hatalmas autóforgal-
mat kényelmesen és gyorsan lehessen lebonyolítani. Emel-
lett az út helyenkint egészen keskeny és meredek, egy-
néhánv szerpentinie pedig kimondottan rossz és veszélyes. 
Az egyik szerpentinben, dacára, hosry az eeves sebességgel 
mentem, minden pillanatban vártam, hogy motorom leáll. 
Az út a forduló előtt és után nem kevesebb, mint 4—5 

méter magasságkülönbözettel bír. Ezt azonban 10 méteren 
belül kell érteni. Emellett a forduló annyira hajtüszerű, 
hogy gyorsan nem lehet venni, lassan pedig a motor nem 
bírja. Szerencsésen azonban átjutottunk rajta. Már azt 
gondoltuk, túl vagyunk 3. nehéz részeken, amikor egy mo-
rénás hegyoldalban egymásután 6—8 újabb hajtűszerű 
szerpentin teszi nehézzé az előrejutást. Itt azonban az a 
nagy baj, hogy a szürke moréna teljesen egyszínű a 
környezettel és a szerpentinek oly rövidek, hogy még kint 
sincs az ember az egyikből, már benn van a másikban. 
Egyébként jellemző az út emelkedésére, hogy a tízkilomé-
teres szakaszon a magasságkülönbözet csekély 727 méter. 
Ez azonban tulajdonképen hat kilométerre esik, mert a 
tíz kilométerből négy kilométer majdnem sík rész. Sulden 
egyike a világ legszebb helyeinek. A falu belső végén már 
kezdődik a jég. Alig kell fél órát gyalogolni, ott állunk 
a Suldengleccser kapujánál, közvetlenül a Königspitze 
jégfala alatt, mi több mint 2000 méter magas. Itt láttunk 
ismét igazi északi alpesi estifényt. Közben néhány, még a 
háborúból ismert tirolival találkoztunk, összenéztünk. 
Mindketten némán tekintettünk fel a magasba, ő az Ort-
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lerre gondolt, én a Magas-Tátrára. Egy könnycsepp futott 
a szemünkbe és kezünk ökölbe szorult. Panaszkodott. A 
sok angol és amerikai már nem keresi fel Suldent. Újság 
kevés volt. A mult évben a fiatalabbik Pingerra, a kitűnő 
hegyivezető lebukott a Tabaretta-spitze Nordwand-ján. 
Elérte a hegyiemberek végzete. Most ott nyugszik a kis 
suldeni temetőben. Késő estig néztük még a hold fényében 
ússzó jégcsúcsokat. A hőmérő alig mutatott két fok Cel-
siust a 0 felett. Odafönn a magasban már jóval a fagypont 
alatt lehetett. Istenem, milyen szép idők voltak, amikor 
még onnan fentről a messzehordókkal Bormiót lőttük. 
Nyitott ablaknál aludtunk az éjjel és teli tüdővel szívtuk 
magunkba a mesés hegyilevegőt. 

Melegen ajánlom olvasóinknak, ha a jövő esztendő-
ben túrázni mennek, keressék fel Suldent. Nem fogják 
sohasem megbánni. Áttekintés végett közlöm az útvonalat. 
Az első részt lásd az „Automobil-Motorsport" 1927. évfo-
lyam 19-es számában. 

Budapest 
Tengerszín 

feletti magasság 
574. m. 

1362. m. 
949. m. 
320. m. 
885. m. 

1273. m. 
1845. m. 

Wien—Innsbruck 822.3 km. 

Innsbruck 
Brenner 
Sterzing 
Meran 
Spondinig-Prad 
Gomagoi 
Sulden 

822.3 km. 

875.9 km. 
934.4 km, 
981.7 km. 
991.7 km. 

1000.7 km. 
Napi teljesítmény: 178.4 km. 
összemelkedés: 3458.0 méter. 
Következő számunkban túránk harmadik szakaszát: 

Stilser Joch—Como—Monza—Milánó fogjuk ismertetni 
olvasóinkkal. 

(D. I.) 
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Felső képünk a 2100 m. magasan fekvő déltiroli Jaufenpass felső részét mutatja be. Jobboldali alsó képünk 
Reichenhall mellett készült a kitűnő német úton, míg baloldali képünkön a Budapest-—Wien—Monza-túra résztvevőit 
látjuk a 2870 méter magas Passo Stelvion (Stilfser-Joch). Szemben a szétlőtt Hotel maradványai láthatók. A képen 
az 1.5 literes Bugatti túrakocsi előtt áll balról jobbra Gaal Gedeon gépészmérnök, az „Automobil-Motorsport" belső 
munkatársa, Dárday-Abriani Dezső és Déván István, a „Motorsport" szerkesztői és Demel Károly, a Shell-kő-

olaj r.-t. tisztviselője. 
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A Tát—Nyergesujfalu között épülő „kilométer-verseny" céljaira készülő beton próbaút építkezései. Felső képünkön 
az amerikai „Finisher"-t látjuk, mely egyenget, döngöl és simít. A gép mögött látható a hatalmas adagoló, mely a 
kész betonkeveréket dobja az úttestre. Előtérben már a kész, sima út látható. Két alsó képünk az adagolót mu-

tatja be, tőle jobbra-balra a sínekkel, melyeken a „Finisher" végzi napi munkáját. 
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Momberaer a 19 éves német versenyző, aki a freiburgi német kilométer-napon kompresszoros Bugattiján, 
193.029 kilométeres sebességgel a nap legjobb idejét futotta. A képet az „Echo Continental" bocsátottá rendel-

kezésünkre. 

f 

A kiváló Mercedes-Benz vezetők. Balról jobbra: Kimpel, Schaumburg-Lippe herceg, Carraciola, Rosenberger 
Walb Werner, a Targa Florio-győztes, Merz, dr. Porsche, a Mercedes-Benz-gyár egyik igazgatója, az^ u] típusok 
zseniális konstruktőrje és Neubauer mérnök, a versenyosztály vezetője. A képet az „Echo Continental" bocsátotta 

rendelkezésünkre. 
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Három képünk a világhírűvé vált 
németországi autó- és motorkerék-
pár-versenypálya, a Nürburgring 
részeit mutatja be, a Német Nagy 
Díj alkalmából. A képeket az „Echo 
Continental" bocsátotta rendelke-

zésünkre. 

M B H K S 

Hanni Köhler, a kiváló német növezetö, 
aki DKV motorkerékpárján igen sok ver-
senyben a férfiakat is megszégyenítő ko-

losszális eredményeket ért el. 
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A nagykocsik startja a Nürburgringen a Német Sportkocsi Grand 
Prix alkalmából. Háttérben jobbra a célbírói ház látható. A képet 

az „Echo Continental" bocsátotta rendelkezésünkre. 

Kalnein gróf, a kiváló német Bugatti versenyző 
a Nürburgring egyik legnehezebb szakaszán. A 
képet az „Echo Continental" bocsátotta ren-

delkezésünkre. 

mm 

Carraciola (Benz-Mercedes), a legeredményesebb német Merz, aki Benz-Mercedes kocsiján megnyerte a Nürbura-
versenyzo, felesegevel a Klausenpasson, ahol úgy a túra, ringen rendezett német Grand-Prixt. 'Merz kocsiján Con-
mint a sportkocsikategoriában új rekordot állított fel. tinental pneumatikot használt 
Carraciola mindkét versenyén Continental pneumatikot 

használt. 
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CP.AND PALAIS 
- PARIS -

Párisi Sálon 
1927 
Sok új 6 és 8 pengeres modell — /I lég-, 
benzin- és olajszüröberendezések i ér />ó -

r dilása — Mind többen és többen alkalmaz-
zál( az akkumulátoros gyújtást — Javított 
fékrendszerek és jobb rugózás — Ameri-
kai irányzat a konstrukcióknál — Kevés 

újdonság 

Az 1927. évi francia nemzetközi automobilkiállítás 
nagy sikerrel zárult. Noha részben egybeesett az angolok 
legnagyobb hasonló kiállításával, az Olympia Show-al, 
mégis rekordot jelentett a i.nsgjelent kiállítóik száma. A 
gyárak nagyszámban vettek részt a kiállításon, de láto-
gatottsága is felülmúlt minden eddigit. 

A párisi Sálon az idén nem hozott szenzációkat, nem 
hozott új találmányokat, csupán a már meglévő és 
bevált gyártási elvek tökéletesedését és ami a legfőbb — 
olcsóbb árakat. Mint Charles Faroux, a franciák világ-
hírnévnek örvendő automobilszakértője találóan meg-
jegyzi: Csalódtak azok, akik hallatlanul szenzációs, új-
szerű és nevetségesen olcsó kocsikat reméltek. Sokan azért 
nem is vásároltak a kiállítás előtt hónapokkal kocsit, hogy 
bevárják a Sálon újdonságait. Ennek hatása erősen érez-
hetővé vált az automobilkereskedőknél, akik a kiállítás 
előtti hetekben alig adtak el kocsit. 

Az árak mérsékelt olcsóbbodása, mely széltében-
hosszában észlelhető, nem a silányabb anyagra vagy ki-
dolgozásra vezetendő vissza, hanem arra, hogy a gyárak, 
igen helyesen, alkalmazkodva az egyedüli helyes elvhez, a 
tömeggyártáshoz, rövidebb idő alatt több automobilt ké-
pesek előállítani és így üzleti forgalmukat növelni. A szé-
riagyártás elve pedig ellenkezik a teljes újdonságok be-
vezetésével és emellett a közönség szimpátiája természet-
szerűleg inkább a régi, kipróbált modellek felé hajlik. Ez 
az egyik oka annak, hogy a Sálon ezúttal nem szolgált 
nagyszámú „szenzációs" újítással. Az automobilgyártás-
ban jelenleg megnyilvánuló elv: a gyártmányok nívóját 
megtartva, azok árát leszállítani. Ezt igyekszik minden 
komoly nagyüzem megvalósítani. 

Ford nem jelent meg. Az új típust hiába keressük a 
kiállításon. Hogy miért, ezt talán csak ő maga tudja?! 
Kocsija készen van, sőt Ford azt egy kiváló angol szak-
embernek, a Wyllis Overland CrossIey konszern ügyvezető 
igazgatójának meg is mutatta. Sir William Letts termé-
szetesen nem árult el semmit régi barátja, Henry Ford 
új kocsijáról: csupán elmondja, hogy Ford nemcsak örül 
új típusának, hanem egyenesen lelkesedik érte. Lehet, 
mint újabban hírlik, hogy Ford, mielőtt kijátszaná végső 
ütőkártyáját, megkísérli a kiegyezést leghatalmasabb el-
lenfelével, a detroiti General Motors Comp.-al. (E meg-
egyezés — állítólag — különösen a piacok felosztására és 
az együttműködésre irányulna.) Annyi bizonyos, hogy ha 
ez most nem sikerül, úgy a jövőben még sokkal nehezeb-
ben fog menni. 

Ami a műszaki résat illeti, legalkalmasabb 

végigmenni az automobil általános részein, meg-
említve azokat a pontokat, ahol a Sálon tanúsága szerint 
újítások találhatók. Mindenekelőtt a motor. Végigmenve 
a Grand Palais termein, majdnem minden standon ott 
találjuk a hathengerest. A hathengeres motor kezd álta-
lánossá, megszokottá válni, sőt határozottan túlteng a 
négyhengeres rovására. Mindeddig főleg a nagyobb és 
drágább kocsikat készítő cégek építették a motornak ezt 
a fajtáját. Most, mint azt az 1927. évi Sálon fényesen 
bizonyítja, a kisebb hengerűrtartalmú kocsiknál, vagyis a 
nem csupán luxusra, hanem „használatra" készült mo-
delleknél is megtaláljuk a hathengeres motort. 

Nem ritkaság az 1.5 literes hathengeres, noha nem 
bizonyos, hogy ilyen kis hengerűrtartalom mellett van-
nak-e számottevő előnyei a jól bevált négyhengeressel 
szemben? Kivitel szempontjából két részre oszthatjuk az 
idei Salon-t uraló hathengeres motorokat. Az első cso-
portot alkotják az amerikai minta után épült állószelepes 
modellek. (Az új hathengeres Delage, a „Monasix Re-
nault" stb.) Ezek Ricardo-alakú robbanótérrel kombinálva, 
teljesítményben nem sokban maradnak el a függőszele-
pes motoroktól. A másik csoporthoz tartoznak az európai 
minta szerint felülfekvő bütyöktengelyekkel ellátott füg-
gőszelepes típusok, melyek különösen a sportmotoroknál 
és a nehéz, drága luxusaivázáknál használatosak. Az első 
csoport alkotja az olcsó használati motortípust, míg az 
utóbbi inkább a költségesebb luxusmodellekhez sorolható. 

Sokan kérdezhetik, hogy mi az oka a hathengeres mo-
tor nagy térhódításának? Mindenekelőtt a jobb kiegyen-
súlyozottság és nem utolsó sorban a kényelmes vezetés. 
A motor simábban jár, jobban gyorsít és elasztikusabb, 
vagyis ritkábban kell kapcsolni. Mint fennebb említettük, 
a kismotoroknál előnyei még nincsenek tisztázva és nem 
hinnénk, hogy tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a sok kis 
hathengeres megszületésénél a bába szerepét a divat ját-
szotta. A hathengeresek nagyrésze kétporlasztós, de talá-
lunk négyhengeres kétporlasztós modellt is. (F. N.) A 
divatot alkotó hathengeresen kívül számos új soros nyolc-
hengeres (Ballot, Morris, Leon-Bollé, Sizaire-Berwick 
stb., stb.) és javított kivitelű négyhengeres volt látható. 
Egynéhány kompresszoros modell és igen kevés úttörő 
újítást hozó gyár zárta be az alvázakat kiállító cégek 
sorát. 

A motor felszerelései között első helyen kell megem-
lítenünk az úgynevezett légtisztító-berendezéseket. Ez a 
„Protectomotor" (motorvédő) néven ismert készülék egy 
dobból áll, melyben a beszívott levegő gyors körforgást 
végez és a por, piszok stb. ezalatt a centrifugális erő kö-
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ben az eddigi merőleges elhelyezésükkel, könnyebben hoz-
záférhetők. Hogy a jövőben miként fog kialakulni a gyúj-
tások rendszere, az kétséges. Mindenesetre a magas-
feszültségű mágnesgyujtás üzembiztonság szempontjából 
jelenleg tökéletesnek mondható. Ezzel szemben az akku-
mulátorgyujtás exisztenciája teljes mértékben az akku-
mulátortól függ, ami pedig eléggé kényes és gondozást 
igényel. Valószínű, hogy a Nikkel-Ferrum-akkumulátorok 
elterjedése az automobilok gyujtóberendezéseinél nagy-
mértékben hozzá fog járulni az akkumulátorgyujtás 
üzembiztonságának emeléséhez. A kettősgyujtás egy 
ideálisnak látszó középút, de drága és ez akadályozza 
szélesebbkörű elterjedését. 

Az a:vázépítés terén különös újítások nem tapasztal-
hatók. Alacsony építés és jó rúgózás jellemzik az 1928-as 
év alvázkonstrukcióit. Érdekes a Lavaud chassis, mely 
öntött aluminiumból készül. Több modellnél (Harris Leon 

A Raily sportkocsi olajhütö-berendezése. 

vetkeztében a dob szélére vetődik. A készülék a porlasztó 
levegőszívó nyílására helyezve, megakadályozza, hogy 
por, piszok a henger és motorbelsőbe kerülve, azt idő előtt 
kikoptassa. A berendezés nem új, de az idei párisi Sálon 
alkalmával mutatott először általánosabb elterjedést. 
(Mindeddig főleg az amerikai kocsik felszerelései közötl 
volt megtalálható.) A benzinszürőberendezések nagy hó-
dítást tettek. Egyes motoroknál már standard felszere-
lésképen megtaláljuk a porlasztó úszóháza elé szerelt 
„Tecalemit" benzinszűrőt. Az olajszűrő és tisztítóberen-
dezések szintén kezdenek általánossá válni. E három ké-
szülék kétségkívül hasznos és szükséges. Nem kompli-
kálja a motorikus berendezést, de sok költséges s bonyo-
lult javítást tesz fölöslegessé. Gyakoriak az előmelegítő 
berendezések is. 

A Harris-Leon-Laisne-kocsi hátsó hídja. Tisztán láthatók a 
váz csőalakú hossztartói és a váz felett elhelyezett diffe-

renciál, a hátsó tengelyekkel. 

Laisne) csőalakú hossztartók találhatók. A Sizaire-Fréres 
és Cottin-Desgouttes gyárak ismét kiállítják már jól is-
mert, egymástól függetlenül lengő kerekekkel ellátott al-
vázukat. A Sizaire-standon az alváz alatt motorral meg-
hajtott bütykök szorítják a kocsi kerekeit le és föl a rú-
gok ellenében, 'szépen érzékeltetve ^zok működését. Mint 
a gyakorlati kísérletek bebizonyították, ezen rúgórend-
szerek még aránylag igen rossz állapotban lévő utakon 
is rázásmentes, sima haladást biztosítanak. A rúgók igen 

A 6 hengeres Ravel motorblokkja. Figyelemreméltók a 
hajtü-szeleprugók. 

Az automobil elektromos berendezése egyszerűsödött. 
A gyújtások terén előrenyomul az akkumulátorgyujtás. 
Ez is határozott amerikai befolyás, mely az előbb emlí-
tettekkel együtt nyilvánvalóvá teszi, hogy az amerikai 
szerkesztési elvek közül nem egy termékeny talajra talált 
a kontinens motorkonstruktőrjei körében. Az akkumu-
látorgyujtások között az amerikai kocsikról jól ismert 
Delco-rendszer a leghasználatosabb. Az elosztót legtöbb-
nyire a dinamótól elkülönítve, a hengerfej tetején helye-
zik el. Meghajtását egy a bütyöktengelyről hajtott merő-
leges tengely végzi. Ezen berendezést láthatjuk többek 
között az új „Monasix" Renault-nál és az új hathengeres 
Mathis-nál is. Egynémely rendszernél az elosztó a dina-
móval egybeépítve található. 

A számbelileg még mindig fölényben lévő mágnes-
gyújtás terén sok újat nem találhatunk. Gyakoriak a 
mágnesen vízszintesen elhelyezett elosztók, melyek, szem-

A h HP. Barre motorja, melynek légszívócsövén megtalál-
juk a most mindinkább elterjedő légszűrő-berendezést. 



24 1Ő27 október 20. 

A Hurtu-kiskocsi szép konsrukciójú első fékberendezése. 

gyakran az alváz és a tengely alatt foglalnak helyet, ami 
szintén hozzájárul az alváz alacsonyabbá tételéhez. Ér-
dekes a Lavaud-kocsi hátsó rugózása, mely csőbe 
foglalt gumipufferekből áll. Nagymértékben tért hódí-
tottak a görgőkre ágyazott rúgólapok, szemben az eddigi 
csapszeges felfüggesztéssel. A rúgók játékát sok kon-
strukciónál spirálrúgóütközők korlátozzák. Az elsőkerék-
meghajtásos Tracta alváza különlegesen alacsony, melyet 
annak köszönhet, hogy a megfordított negyedelliptikus 

A Bucciali-kocsi öntött alumiumkereke, a Sálon egyik 
érdekessége. 

azokra a fékdobokra hat, mint amelyekre a lábfék. Olcsó 
berendezés, de nem valósítja meg az egymástól függetle-
nül működő fékek oly fontos alapelvét. A fékrendszerek 
általában egyszerűsödtek. Főelv: Olyan kevés vonórúd, 
kábel stb., amilyen kevés csak lehet. A kiegyenlítés 
mintha kimenne a divatból. Már kevesebben használják. 
A fékek a kontinensen készült kocsikon jóformán kivétel 
nélkül belső expanziósak. 

A karosszériák építésénél a sima, nyugodt vonalak 

Egy remekül karosszált Farman-cabriolet. 
rúgőirat a hátsó tengellyel együtt az alváz .fölé helyezte. 

Az erőátviteli szerkezetek nem mutatnak különlege-
sebb változást. Az új 1800 kcm.-es hathengeres Mathis az 
első a kontinens automobilgyárai között, mely az ame-
rikai Hypoid csavarorsós meghajtást alkalmazza. A csa-
varorsó a csigakerék alá kerül, ami ismételten hozzájárul 
az alváz alacsonyabbá tételéhez. A sebességváltóművek 
karjai majdnem minden modellnél a kocsi közepén fog-
lalnak helyet. 

Az automobil biztonságának főtényezői, a fékek, 
szintén nagy haladást mutatnak. A négykerékfék — ta-
lán mondanunk sem kell —- áftalános lett. Sok ia servo-
motoros berendezés. A kézifék számos típusnál ugyan-

mellett a kényelem a főszempont. Szépek s kedveltek az 
aluminiumkarosszériák. A ikocsi hátsó részén 'elhelyezett 
csomagtartó kezd standard felszerelés lenni. A vezető ké-
nyelmét a kormánykerékre csoportosított emeltyűk szol-
gáltatják. A jelzőkürt és jelzőkészülékek, valamint a fény-
szórókat működtető karok és kapcsolók lehetőleg mind a 
kormánykerékre kerülnek. Ami a kormánykerék elhelye-
zését illeti, megállapítható, hogy a szélsőséges „Bal"-
irányzat elmúlt. A gyárak nagy része, mely eddig csak 
balkormányos kocsikat készített, hajlandó a kormány-
kereket kívánatra akár a bal-, akár a jobboldalra elhe-
lyezni. A felszerelési cikkek és alkatrészek szintén nagy-
számban voltak képviselve a Salon-on. Üjtás főleg a fény-
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szóróknál található. .Mind több .és több fényszórónál .lát-
juk az úgynevezett „Bilux"-berendezést. Ennek lényege, 
hogy az izzószál elé bocsátható kis tükör segítségével a 
fénysugár lefelé, a kocsi elé, a földre vetődik és így nem 
vakítja a szemben jövőt. Mindeddig a városi lámpa meg-
gyújtása képezte a dönthető fényszórókkal egyetemben az 
egyedüli módját a vakítás elkerülésének. Az előbbi eset-
ben a kocsi sebességét kellett jelentősen csökkenteni, míg 
az utóbbi soha nem mutatott túlnagy elterjedést. Rúgós 
kormánykerekek, valamint speciális abroncsra szerelhető 
Michelin-Comfort drótbetétes pneumatikok alkotják töb-
bek között az alkatrészpiac kiállítási anyagát. 

Az új modellek. 
A bemutatott új típusok nagy számára való tekintet-

tel, azokkal csupán röviden fogunk foglalkozni. 
A legjelentősebb új modellek közé tartozik a legna-

gyobb francia gyár, a Renault-művek új másfélliteres 
hathengerese. Az új „Monasix" hathengerének furata 58 
mm., lökete 93 mm., hengerűrtartalma 1,474 kcm. A mo-
tor állószelepes, akkumulátorgyujtással van ellátva és 
építésében követi a jól bevált Renault-elveket. Kompakt 
építésű sebességváltóház közvetíti csőalakú burokkal vé-
dett tengely útján az erőátvitelt a banjo-típusú hátsó-
hídban helyet foglaló csigakerék differenciálhoz. Érde-
kes a hátsó rúgózás, mely egy darab keresztben elhelye-
zett félel'liptikuis rúgóból áll. Az első tengelyt félell'iptikus 
rúgó'k erősítik az alvázhoz. 

Nagy sikert aratott a Deiafife-művek új „Chassis Lé-
gére"-je, melynek 75 mm. furatú, 110 mm. löketű álló-
szelepes hathengeres motorja kiforrott konstrukció be-
nyomását kelti. Ricardo-típusú robbanótér és akkumu-
látorgyujtás jellemzik az új típust. 

Az új 16 H. P. Darracq igen szépen átkonstruált 
függőszelepes hathengeres motorjával követi a jól bevált 

Darracq szerkesztési elveket. Az akkumuláltor-
gyujtást itt is megtaláljuk. Űj típus a 12 gyertyával ellá-
tott kettősgyujtású Rochet-Schneider hathengeres. A 
hátsó fékdobban egyenként négy pofa foglal helyet, me-
lyeket két bütyök működtet, kihasználva annak egész felü-
letét. 

A Peugeot-művök két új hathengeressel jöttek piacra. 
Az egyik egy drága tolattyús luxusmodell, míg a másik 
á illószelepes motorjával lényegesen olcsóbb. Az előbbinek 
főtengelye hét helyen csapágyazott és az olaj hűtéséről 
egy a vízhűtő alatt elhelyezett külön olajhűtő gondosko-
dik. Szépen kiképzett fékrendszer, 16 collos fékdobokkal 
és Servo-Dewandre-készülék járul hozzá a kocsi bizton-
ságának emeléséhez. A tolattyús típus hengerűrtartalma 
3750 kcm. Az állószelepes modell furata 65 mm., lökete 
100 mm. 1,992 kcm. hengerűrtaltalma. A jól ismert 
7—12 H. P. kiskocsi többféle kisebb javításon ment 
keresztül. 

Az új 17 H. P. hathengeres állószelepes FIAT remek 
tusirozott kiállítási alvázán a felhágók fémbe foglalt 
üvegből készültek. Lelkiismeretes műhelymunka és szép 
konstrukció jellemzi az új modellt. Az új hathengeres 
1800 kcm.-es Mathis, a már említett Hypoid csavarorsós 
meghajtással kerül piacra. A két darabból álló hengerfej 
képezi a különlegességet a sikerült új modellen. Az új 
hathengeresek közül megemlítjük még a Delaunay-Belle-
ville-1, a Donnet-1, a Voisin-1 és a 32. H. P. Minerváit.. 

A Panhard & Levassor gyár standján ott látjuk az 
új 10 H. P. hathengerest. Akkumulátorgyujtás és két 
porlasztó található a motoron. Érdekes a rúgózás, ameny-
nyiben elől félelliptikus, hátul megfordított negyedellip-
tikus rúgókat láthatunk. 

Több kevésbbé érdekes modell mellett említést érde-
melnek a G. M., Turcat-Mérv és Buchet-gvárak ú.i típu-
sai. Az olasz Itala újra kiállítja tavalyról jól ismeret 
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királytengelyes hathengeresét. Mellette egy szépvonalo-
zású, két felülfekvő bütyöktengellyel ellátott sportmotor 
kelti fel a hozzáértő figyelmét. Az ismert 1.5 literes 
Alfa-Romeo „Six" mellett ott látjuk a változatlan An-
saldo hathengerest és a tavaly először bemutatott Amil-
car hathengeres kompresszoros alvázat. A Mercedes-
Benz cég standján remekbekészült kiállítási alvázak 
tesznek tanúságot a német ipar hatalmas fejlettségéről. 

A nagyszámban látható négyhengeres kocsik közül 
az angol Austin „Seven" kis alváza és a „Twenty" 
mint karosszált túrakocsi volt látható. Citroen most csak 
a B 14 jelzésű 12/14. H. P. kocsit gyártja. A kiállított 
modell elől és hátul újtípusú súrlódó lökhárítókkal ren-
delkezett. A nagyszámban kiállított négyhengeres kocsik 
közül megemlíthetjük a Salmson-t és Imperia-1. A La 
Licorne és Hurtu új négyhengeresei állószelepes motorral 
készülnek. 

Annak ellenére, hogy az angol automobilipar csupán 
két kocsival, a Rolls-Royce-val és a fentebb említett 
Austin-nal volt képviselve a kiállításon, a nagy kocsik 
kedvelői számos szép luxusalvázban gyönyörködhettek. Az 
új 40—50 H. P. Rolls-Royce New-Phantom-típuson számos 
apró újítást találunk. A 20 gallonos hátsó benzintartály be-
öntőcsöve hosszabb, úgy hogy a benzintöltést a kocsi 
hátsó részén elhelyezett csomagok, kofferek stb. nem za-
varják. Az ötgallonos pótbenzintartály tartalmát három-
elágazású csapon keresztül lehet a porlasztóba juttatni. 
A hidraulikus Rolls-Royce lökhárítók a kocsi első és 
hátsó részén egyaránt megtalálhatók. Újítás a szerelék-
falon elhelyezett piros lámpa, mely meggyullad, mikor a 
hűtővíz hőmérséklete eléri a 95 fok Celsiust. 

A kontinens ismert nagy kocsijai közül a 4-5 H. P. 
Renault és a soros nyolchengeres Panhard pompás kiál-
lítási alvázakat mutatott be, míg az Isotta-Fraschini és 
Hispano-Suiza gyárak remekül karosszált modelleket állí-
tottak ki. Ezeken a modelleken nem volt észlelhető lénye-
gesebb változás. Szép nagy kocsi a 30/100 H. P. felül-
vezérelt belga Excelsior. 

A soros nyolchengeresek tekintélyes számban látha-
tók a kiállításon és nem kevesebb mint öt új típus mu-
tatkozott be a különböző gyárak standjain. A Morris-
Leon-Bollé szépen kidolgozott és jól átkonstruált mo-
torja élénk hasonlatosságot mutat fel az új soros nyolc-
hengeres Wolseley-e 1. Másik érdekes új modell a soros 
^volchengeres Ballot (furat 63 mm., löket 105 m m . l 
Két francia Zenith-porlasztó és egy a motor hátsó ré-
szén elhelyezett királytengely jellemzik a motort. Meg-
lepetést keltett a Sizaire-Berwick új soros nyolchenge-
rese. melynek függőszelepeit emelőrudak működtetik. Az 
új S. C. A. P. nyolchengeres mellett ott látjuk a német 
Horch és a jól ismert amerikai Stut". Huvmobüe, Mar-
tnon, Packard és Auburn „Eight in line"-eket. 

Az amerikai ipar kitűnően volt képviselve a párisi 
Salon-on, ami tekintve az amerikai gyáraknak az euró-
pai piac felé való orientálódását, nagyon is érthető. Az 
előbb említett soros nyolchengeres típusok mellett a 
V-típusú nyolchengereseket készítő gyárak, mint a Lin-
coln, Cadillac és az új La Salle állították ki modelljei-
ket. A javított Chrysler- és Bwicfc-model'leík egy-egy igen 
érdekes keresztbemetszett példányait láthattuk e két elő-
kelő amerikai gyár standján. A Studebaker-gykr „Com-
mander"-típusa mellett bemutatott egy teljesen aranyo-
zott „Erskine" kiállítási modellt, 20.000 dollár értékben. 
A Reo^gykr bemutatta új „Plying Cloud" (repülő felhő) 
típusát, melynek hosszú, merőleges légszívócsövén szin-
tén megtaláljuk a légtisztítót. A tolattyús amerikai ko-
csikat, a jól ismert Wyllis-Knight mellett a hathengeres 
Falcon-Knight és a soros nyolchengeres Stearn-Knight 
képviselték. A négy- és hathengeres Overland „Whippet", 
a Dodge „Senior" és a Pontiac zárták be az amerikai ko-
csik sorát. 

Ausztria 
legelterjedtebb 

gyors-
teherautója 

Telefon: T. 205-72 
L. 995-47 

Műhely: J. 372-88 
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FOHGAEMI HÍREK 
Hogy mennyire nincs fogalma a budapesti közönségnek a 

forgalmi rendről és mennyire nem tudja azt a paragrafust, 
hogy az úttest a járműveké, bizonyítja ez a kis történet. Egy 
olvasónk oldalkocsis motorkerékpárján megy az Egyetem-
téren. Előtte az úttest hosszában halad egy 40—50 év körüli 
úr. Motorosunk dudál, az úr meg sem mozdul. Ekkor lelép 
egy idegen a járdáról és erőszakkal felhúzza a semmiről tudo-
mást nem vevő gyalogost. Motorosunk méltatlankodik, mire 
a gyalogos odaszól: „Maga a fiatalabb, térjen ki!" Újabban 
tehát majd megkérdezzük az úttestre tévedt gyalogosokat, 
hogy mikor születtek, mielőtt rádudálunk. 

* 

A BÉMAC és a villanydudálás. Az agilis miskolci Club, a 
Bükk- és Mátravidéki Automobil Club időnkint körlevélben 
keresi fel a budapesti sajtót és néha igen érdekes és megszív-
lelendő indítványokat hoz felszínre. Egyik ilyen indítványát 
a napokban vettük kézhez, melynek címe: „Szüntessék be a 
városi forgalomban az esztelen dudálást!" Ebben a kis cikkben 
Siposs Géza, a BÉMAC igazgatója azt ajánlja, hogy a hatósá-
gok tiltsák el a gépjárművezetőket a villanykürt használatá-
tól és a városban csupán a kéziduda alkalmazása legyen meg-
engedve. Ez esetben szerinte megszűnne a fékevesztett roha-
nás és minden gépjárművezetőnek érdekében lesz az óvatos 
haladás, míg eddig a gépjárművezető már a messziről való 
éktelen dudálással igyekezett magának biztos utat teremteni. 
Hát ehhez van egy pár szavunk. Először is a külföldön már 
alig dudálnak a gépjárművezetők és Párisban csak akkor hall 
például az ember dudát, ha a rendőr sokáig tartja fel egy-
oldalról a forgalmat. Ilyenkor a türelmetlen, százával felgyü-
lemlett vezetők éktelen dudálásba kezdenek, mire a rendőr 
egyet nevet és a következő percben megindul az áradat. Miért 
nem dudálnak azonban a külföldön? Mert nem kell! A buda-
pesti, vagy a miskolci polgár megkívánja a dudálást. Ő nem 
néz, nem törődik semmivel, csak megy az úttesten és ha el-
suhansz mellette duda nélkül, rádmordul, „Miért nem dudál?" 
Ha lelassítsz előtte és várod még áthalad, szintén rádmordul: 
„Miért nem dudál?" Itt tehát nem a gépjárművezetők esze-
veszett rohanásában kell keresni a hibát, hanem tisztán a 
gyalogosokban. Ha a rendőrség jobban fog ügyelni a gyalog-
járókra és egy kis rendet teremt az utca közlekedésében a 
gyalogosokat illetőleg, megnyugtatjuk Siposs Géza urat, hogy 
a dudálás önmagától meg fog szűnni. Ami pedig az eszeveszett 
rohanást illeti, ez igen tág fogalom. Nálunk a megengedett 
sebesség nevetségesen alacsony, „25 km", míg Berlinben már 
az 50 kilométeren is túl vannak. Ott azonban nem látni az út-
testen őgyelgő, újságot olvasó és beszélgető gyalogosokat. Ma 
mindenki tanakodik, hogy javítson a renden. Kijelentjük, 
hogy egy-két év múlva önmagától rend lesz a pesti utcán. Ha 
annyira felgyülemlik az autók és motorok száma, hogy az át-
kelés kezd majd veszélyes lenni, a gyalogosok meg fogják gon-
dolni, hogy zsebretett kezekkel, bóbiskolva nekiinduljanak 
egyik oldalról a másikra. Sokkal nagyobb baj a sokfélefajta 
jármű és az úttest helytelen építése. Ezt kell először kijaví-
tani, az eszeveszett és féktelen dudálás megszűnik majd ma-
gától is. 

* 

Vidéken sem különb a helyzet. Egyik pécsi előfizetőnk, 
Riba Lajos, szűcsmester írja a következő két esetet. A napok-
ban megállít egy rendőr egy kerékpárost. Valamikor segéd-
motor lehetett rajta és erősebb kerékpárkonstrukció képét 
nyújtotta. A rendőr kéri az igazolványt. A delikvens erősen 
szabadkozik, hogy hiszen ezen nincs motor, itt nincs se 
gyertya, se dugattyú,. Bánom is én, nekem ugyan dumálhat, 
hogy nincsen rajta dugattyú, tudom, ha elkerül, tovább pö-
föktet. — A másik eset még érdekesebb. Családommal jövök 
haza egy vasárnap oldalkocsis gépemmel. Mikor betolom 
a garázsba a gépet, megszólít a rendőr, hogy gyorsan haj-
tottam. Mentegetem magam, hogy hiszen nem is láthatta, 
mert künn sem állott mostanában. Igen, de éppen jöttem ki a 
kávéházból és az emberek panaszt emeltek, hogy túlgyorsan 
hajtott. Nyolc nap múlva már kaptam is minden tárgyalás 

Tengelyek, carterek, kazánok, motorhen-
gerek, aluminiumtárgyak stb. speciális 

HEGESZTÉSE 
jótállással. Lokomotív vörösréz tűzszekrény hegesztés 
Budapest , V. kerület, D r á v a - u t c a 5 . sz, Te le ton : L ipót 9 0 9 - 8 8 . 

A l e g j o b b és l e g o l c s ó b b 
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Magyarországi vezérképviselet: 
L I G Ó R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

Budapest, V. ker., Alkotmány-utca 3. sz. 
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nélkül a büntetőparancsot, hogy fizessek 6 pengőt gyorshaj-
tására. Egyszóval már a vidéken is kezdődik az üldözés. 

* 

Igen tisztelt Barátom! 
Bocsáss meg, hogy soraimmal zavarlak, de mivel tudom, 

hogy a motorostársadalom lelkes szószólója vagy, azt hiszem, 
hogy az alábbi kis eset érdekelni fog. Ha nem restelled, úgy 
adj e pár sornak helyet lapodban, hogy a szegény motorosok 
a mások szomorú tapasztalatain okuljanak. Mert, hogy a m. 
kir. államrendőrség legénysége nem fog okulni, nem lesz 
okosabb és kisded játékait éppen úgy fogja folytatni, mint 
eddig, arról, azt hiszem, Te éppen úgy meg vagy győződve, 
mint én. Tehát: 

A belvárosban jártam és gyönyörködtem a szép őszi nap-
sütésben mámorosodó, duzzadó és illatozó nőkben és — rend-
őrökben. Oly ritkán járok a belvárosban, hogy azt a merész 
gondolatot mertem táplálni a szívemben, hogy betekintgetek 
Mérayék boltjába, a Váci-utcában. Bár ne mertem volna! 

Igaz, hogy előzőleg egy fél óra hosszat töprengtem azon, 
hogy vájjon merre szabad nekem odatolakodni. Nem jöttem 
elég korán rá, hogy le kell menni az Erzsébet-hídnál a duna-
partra és onnan befordulni a Váci-utca felé. A morfondiro-
zásra csak később jutott időm a rendőrségen. 

Szóval: Bátran és merészen befordulok a Haris-közbe, 
hogy onnan a Piarista-utcán keresztül menjek tovább a duna 
part felé. Én, balgatag! Elfelejtettem, hogy közbe van még a 
Váci-utca, ahol még csak egyik oldaltól a másikig sem szabad 
„közlekedni!" 

Ám gőgösen, büszkén, férfiassága és hatalma teljes tuda-
tában elém ugrik egy deli, szép rendőr. Igazi magyar ember 
típus. 2540-es szám. Fehérkesztyűs kezét égnek emelintve, 
imilyen szókat eresztett fogai rekeszéből. Forró lehellete 
megcsapta arcomat. 

Álljon meg, hé! 
Megállok. 
Tessék leszállni! 
Világéletemben engedelmes kisfiú voltam, hát hogy a ked-

vében járjak, még azt is megtettem. 
Na, mondok, most pedig mi is a „szerény" kívánsága, igen 

tisztelt biztos úr? 
„A Váci-utcában motoroskerékpáron járni tilos" — 

feleli ő. 
Hát nézze, biztos úr, mondok, mert láttam, hogy evvel ma 

nem lehet okosan beszélni, inkább visszafordulok . . . 
Hohó, — mondja Ő és felmutat a fejünk felett himbá-

lódzó táblára, behajtani tilos. Tessék kérem vezetni a motoros- , 
kerékpárt. Zsákutcában voltam. Az Eskü-tér felé nem lehet 
menni, mert irány ellen van. 

Megvakartam a fejemet. 
A teremtésit! A Váci-utcában délben, a legnagyobb korzó 

idején, csak úgy félkézzel tologassa az ember az alig 160 kilós 
gépet. 

— Már pedig én valamerre menni szeretnék. Engedjen 
átmenni az úton, hiszen csak ide, a Piarista-utcába akarok 
átmenni.. . legyen egy kis belátással, nem tart az semeddig 
sem, amíg az egyik oldalról a másikra áttolom a gépe t . . . 

— Nem lehet. Tessék itt kézen vezetni a kerékpárt. A 
Vörösmarty-térig. (Csak!) 

Közben egész tekintélyes embergyűrű vett bennünket 
körül. 

— Tessék mán odább menni! . . . Mit teccik itt bá-
mulni? . . . 

Az emberek nevettek, de mindenki a helyén maradt. 
Tipikus pesti közönség. 

— „No hát én visszamegyek arra, amerre jöttem. Nem 
lehet itt cirkuszt csinálni! Én itt nem tologálok!" — mondám. 

A tömeg helyeslően morgott. A rendőr vérszemet kapott. 
— Gyerünk a kapitányságra! Előállítom! Majd adok én 

magának a rendőrségből viccet csinálni! 
Érdekelt a dolog, hogy odabent a rendőrségen mit fognak 

szólni a dologhoz. 
No meg aztán muszáj volt is menni. Hát mentem. Az 

emberek utánunk. Azt hiszem egy nagy város utcáin, egy több-
szörös rablógyilkos sem részesül ekkora kíséretben. 

Megérkeztünk a rendőrségre. Be az őrszobába. Éppen 
nagytakarítás van. Egy élemedett nőszemély (azt hiszem az 
is elő volt állítva) súrolta a deszkapadlót. A matracok ápo-
rodott szaga összegyűlt a levegőben terjengő bagófüsttel és a 
lúgszaggal. Őrszobaszag. Aszongyák, üljek le. Mellettem ült 
még két gyanúsképű egyén. Az egyik a villamoson lógott, a. 
másik meg biciklit lopott. Mindkettőnek a priusza után érdek-
lődtek melegen. 

Az én rendőröm előveszi a plajbászát és elkezd érdek-
lődni adataim után. Bemondom. Az igazolványaimat el se 
kéri. Neki egyszerűbb felhivatni a 64-es őrszobát és az 
én priuszom után is érdeklődni. Szólok neki, hogy itt vannak 
az igazolványaim. 

— Nem kell — mondja szigorúan. Mi tudjuk a röndet. 
Nem úgy, mint maga ... 

Közben bejön a törzsőrmester, jelentkezik nála. Aztán ki-
húz a tárcájából egy tollat, nézegeti, az ablak felé tartja, 
megnyálazza, aztán óvatosan bemártja, a kabátjához törli, 
megint bemártja, aztán emelint egyet a sapkáján, megtörli a 
homlokát, eligazítja a lábával a kardját és — horribile dictu! 
— írni kezd. 

Akkor aztán a következő hosszú félóra alatt (mert egy 
félórahosszat körmölt, kaparhatott a biztos úr), avval szóra-
koztam, hogy az őrmester sorba ordítozott a legénységgel. Ki-
dobta a villamoson lógó fiút, aki valami Schweich Józsefnél 
volt alkalmazásban és annál érdeklődtek a bemondott cím 
helyessége iránt. Evvel a kidobással aztán nagy nehézségeket 
okozott a fiút elővezető rendőrnek, mert sehogy sem tudta a 
Schweich nevet leírni, sőt a fiú adott neki egy nyomtatványt, 
még arról sem tudta leírni. Hogy a fiút most az őrmester ki-
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zavarta: „Nem látják, hogy mi van itt?!" (ezt szó szerint így 
mondta, magasztos fennköltséggel, a nagytakarításra cé-
lozva.) — nagyok lettek a rendőr bajai. Pontosan — meg-
számoltam —, hatszor kellett neki a fiúhoz szaladgálni, hogy 
végre le tudja nevét — iratni. 

A másik rendőr a cipőjét pucolta és diskurzust kezdett 
velem a szerb-bolgár konfliktusról, mire az én rendőröm, aki 
talán most törülte vagy huszadszor izzadó homlokát, mérgesen 
hátraszólt. 

— Cssss . . . Ne tessék beszélgetni... 
Hallgattunk. Csend. A falióra kimérten ketyegett. Az én 

rendőröm percegtette a tollát. 
Eltelt még tíz perc. Kirázta a tollat, beletörülte a kabát-

jába, elővette a tárcáját és eltette. 
Akkor behívott az őrmester szobájába. Ott meg az őrmes-

ter jegyezte valami nagy könyvbe bele a feljelentést és a 
nacionálémat. 

— Első emelet, hét — mondta, miután megnézte az iga-
zolványomat. 

Felmentünk, ahol is egy rendkívül kedves rendőrfötaná-
csos invitált meg, foglaljak helyet, udvariaskodtunk egymás-
sal és a végén — eleresztettek. 

Az ügy most folyamatban van. Nem tudom, hány évre 
fognak ezért a szörnyű bűntettért elítélni. 

Hja-ja! . . . 
Tessék tanulni belőle. 

Szeretettel üdvözöl 
Verebélyi Bálint. 

Amikor nem elegendő a rendőrségi igazolván;,-. 
Napokkal ezelőtt a Jókai-utca és Mozsár-utca keresztezé-

sénél leállít a 412. számú lovasrendőr. A vád: gyors és vigyá-
zatlan hajtás. A tény: sebesség 30—32 kilométer. A pa-
ragrafus szerint gyorsan mentem, de a gyakorlat szerint nem. 
De fő a paragrafus. Felírnak. Rendben van. Közben kiderül, 
hogy első rendszámtáblámat elvesztettem. Erre a rendőr ki-
adja a parancsot: Előállítom a VI. kerületi kapitányságra. 
Megfordulok, gyerünk a Mozsár-utcába. A kocsit bűnjelként 
lefoglalják. Jelentésírás a biztos úr részéről egy félóra. 
Utána elővezet a felügyelőhelyettes úr elé, aki kikérdez és ki-
utal a főtanácsos úrhoz. A főtanácsos úr elolvassa a jelentést, 
átteszi az iratokat és engem dr. Csathó kapitány úrhoz. Újabb 
jegyzőköny, melyben beismerem, hogy 30—32 km.-es sebesség-
gel mentem. A vigyázatlan hajtást visszautasítottam. Évek óta 
vezetek, de még a sármentőm sem sérült meg soha. A pa-
ragrafus szerint kihágást követtem el. Ezt elismerem. Bün-
tessenek meg. Jön a rendszámtáblakérdés. Mikor kijöttem, 
rajta volt! Közbe elveszett. Kivel tudja ezt bizonyítani? A 
kocsin velem levő úr nem emlékszik pontosan, hogy rajta 
volt-e, mikor kijöttünk. Ez a bizonyítás természetesen nem 
elégséges. Ez is rendben van. Ezért is büntessenek meg. Ez-
után jönne az ügy poénja. Én igazolva vagyok a rendőrség 
által kiállított jogosítványommal. A kocsi igazdlva van a rend-
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R A L E l G H motorkerékpár 
Svábhegyi verseny 

1927. 
350 kcm. kategória 
II HILD KÁROLY 
Raleigh-gépen 

A P A R T A U T Ó Vezér-
képviselet 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. Telefon: T. 289 

R . - T . 
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őrség által kiállított igazolólappal. De a rendőrségnek nem 
elégségesek a saját igazolványai. Levezetnek az őrizetesek 
szobájába. Notorius csavargók és tetten ért betörök között 
kell ülnöm, mert még azt kell leigazolni, hogy milyen jogon 
és paragrafus alapján mertem én a kocsit vezetni, mikor a 
kocsi egy országgyűlési képviselő tulajdona. Ezt még eddig 
nem hallottam. A képviselő történetesen a kerületében tartóz-
kodott. Telefonon nem lehet megtalálni. A felügyelőhelyettes 
úr erre kijelenti, hogy addig a rendőrségen kell maradnom, 
míg a képviselő úrral nem tudnak beszéini. Hosszas rábeszé-
lés után felhívják a cégemet, amely leigazolja, hogy a kocsi 
a cégnél van jelenleg. Kételkedve bár, de elfogadják az igazo-
lást. Most a következőket szeretném e helyen megkérdezni dr. 
Csathó rendőrkapitány úrtól: Előrebocsátom, hogy a gyors-
hajtásért és a rendszámtábla elvesztéséért járó büntetést fel-
lebbezés nélkül kifizetem a végzés kézbesítése után. Kérdéseim 
a következők: joga van-e a rendőrnek valakit előállítani azért, 
mert az egyik rendszámtábla hiányzik, akkor, mikor úgy a ve-
zetőnek, mint a kocsinak meg van a rendőrségi — tehát hiva-
talos — igazolványa. Másodszor: ezen igazolványok birtoká-
ban jogos-e a vezetőt csavargók és betörők között három órán 
keresztül letartóztatásban — illetve előállításban —, tartani 
annak beigazolása céljából, hogy milyen jogalapon vezetem 
én egy képviselőnek a kocsiját? Mert ha ezért valakit három 
órán keresztül fogvatartanak, akkor ez bizonyára büntetendő 
cselekmény. Mély tisztelettel kérem dr. Csathó rendőrkapitány 
urat, hogy nevezze meg azokat a Főkapitányi rendeleteket és 
azok számait, melynek erejénél fogva a 412. számú rendőr 
engem előállított, továbbá melynek erejénél fogva a VI. kerü-
leti kapitányság három órán keresztül fogvatartott — lefog-
lalva bűnjelként a kocsit is —, annak leigazolása céljából, 
hogy milyen jogon vezettem én más gépkocsiját. 

K. Kemechey Ernő 
műszaki tisztviselő 

I., Krisztina-körút 83., 1/7. 
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Megérkeztek az 500 és 600 kcm. hengerűrtartalmú 

HOREX 
motorkerékpárok 

HOREX a legjobb és legmegbízha-
tóbb német túramotorkerékpár. 

A Svábhegyi versenyen Kováts Emil normálszéria oldalt-
vezérelt 600 kcm. HOREX túragépen a 750 kcm. kategóriában 

lll-ik, maga mögött hagyva számos ohv. versenygépet. 

A gépek megtekinthetők: a magyarországi vezérképviseletnél, 

Sphynx-Garage, Budapest, VI., Aradi-u. 58 
Telefon: T. 103-38 

Fényeztesse kocsiját amerikai zománclakkal! 

Mindennemű műszaki és azaktelvHAijosftáit nyújt a 
Dupont Duco gyárad magyarországi vezérképviselete Budapest, I., BudafokUút 9—11. 

Teleion József 115—53 és József 85—17. Balkán Lloyd R.-T. 



31 1927 október 29. 

l̂liiiiilliiMiilliiiiiilliiiiiil'iiMiilliiiiiiiliiiiiilliiiiiilliiiiiilliiMiilliiiiiilliiiiiilliiiiiillim 

Tisztelettel felkérjük 
üzletfeleinket, hogy a tor-
lódások elkerülése végett 
kocsijaikat az őszi és téli 
nagy javításokra, rendbeho-
zás végett már most hozzák 
mühelyünkbe. 

NÉBEL ÉS SZIRMAI 
Budapest, V I . , Csengery-u. 
74. Telefon: T. 1 4 7 — 2 7 . 

Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, 
minden formában és minden feszültségben a legna-
gyobb választékban Reich Miklósnál VI., Vilmos csá-
szár-út 45. Telefon: T 144-72 és T 272-67. 

Hírek 

l̂iiiiii||iiiiii||iiiMi||iimi||iiiiii||iiiiii||iî  

ZÜNDAPP 
német TRIUMPH 
250 kcm.-os motorkerékpárok 

Vigh Jenő, Budapest, V., Honvéd-u. 2 

Az 1928. évi 
magyar versenynaptár 

A Királyi Magyar Automobil Club közölte szerkesz-
tőségünkkel az általa Párisban bejelentett nemzetközi 
versenyek terminusait. A fenti négy versenyhez, a már 
általunk a KMAC sportbizottságának bejelentett meg-
bízhatósági versenyünkkel együtt a magyar verseny-
naptár ezideig 1928. évre a következő: 

1928 április 7., 8. és 9. „Automobil-Motorsport" 
megbízhatósági versenye. 

1928 május 16. Magyar Tourist Trophy. KMAC. 
1928 június 16—17. Magyar Túraút. KMAC. 
1928 június 29. III. Guggerhegyi verseny. KMAC. 
1928 szeptember 30. IX. Svábhegyi verseny. KMAC. 
A fenti öt versenyből az Automobil-Motorsport ver-

senye országos, az utóbbi négy nemzetközi jellegű. 
A fenti versenyekhez valószínűleg egy „Magyar kilo-
méternap", a MAC túraútja és a Jánoshegyi verseny, 
valamint a Terézvárosi Torna Club és a Tiszántúliak 
szokásos versenye fog járulni, ami 9—10 alkalmat 
fog adni a magyar versenyzőknek tudásuk csillogta-
tására és jó eredmények elérésére. Nem tartjuk való-
színűtlennek, hogy Szombathely, Pécs és esetleg Mis-
kolc is beáll a jövőben a versenyrendezők közé. Az 
ügetőmiting ezidén is elmaradt, valószínűen jövőre 
sem lesz meg. 

A tehén szabja meg a karosszéria színét! Az egyik 
vidéki város rendőrségének sikerült új csodabogarat 
termelnie. A bogár elég érdekes. Egyik vidéki gyá-
runk pompás Steyr Type X I I . teherautót vásárolt, 
amely próbarendszámmal ellátva, megérkezett a vá-
roskába. A vizsgán a kocsit visszautasították. Mint 
kiderült, nem műszaki okokból. A bizottság elrendelte 
a pirosszínű karosszéria átfényezését. Mint az indo-
kolásból kiderült, nem kommunista propagandától 
féltek, hanem szerintük a piros színtől megvadított 
tehenek súlyos szerencsétlenséget okozhatnak. Min-
denesetre tiszteletreméltó, gondos előrelátás, azonban 
a hivatalos buzgalomnak egy részét inkább Budapest 
gyalogosainak megrendszabályozására lehetne for-
dítani. 

Érdekes, versenykocsikülsejű 503-as típust hozott 
ki a FIAT-gyár. A Grand Tourismo nevű kocsi sport-
szerű vonalakkal, forszírozott motorral és a Targa 
Florio hangulatát keltő hűtővédő dróthálóval kerül 
a piacra. 

A Harley-Davídson-gyár, hasonlóan az Indian-
gyárhoz, 1928-as modelljeit elsőfékkel és pedig végre 
európai konstrukciós elvek szerint, belső expanziós 
fékkel szereli fel. Ez természetesen megváltoztatja a 
villa alsó részét is. A gázadagolással egyidejűleg állít-
ható olajautomata és légszűrő jellemzik az új Harley-
eket. A régi típusok mellett megérkezett a Special 
Sport solo, mely gy,ors gépeket kedvelők számára 
készült. 

Zamecsnik Gyula új műhelyt rendezett be a Sör-
ház-utcában. Zamecsnik új műhelyében nem keve-
sebb, mint négy segéd és négy inas dolgozik, minek 
folytán a legtöbb időt igénylő javítások is gyorsan és 
pontosan elvégeztetnek. A z új helyiség irodája a mű-
hely felett, az emeleten foglal helyet. Zamecsnik 
Gyula egyébként a jövő héten kiutazik Angliába, 
ahol többek között megtekinti a New-Gerrard-műve-
ket és tárgyal a New-Henley motorkerékpárgyárral. 
Mint megtudtuk, Zamecsnik az 1928-as évre a New-
Gerrard-gépek mellett még a jólismert 4 hengeres 
amerikai Cleveland- és az angol New-Henley-motor-
kerékpárokat is képviselni fogja. Hat darab vadonat-
új Cleveland már a vámházban vár a kiváltásra. 

A D K W német motorkerékpárok vezérképvisele-
tét a közelmúlt napokban az „Orbis" Műszaki Rész-
vénytársaság, Budapest, V., Országház-tér 4. vette át. 
A DKW-gépek első nagyobb szállítmánya a napok-
ban érkezett meg Budapestre. 

L A U R I N & K L E M E N T * 
7/20 éa 7/íi> I. e. négyhengeres, szelepes motorral. 

14,50 L \S2SS5 SZEMÉLYKOCSIK 

S K O D A — H I S P A N O — S U I Z A 
25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 

L A U R I N & K L E M E N T 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

Vezérképvise let : B U D A P E S T , VI . , A N D R Á S S Y - Ú T ÍO. Te .e íon : Toréi 8 - 1 4 . 



1 
= AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1927 október 29. 

ANGOL DUPLAVAZAS MOTORKERÉKPÁROK 

Magyarországi vezérképviselet: I . á h u s s x - f c l e M e z ő g a z d a s á g i 
I p a r - é s G é p g y á r R é s z v é n y t á r s a s á g . T t i r ü k s z e n t m i k l A s . 

Budapesti kirendeltség: A r d ó J ó z s e f , VI., Vilmos császér-út 43. 

Kedvező fizetési rel ételeK. Kéljen árajanlatot. 

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

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

zsirzópresek. 

a g r a k t á r ! 

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

Telefon s 2 9 5 — 3 9 

I ^ Q y Q ^ Q l j Q az autóját vagy traktorját ja-
vítótól.^hogy gépe csapágyait 

CARMOBIL 
speciális autó- és traktor-csapágyfémmel öntse ki, mert 
akkor soha sem lesz baja a csapágyakkal. Főelárusitó: 

N A G E L S Á N D O R 
B U D A P E S T , V . , C S i K Y - Ü T C A 15 . 

T E L E F O N : T . 1 3 3 - 6 6 
Ugyanitt Kaphatók: phosnhorbronzrudak. angol ón, forraszló ón, 

alumtniumlemezek stn. 

MAGYAR WAGGON- és GÉPGYÁR RT. 

G Y Ő R 
T e l e i o n o k 2ttl. 2 ti, 203 R Á B A 

B U D A P E S T 
V.. Deák Kerenc-u tn 
Tel I'. 213-011. L. 979-411 

3 É S 5 T O N N A H O R D K É P E S S É G Ü 

Teherautók 
Autóbuszok 
A m a g y a r utaknak leg -
j o b b a n meg fe l e l ő autó 

Speciál- és 
Pótkocsik 
A magyar utaknak leg -
j o b b a n m e g f e l e l ő autó 

Szol id kivitel , g a z d a s á g o s ü z e m , e l ő n y ö s árak é s fe l téte lek. 
Ajánlati fe lh ívások c é g ü n k h ö z c i m z e n d ő k . Képv ise le tünk n incsen . 

Földbirtokra, házakra 

törlesztéses és váltókölcsönök 
leggyorsabban és legelőnyösebben kapha-
tók. Válaszbélyeggel ellátott levélre pon-
tos címmel azonnal szolgál a Szerkesztőség 

Sajtóhibák 
Lapunk 19-es számába, sajnos, számos sajtóhiba 

csúszott be. Alábbiakban adjuk a főbbeíK javítását: 
A 3-as oldalon a Bo^ch-hirdetédben Jánoshegyi-

verseny 1927 helyett Svábhegyi-verseny 1927 olvasandó. 
— A 11-ik oldalon a Svábhegyi-verseny cikkben, a jobb-
hasáb felülről számított eLső bekezdésében az utolsó név: 
Kádár helyett Kádár olvasandó. — A 13-as oldalon alul-
iról a jobbhasáb 19-ik sorá,ban hozva helyett hoztak 
olvasandó. — A 14-es oldalon a balhasáb felülről szá-
mított 2tí-ik sorában a járul szó ucán Kimaradt a hozzá 
szó. — Ugyancsak a 14-ik oldalon a 175 kcm.-e3 kategó-
ria győztesének átlagsebessége, mely hiányzott, 67.140 
km.-t tett ki. — Ugyanezen oldalon a balhasáb alulról 
számított 17-ik sorában , Gei'ss nyerte meg után nem 
pont, hanem vessző olvasandó. Két sorral lejjebb: Puch 
János (Puch) után a betű olvasandó. — A 14-ik oldalon 
a kategóriagyőztes (Urbach László átlagsebessége, mely 
hiányzott, 73.908 km.-t tett ki. — A 16-ik oldalon a bal-
hasáb felülről számított 25-ik sorában a Smick Viktor 
által vezetett WM. kocsi átlagsebessége, mely hiányzott, 
38.772 km.-t tett ki. — A 17-ik oldal jobbhasábjának 
felülről a 12. és 13-ik sorában Kaszala (Rover) és Schle-
derer (Magosix) olvasandó. Ugyanezen oldalon a jobb-
hasáb alulról számított 4-ik isorában Royer helyett 
Rover olvasandó. — A 26-ik oldalon a jobbhasáb alulról 
számított 4-ik isorában a nyüzsgésével szó helyett nyüzs-
géssel szó olvasandó. — A 27-ik oldalon a képaláírás 
egyes magyarázatai elé — a gyengébbek kedvéért — 1., 
2., 3. stb. számok írandók, az olvasás sorrendjében. — 
A 32-ik oldalon a jobbhasáb alulról számított 6-iik sorá-
ban ami helyett amennyiben olvasandó. — A 34-ik olda-
lion a balhasáb alulról számított 18-ik sorában szobáár 
helyett szobaár a helyes szó. — A Hírek-rovatban a 46-ik 
oldalon a jobbhasáb felülről számított 8-i'k sorában kilo-
méter lamé helyett kilométer lancée olvasandó. Ugyan-
csak az uitána következő 228 ezer stb. helyett 228.670 
km. a helyes. Ugyanezen oldalon, ugyanezen hasábban a 
felülről számított 14-ik sorban Jauky-né helyett Ju-
neck-né olvasandó. 

A Horex motorkerékpárok vezérképviseletet 
nyertek Budapesten. A Horex-motorok egyike a leg-
szolidabb és legszebb kivitelű német motorkerékpá-
roknak. Valódi pontos, preciz, igazi német munka. 
A Bad Homburgban lévő Horex Fahrzeugbau A . G. 
két típust hoz ma forgalomba. Egy 500 és egy 600 
kcm. típust. Az 500 kcm. típus furata 76 mm., lökete 
110 mm., míg a nagyobb, 600-as motoré 83X110. Mind-
kettő a jól bevált német „Columbus"-motorbeépítés. 
Egy henger, négy ütem, oldaltvezérlés. B & B karbu-
rátor, automatikus olajozás, négylemezes kupplung, 
három sebesség, kapcsolás a tankon, lökésgátlók, ket-
tős expanziós fékek, 27X3.5-es ballonabroncsok, 3 lite-
res külön olajtartály, 10 literes benzintank jellemzik 
a gép felszea'elését. — A Horex-gépek, melyeket 
bátran ajánlunk olvasóinknak, a Sphynx Garage-ban 
nyertek képviseletet. Budapest, VI., Aradi-utca 58. 
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MOIORSIIDN 
Használt mnnrkprékpá.ok Gvenes és Szendrő 
nizománvi raktárH. Aikatrc _ , r n A szex. l-elszereltsicikKeK. Olaj Budapest, VI., (J-utca 1. szam 
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Az USA-ban is vannak hegyiversenyek. Szeptem-
ber 5-én rendezték a Rocky-Mountains (Sziklás hegy-
ség) területén a híres Pikes Peak hegyiversenyt. 
Távja 19.970 km. A start Colorado Springsben fek-
szik, 2851 méteren, míg a cél tengerszínfeletti magas-
sága 4300 méter. Az összemelkedés tehát 1449 méter. 
A széria túrakocsiversenyt Bili Bentrup nyerte meg 
egy Stutz-on. Ideje 21:59 volt, míg a második helyre 
Chuck Meyers (Studebaker) került, 22:47 alatt ab-
szolválván a távot. A harmadik Wade Morton lett 
Aubnrn-al, 23:38-as idővel. Érdekes, hogy a hasonló 
körülmények között 21.5 kilométerre rendezett Klau-
senpass versenyen a Mercedes-Benz túrakocsik ideje 
17:43.8 volt, ami azt mutatja, hogy az európai kocsik 
odakünn fölényesen győznének. 

Meghalt az első világkörüli autós. A közelmúltban 
távozott az élők sorából 70 éves korában Charles J. 
Glidden. az első ember, aki automobilon körülutazta a 
földet. Mr. Glidden, aki most Bostonban (U. S. A.) 
meghalt, egy angol Napier-automobilon tette meg vi-
lágkörüli útját. Mr. Glidden fényképekkel illusztrált 
érdekes cikkekben emlékezett meg az angol „The 
Autocar" című lapban annakidején utazásáról. 

Az AJS-gyár legújabb szériájában kihozta a 350 és 
500 kcm.-es királytengelyes (ohc.) modelljét. Érdekes 
módon van megoldva a fogaskerekek kiküszöbölésével a 
felsővezérlés, t. i. egy zajtalan, erős Renold-lánc közve-
títi a hajtóerőt a főtengely és a felső vezérlőház között. 
A lánc kereke nem a motorkerékpárokhoz használt nor-
mál lánckerék, hanem egy széles, úgynevezett lánc-
fogaskerék. El van látva még egy automatikus lánc-
feszítővel, mely a lánc esetleges nyúlását önmagától 
szabályozza. Mindkét típus, annak dacára, hogy kifeje-
zetten sport, illetve verseny céljára készült, kapható 
indítóval (kick-starter). Ez nagy megkönnyítés és előny 
azok részére, akik oldalkocsival akarják ezeket a mo-
delleket használni. Az új modellek kipróbálása az idei 
nagy európai klasszikus versenyeken volt. Debüje a Nür-
burgringen megtartott Európa-bajnokságon volt. Itt J. H. 
Simpson, a nálunk jólismert világhírű angol versenyző 
megnyerte a 350 kcm.-es kategóriát 40 induló között, 
több mint félórával megelőzve a másodiknak beérkezett 
F. A. Longmant. A következő héten a svájci Grand Prixt 
nyerte fölényesen, utána pedig a belga, majd az osztrák 
Grand Prix-n tette fel a koszorút e győzelmi sorozatra. 
Legutolsó győzelme a napokban megtartott brooklandi 
bajnokság volt, ahol szintén Simpson győzött a 350 
kcm.-es kategóriában. Ezeken a nagy erőpróbákon elért 
sikerek fényes bizonyítványt állítottak ki az új ohc. AJS 
eddig is közismert gyorsaságáról és megbízhatóságáról. 
Mint értesülünk, a gép ára aránylag oly alacsony lesz, 
hogy könnyen hozzáférhető lesz, nemcsak kiváltságo-
soknak, hanem minden sportkedvelőnek. Már most is 
nagy érdeklődés mutatkozik ezen modellek iránt és re-
méljük, hogy tavaszra több jeles magyar versenyzőt és 
sportembert fogunk az új ohc. AJS-gépeken látni. 

Nézze meg az 1927. évi 
versenyeredményeket! 

Akár a hazai, akár a külföldi eredményeket 
figyeljük, mindenütt az 

AJS 
motorkerékpárok 

vezetnek 
Csak a legjobb anyaggal, legprecízebb mun-
kával lehet oly eredményeket elérni, amilyen-

nel egy más márka sem'dicsekedhet 

Az összes 

AJS 
gépekkel elért versenyeredményeket mind 

szériagépekkel, 
tehát katalógusáron bárki általJbeszerezhető 

gépekkel érték el 

Kérjen részletes ismertetést, magyarnyelvű 
részletes katalógust legújabb 1928-as modell-

jeinkről és 

legújabb árainkról 

+ 
AJS, Harley-Davidson, 

Triumph, Brough-Superior 
magyarországi képviselete: 

MAJLÁTH 
Hunyadi-tér 12 
Telefon: L. 984—85 
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VULKÁN GUMI JAVÍTÓ R.-T. BUDAPEST 
VI., ROZSA-UTCA 90 
Telefonszám: 271-75 

Címre ügyeljen! 
Alvállalatunk nincsen 

Magyarország legnagyobb és 
legmodernebbül berendezett 
pneumatik- és tömlőjavító-
üzeme. A javításokért szava-
tosságot vállalunk! 

Inti 

i i 

t Autófelszerelések 3 
§ Felszerelési I 
| különlegességek 

I Ford alkatrészek! I 

M1CHE.CIM P i V E l / 
legversenyképesebben 

I Nagy József 
§ B u d a p e s t , V J . k e r . , A n d r á s s y - ú t 3 4 . s z . f 
I Telefon: 2 1 - 9 7 1 | < 
îrri..MTm- riimi..iintT..imii..iriPii..iir?Ti^iniri..(rTiii.,iiiiTi..iMiii,.iiMii.,iinTe..iiriii..iiiiii..iiiiii..iiT!ii..iiiiii..iii^ 

D - R o d vezérképviselet. 

A VAUT AUTÓ K . - T . 
Budapest, VI., Andrássy-út 37. 

Telefon! T. 2S9-44. 

Angol 

motorkerékpárok 

Duplaváxas 1928 modell 
Jap és Yilliers beépítés 

Viqt) Jenő, Budapest, V., Honvéd-utca 2 

F O R D személy- és teherautomobilok 
O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

rEL6*- Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
\ 6 0 — 3 8 . 

* 160—38. Budapest, V!!., Rákóczi-út 19. sz. r E L E * 
> 
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Automobil-ve szérKépviseleíeK 

Hotchkiss OONNET-ZEDEL B A L L O T 
AUTO-PALOTA 

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

Telefon: T. 125-68 

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

Telefon : T. 125-68 

Wílheim Sándor 
Budapest, V., József-tér 11 

Telefon: Teréz 76 -09 

A motorkerékpár hibaforrásai. Érdekes statisz-
tikát tett közzé a közelmúltban az Angol Királyi Auto-
mobil Club. A statisztika célja megismertetni azokat a 
hibaforrásokat, melyek a motorkerékpárokon általában 
a „defektus" név alatt ismeretesek. 

A statisztika a következő: 
1. Gyújtás 16.7% 13. Kormány 

Baleset 12.5% 
2. Henger, dugattyú 10.4% 

1.5% 
1.4% 
1.4% 

1.4% 
1.1% 
0.7% 
0.6% 
0.4% 
0.3% 
0.3% 
0.2% 
0.2% 
0.2% 

A RAC (Royal Automobil Club) adatai természe-
tesen csupán az angol viszonyokra vonatkoznak és 
egyéves megfigyelésen alapulnak. Magyarországon a 
helyzet bizonyára hasonló, azzal a különbséggel, hogy 
a százalékokat, a rettenetes útviszonvok miatt előállott 
abnormis igénybevételek folytán bátran négyzetre emel-
hetjük. 

Francia automobilok — amerikai motorral. A 
Sizaire-Fréres automobilgyár a párisi Szalon alkalmá-
val bemutatott egy alvázat, melybe a jólismert 6 hen-
geres, tolattyús Willys-Knight-motor volt beépítve. 
Ugyanilyen alvázba építi be a Sizaire-gyár a négyhen-

3. Sebességváltó 
Tájékozatlanság 

4. Hajtólánc 
5. Kenés 
6. Szelepek 
7. Vezérmű 
8. Kupplung 
9. Hátsó kerék 

10. Váz 
11. Első kerék 
12. Első villa 

9.9% 
9.4% 
6.0% 
4.5% 
4.4% 
3.4% 
3.4% 
3.4% 
2.8% 
2.3% 
2.2% 

14. Lánckerekek 
15. Hátsó villa 
16. Oldalkocsi felerő-

sítés 
17. Oldalkocsikerék 
18. Gázosító 
19. Oldalkocsiváz 
20. Szektorok 
21. Világítás 
22. Oldalkocsirúgók 
23. Berúgó 
24. Fékek 
25. Fcvéb 

geres francia Hotchkiss-motort is, mely egy 80 mm. 
furatú és 120 mm. löketű rudakkal vezérelt függő-
szelepes modell. A két alváz között a különbség csupán 
abban rejlik, hogy míg a francia motorral ellátottban 
Perrot-fékeket találunk, addig a másikon Lockheed-
fékek vannak. 

Nemes Dezső dr., lapunk kezdettől fogva állandó 
olvasója, a minap kérte szerkesztőségünket, hogy a köz-
érdeket véve szem előtt, feltétlenül közöljük olvasóink-
kal, hogy a Schimanek professzor által fetalált „ma-
gyar" karburátorral nagy sikerei voltak. 7000 kilométert 
ment 3 éves FIAT 501-es kocsijával, amely idő alatt egy 
nagy alpesi túrát is tett Nemes Dezső dr. Ezalatt a leg-
nagyobb figyelemmel kísérte a fogyasztást és a megtett 
kilométerek számát állandóan jegyezte. Kocsijának fo-
gyasztását, melyet dacára annak, hogy autóját állandóan a 
FIAT-műhelyben kezelték, tehát már akkor is a mi-
nimális volt, 12—15 literről átlag 8 literre vitte le, 
ami szenzációs megtakarítás. A Dolomit-hágókon és 
teljes városi használatban a fogyasztás 8.5—8.8 liter 
volt 100 kilométerre. Egyébként Nemes Dezső dr. fel-
ajánlja bárkinek, hogy motorja lassújáratásában ver-
senyre száll bárkivel és mióta a Schimanek-karburátor 
van a gépén, motorja képes olyan lassan járni, hogy 
szabadszemmel kíséri a ventillátor kerekének járását 
és azt minden nagyobb megerőltetés nélkül számlálrti 
is képes. Készséggel adtunk helyet Nemes Dezső dr. 
levelének, hiszen mi is azon fáradozunk, hogy olva-
sóink minél olcsóbban jussanak azokhoz a kilométerek-
hez, amiket meg kell tenniök. 

1A tonnás angol gyártmányú TEHERAUTÓK 

928-as t>pus 
Minőségben szeikezetben teljesít-

ményben és élettartamban 
v e r s e n y e n fe lü l á l l 

Allnndó naey rnktiirkésxlel! Kedvező 
fizetesi feltételek! Kérjen árajánlatot! 

Vezérképviselet: 

RÓKA ÉS TÁRSA 
automobil rt. 

VI. ker., Aréna-út S7. az. 
Városi üzlet : Nagymező-utca 19 

l f lefon : L. ilQli-09 9' 6-17 
V i d é k i k é p v i s e l ő k e t k e r e s ü n k 
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Megérkeztek az 500-as ohv 
GILLET motorkerékpárok 

Rövid ideig még gyári (dumping) áron: 

Petrákovits Testvérek 1672P(20,900.000K) 
Budapest, IV., Királyi Pál-utca 8 lesznek árusítva. — Raktárról azonnal szállítható 

„The Studebaker Overseas News" címen érdekes 
amerikai újságot kaptunk Indi>ana államból. Az újság, 
mely a Studebaker-gyár saját lapja, igen érdekes dolgo-
kat tartalmaz. Megtudjuk a lapból, hogy bizony az ame-
rikai gyárak versenyezni is szoktak. Még pedig széria-
túrakocsikkal, melyek alvására egy könnyű kétüléses 
karosszériát szerelnek, leveszik a sárhányókat, egyszó-
val a túrakocsi-jelleg nemigen fontos és ezt a külsőleg 
versenykocsi-kinézésű gépet „Roadster"-nek nevezve, in-
dítják a különböző versenyeken. Hogy a motor aztán 
széria-e vagy nem, azt úgylátszik nemigen kutatják, 
mert az ilyen széria-túrakocsikkal bizony az amerikai 
vezetők igen respektábilis sebességeket érnek el. így 
például szeptember 5-én a híres Culver City autodrom 
fapályáján 120 kilométeres sebességi versenyt rendezett 
az American Automobil Associatíon. A versenyben in-
dult két Studebakart, mely a nagy „Studebaker Com-
mander"-nek felelt meg, nem kisebb nagyságok, mimt 
az Indianapolisról és más versenyekről jól ismert Ralph 
Hepburn és Eddie Hearne vezették. A két kitűnő ver-
senyző a 120 kilometert 52 perc 21.4, illetve 53:12.4 
alatt futotta meg, ami 138.290 km., illetve 136.090 
km.-es sebességeknek felel meg. A harmadik helyet egy 
Chrysler „72" foglalta el, míg a többi helyekre egy 
Buick Master, egy Nash Advanced Six, egy Hudson Su-
per Six és egy Chrysler „70" futottak be. Az eredmé-
nyek realitásához szó sem fér, hiszen, mint tudjuk, a 
Culver City versenypályán az 1.5 és 2 literes verseny-
kocsik 200 kilométeren felüli átlagokat futnak. Alkal-
munk volt a győztes Studebaker-kocsik képét is szem-
ügyre venni és bizony azokon konstatálható, hogy ren-
des roadsterek, csupán meg fannak koppa'sztva. Egyéb-
ként a Studebaker Overseas News-ból más érdekes ada-

tokat K> megtudtunk. Ab Jenkins egy Salt Laké City-
beli építési vállalkozó egy Studebaker-Commander-típus-
sal amerikai transzkontinentális rekordot ért el. Jen-
kins az 5313 kilométert 77 óra 40 perc alatt tette meg, 
ami kolosszális, 71.410 km. átlagsebességnek felel meg. 
Jenkins útján egy csukott Commahder Sedant használt 
és 2 óra 15 percei verte a csak nemrégen egy nyitott 
Chrysler-kocsival felállított 79 órás 55 perces rekordot. 
A kísérlet afe American Automobil Asso;iation felügye-
let^ alatt történt, melynek kiküldöttei nemcsak az indu-
lásnál és az érkezésnél voltaik jelen, hanem útközben is 
töblb kontrollállomáson várták Jenkinst. A kísérlet 
egyébként majdnem balul ütött ki, amennyiben Jenkins 
120 kilométeres Sebességben egy előre nem jelzett for-
dulóban a szó szoros értelmében kiszállt é3 6 métert a 
levegőben repülve, óriási szerencsével egy friss szán-
tásba rohant, ahol nem fordult fel, hanem sikerült neki 
bizonyos idő múlva nyugvó helyzetbe hozni kocsiját. A 
Wagy eséstől azonban úgy az alváz, mint a kardán némi-
leg elgörbült. Jenkins, dacára a Lincoln, városbeli me-
chanikusok tanácsának, tovább ment és. a hátralévő 3500 
kilométert a sérült kocsival is biztosan megfutotta. 
Jenkins szerint, ha e baleset nem következik be. vala-
mint többhelyütt erős köd nem hátráltatja útját, úgy 
idejét még jóval a most elért idő alá tudta völna vinni. 

Az angol Lea-Francis-gyár kihozott egy kompresz-
szoros kocsit szériában. Az előnyös külsejű 1.500 
kcm-es kiskocsi 140 km. körüli tempók kifutására képes. 
A Hyper-Sport néven forgalombakerülő modell négy-
üléses és hűtője, hasonlóan a verseny Delage- és Tal-
bot-okhoz, hátrafelé dől. 

Ttrótteüllös kerekek 
átalakítása 

SS és ballonabroncsú kerekekre 

Hivatalos Rudge-javítóműhely 

Dénes és Friedmcinn Rí. 
Budapest, VL, Dessewffy-u. 29. Telefon: 289-86, 144-71 
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AUTÓJÁHOZ, motorkerékpárjához, rádióké-
szülékéhez és egyéb világítási 
célokra csakis 

EREDETI V A R T A V A G Y 
LUX F É M A K K Ü M Ü L A T O R T 

vásároljon KOLLINAY BELA cégnél 
Budapest, VIII., Baross-utca 10. — Telefon: József 356-16 

Gróf Andrássy Imre, aki az idei versenyeken 2 
literes kompresszor nélküli Bugattiján kitűnő ered-
ményeket ért el, a tavasszal egy 2.3 literes Targa-
Florio Bugatti-kompresszoron fog versenyezni. Mint 
hírlik, egy másik, szintén igen tehetséges úrvezetőnk 
is szándékozik hasonló kocsi volánjánál megjelenni az 
1928-as versenyeken. — Wienben a belga gépeknek 
nagy a keletjük. A wieni Saroléa-képviselet Ausztriá-
ban 1927-ben 30G0 gépet helyezett el. Nagy szerencsé-
vel operált a Gillet-képviselet, melynek 1200 gépe ke-
rült vevő birtokába. — A kitűnő olasz Guzzi-gépeknek 
ma a lira magas árfolyama miatt nincs piaca Ma-
gyarországon. Általában az olasz gépek, mint a 
Bianchi, Frera, Guzzi, Galloni, Gilera, Garelli, da-
cára kiválóságuknak, nem tudnak talajt verni Ma-
gyarországon. — Dr. Feledy Pálról hírlik, hogy sem-
miképen sem akar felhagyni a motorkerékpárver-
senyzéssel, míg idei balszerencsében gazdag szereplé-
sét ki nem javítja. Mint megbízható forrásból értesü-
lünk, a jövő évben újra egy Sunbeam nyergében akar 

£ l a d ő 
nagyon jóharban levő CIT HOE.1S 
csukott leljeruuto 

bővebbet a szerkesztőségben 

versenyezni és visszahódítani vezető pozícióját. — 
Delmár Walter, Magyarország ezidei automobilbaj-
noka, a jövő esztendőben már kizárólag versenyko-
esikon fog starthoz állani. Minden jel arra mutat, 
hogy a Steyr-gyár 5 literes Cozette-kompresszoros ú j 
kocsiját fogja vezetni a szezon versenyein. — 
Dr. Schmidt Gyula a közelmúlt napokban megvette 
báró Wolfner András kitűnő állapotban levő Steyr-
Sportját ós a következő esztendőben a szezon összes 
túraversenyein starthoz áll. — Magyar részről igen 
sokan akarnak résztvenni a januárban lefutandó 
montecarlói csillagtúrán. Elsőnek Wolfner László és 
Almássy László Ede neveit említjük, akik valószínű-
leg mindketten Steyr Type X l l - v e l indulnak az im-
már európai hírnévre szert tett túraúton. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Margit-kőrút 64/a. V. em. 2. Tel.: T. 132—64. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Rózsa-utca 
111. II. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 
10—1 óráig. Telefon: T. 112—45, 112—1,6, 112—47 
Stádium Sajtóváll. Rt. Nyomdaigazgató: Janovits Ferenc 

M o / o r l c e r é J c p d r - l c é p u í s e l e / e l c 
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LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

Chater-
Lea 

Vezérképviselet: 
S z á n t ó L á s z l ó , Budapest 
VI. kerület, Andrássy-út 34. sz. 

nsA 
Schmalcz József 

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

HRD 

Lantay Ede 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

Velocctte 

LANTAY EDE 
Budapest, VI., Révay-utca 14. 

PEUGEOT 

LANDY FERENC 
Budapest, 

VI., Vörösmarty-u. 5l /a . 
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150 éven keresztül: 

Kölber Testvérek 
gyártották 

a tökéletes hintót 
Ma: 

Kölber Testvérek 

Kocsigyára R. - 7. 
gyártja 

a tökéletes automobil-
karosszériát 

Gyártelep, javítóműhely és garage: 
f-utca 4-1 

M.i az általános és 
legjobb fokmérője 
egy motorherékpár 

jóságának ? 

A megbízhatósági 
versenyeken való 
sikeres szereplés! 

Mi a megbízható-
sági versenyeken a 
legtöbbre becsült és 
legnehezebben meg-
szerezhető trófea ? 

TEAMDÍJ! 

A T E A M - D Í J A T 
az 1927-ben rende-
zett összes magyar-
országi megbízha-
tósági versenyen a 

MÉRAY 
nyerte 

Méray Motorkerékpárgyár Rt. 
Budapest. IV., Váci-u. L Tel.:jT. 224-99,226-65 
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Az NSU motorkerékpárok nagy sikere. 
i ' r . Ullerich, az ismert kölni motorsportsmau 
egy díjat adományozott annak idején arra a 
a célra, liogy a Nürburgringen lefolyt Európa 
Grand Prix legmegbízhatóbbnak bizonyult 
gyárának adassék ki. A nagy értéket és er-
kölcsi sikert jelentő díjat a német Vereinigte 
Fahrzeugwerke A. G. Neckarsulm, a kiváló 
NSU motorkerékpárok gyártója kapta meg, 
melynek minden gépe a versenyben maradt 
és egytől-egyig jó átlaggal és eredménnyel 
fejezte be a klasszikus versenyt. A z NSU gé-
pek eredménye nemcsak a gyárnak, hanem a 
német iparnak is újabb dicsőséget hozott. 

A diósgyőri vasgyár végérvényesen át-
tér a teherautó- és autóbuszalkatrészek gyár-
tására. Mint Miskolcról értesítenek bennün-
ket, a diósgyőri vasgyár végérvényesen át-
tér a M. Á. V. A. G. teherautók részeinek 
gyártására. Az összeszerelés továbbra is Bu-
dapesten fog megtörténni. 

A „Pesti Hírlap", hazánk eme kiváló 
napilapja érdekes pályázatot írt ki. A pályá-
zat címe „ A gyalogjárás tízparancsolata". A 
tízparancsolat tisztán a közlekedés bizton-
sága érdekében történt. Felhívjuk olvasóin-
kat és előfizetőinket, hogy próbálják meg a 
gyalogos számára készülő tízparancsolat ösz-
szeállítását, ami egy automobilistának és 
egy motorkerékpárosnak sokkal könnyebb 
feladat lesz, mint egy olyan embernek, aki 
nem igen ül motoros járművön. 

Üjabb Championgyertya-sikerek. A z an-
gol Grand Prixben, amit október elején fu-
tottak le Brooklandban, úgy a győztes Róbert 
Benoist (Delage), valamint az összes helyezet-
tek: Bourlier, Divó, Chiron, Oonelli, Mate-
rassi, Championgyertyákat használtak. 

Gróf Zichy Tivadar, aki a nyár folyamán 
Bugatti sportkocsiján versenyzett, az ősszel 
pedig 1.5 literes Grand Prix Bugattiján oly 
szenzációs lormát mutatott a Svábhegyi ver-
seny tréningjein, egy évre búcsút mond Bu-
dapestnek és Amerikába megy. Odakünn fel-
tétlenül folytatni fogja a versenyzést és mint 
szerkesztőségünk előtt kijelentette, ha haza-
tér, itthon is fog versenyezni és már haza-
tértekor az akkori viszonyok leggyorsabb ko-
csijával fog visszatérni Budapestre. Gróf 
Zichy Tivadar elvállalta künntartózkodása 
alatt lapunk informálását és így végre alkal-
munk lesz az amerikai Speedeway-ek életéből 
autentikus leírásokat adni olvasóinknak. 

Fenyvessi Róbert úr annak közlésére 
kért fel bennünket, hogy igazgatói állását a 
Velox Autókereskedelmi r.-t.-nál elhagyta és 
a Dodge-képviseletnél, IV., Kecskeméti-utca 
13. szám alatt vállalt állást. Értesíti ezúton is 
mindazokat, akik őt felkeresni óhajtják, hogy 
telefonon (József 462—02.) a hivatalos órák 
alatt mindig rendelkezésre áll. 

Sunbeam-világrekordok. A Sunbeam 
neve ismét belekerült a hivatalos világ-
rekord-táblázatba. Szeptember 20-án Cobbold 
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VI. k e r ü l e t , 
P o d m a n i c z k y -

u t c a 18. 

és Brewster angol vezetők egy 493 ohv. 
Sunbeam-en megjavították az 500, 750 és 
1000 kcm. osztályokban a 12 órás világrekor-
dot. A két kiváló angol versenyző 123.280 
km.-es átlaggal futott 12 órát és ezzel 11 világ-
rekordot adott át a múltnak. A z eddigi rekor-
dokat az 500-as kategóriában a belga Levin-
fosse és Flintermann tartották 119 km.-rel 
FN-gépen, amit 1926 augusztusában állítottak 
fel Monzában, míg a 750 és 1000 kcm. kategó-
riákban Driscoll, Worters és Spring, Norton-
vezetőké volt a dicsőség 122.650 kilométeres 
átlagsebességgel. 

Új világrekordok. A . P. Hamilton és 
H. J. Willis szeptember 23-án egy 348 ohc. 
Velocetten megjavították a 4 és 5 órás, vala-
mint az 500 kilométeres világrekordot. A Ve-
locette-vezetők 4 óra alatt 507.540 kilométert 
futottak, ami 126.885 km. átlagnak felel meg, 
míg 5 óra alatt 614.640-ig vitték, mi 126.928 ki-
lométeres átlagot jelent. A z 500 kilométerre 
3:55:28.2 idő kellett, ami 127.352 km. átlag-
sebességet jelent. A régi rekordokat Levin-
fosse és Flintermann tartották belga FN-gé-
pen, 120 km. körüli eredménnyel. 

A párisi szalon a motorkerékpárok terén 
hatarozott megújhodást jelent. Nyolcvan 
gyár állította ki modelljeit a Grand Paiais-
ban, melyek között igen sok érdekes újdonsá-
got találunk. A Peugeot-gyár végre kihozta 
szériában a kiraiytengelyes modelljeit, me-
lyen külön mágnes és dinamó van beépítve. 
Érdekes a „New" motorkerékpár préselt váza, 
ami némileg a német hasonló modellekre em-
lékeztet. A BCR hátsó tengelyére negyed el-
liptikus rugókat szerelt. A z angolok szerint a 
kiállítás legszebb gépe a 348 kcm. ohv. Peu-
geot. Megjelent a two port Motosacoche és az 
ohv. Gnome & Rhone. A z új Motosacoche-on 
meglátszik Marchant keze. Hasonlít a Cha-
ter-Leahez és az új ohv. BSA-hoz külső for-
mában. Váza majdnem háromszög. A gépek 
legnagyobb része túlméretezett ballonokkal 
jelent meg a kiállításon, A luxus is érvénye-
sül igen sok helyen. így a tankba beépített 
órák, sebességmutatók és egyéb szerkezetek 
teszik clónkké egyes gyárak kiállított gépeit. 
Igen szép külsőleg még a Durandal szintén 
préselt háromszög váza. A Peugeot mintájára 
most a Dollár és a Soyer is kihozta király-
tengelyes modelljeit. 

Vitéz Kaszala Károly, a kitűnő magyar 
motorkerékpárversenyző világrekordot javí-
tott. Ha lapunk a repüléssel intenziven foglal-
kozna, ügy Kaszala Károlyt ezúttal cím-
lapunk illetné meg. Nem kisebb eredményt 
ért el, mint megjavította a 200 kg. összsúlyon 
aluli repülőgépek távrepülési és időtartani 
világrekordját. Kaszala két kísérletet tett. 
Elsőízben 4 óra 58 peTc 22 mp.-et töltött a le-
vegőben, másodízben azonban már 9:21:51-ig 
birta, ami szenzációs eredményiek mond-
ható. Az eddigi világrekordot egy francia pi-
lóta tartotta 3 órás eredménnyel. 
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Megjelenik nemsokára Magyarországon 
is az új kétkipuffogócsöves ohv. 500 kcm. Gil-
let, melynek ára, dacára, hogy a gép tisztán 
versenycélokat is szolgálhat, alig fogja túl-
lépni az egykipuffogóc8Öves ohv. típus árát. 
Míg Magyarorságon az itteni képviselet az 
idei ősz folyamán 100 gépet helyezett el, ad-
dig a wieni képviselet Ausztria területén 
nem kevesebb, mint 1200 Gillet-gépet hozott 
forgalomba. A belga Gillet-gépek az idei ver-
senyeken igen szép eredményeket értek el. 
Az angol nemzetközi Six Day Trialon 2 Gil-
let indult el, melyek közül az egyik arany-, 
a másik ezüstérmet nyert. Franciaországban 
a Páris—Pyreneusok és vissza nagyjelentő-
ségű versenyben egy Gillet állott starthoz és 
büntetőpont nélkül futott be. Ugyancsak szép 
győzelmeket könyvelhet el magának a Gillet-
gyár a svéd és belga versenyeken is, ahol 
csaknem minden indulása győzelmet hozott 
számára. 

Zajtalan svéd 
a u t o m o b i l e s a p á g y a k . 
fcúpgörgös-, hengergörgős- Os go lyóscsap-
agyak. Az összes „Ford" - csapágyak . Spéci 
ails golyóscsapágy a k a Citroen, Chevrolet, 
Huick, Fiat, stb. autókboz. Angol zoll 
méretű speciális motorkerékpárcsapágyak. 

Magyarországi vezérképviselei: 

GREINITZ-PIRKNER 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 

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

kellő helyre 
v kellő f 

csapágyat 

Sürgönyeim: 
HIO. BUDAPEST 
l e l e l o n : J. 102-78 

J. 130-38 
J. 8-08 

Miss Marjorie Cottle Raleigh gépe. Mult 
számunkban egy angol Six Days Trial-képen 
bemutattuk Miss Marjorie Cottle-t, a kiváló 
angol nővezetőt, aki Raleigh-gépén egyike 
volt a három angol nőnek, akik az összes 
férficsapatokat legyőzvén, megnyerték az in-
ternacionális Kupát. Most olvassuk az angol 
Motor Cycle-ben Miss M. Cottle levelét, mely-
ben kijelenti, hogy a Six Day Trialon győz-
tes Raleigli-gépével a verseny előtt nem ke-
vesebb, mint 100.000 angol mérföldet tett már 
meg, ami 160.000 kilométernek felel meg. Ez 
a távolság négyszer annyi, mint a föld ke-
rülete. 

Október 31-én nyílik meg az angol „Olym-
pia Show", a világ legnagyobb motorkerék-
párkiállítása. Tart november 6-ig. November 
4-től 12-ig Glasgowban lesz a skót motor-
kiállítás. 

Terjed a Duco. A kiváló amerikai ka-
rosszéria-lakkozó rendszer, a Duco-zás Ma-
gyarországon az év folyamán hatalmas mére-
tekben terjedt el. A Balkán Lloyd, mely az amerikai 
Dupont-Duco-gyár egyedüli vezérképviselője, annak 
közlésére kér fel bennünket, hogy a Duco névvel visz-
szaélnek. Ma már az amerikai Duco-lakkok annyira 
a köztudatba mentek, hogy az eljárást magát is „du-
kózás"-nak hívják. Tekintettel arra, hogy a Dupont-
Duco a legjobb és a gyakorlatban legjobban bevált 
amerikai permetező lakk, ezúton is figyelmeztetjük 
olvasóinkat, hogy kocsijaik dukózásánál kizárólag az 
amerikai Dupont-Duco-lakkal engedjék kezelni ko-
csijaik karosszériáját. 

A Zündapp német motorkerékpárok, mely 
egyike a legmegbízhatóbb külföldi gépeknek, Ma-
gyarországon is kezdenek elterjedni. A Zündappok 
az idei német hatnapos versenyen klasszikus győzel-
met arattak. Nyolcvanhárom indult gép közül csu-
pán 10 maradt büntetőpont nélkül és ebből a 10-ből 3 
Zündapp volt. A 10 gyári teamből a Zündapp került 
ki legjobb pontaránnyal. Olaszországban, dacára 
a fasizmus előidézte sovinizmusnak, a Zündapp 

nagyon el van terjedve. A z 1000 km.-es Róma—Bo-
logna távversenyben a Zündapp-team végzett az első 
helyen, úgyszintén a Felső-Olaszországban rendezett 
hegyi megbízhatósági triálon is abszolút első helyen 
végzett. Magyarországon ma különösen a 3 kerekű 
szállító Zündapp kezd érvényesülni. Olyan nagy cé-
gek, mint a Hutter-szappangyár, a Sidol-gyár és má-
sok végzik közmegelégedésre szállításaikat a kis 
Zündappon. 

New-Hudson újdonságok. Palotásy Géza, a gyár 
magyarországi vezérképviselője, barátságosan meg-
válva a Wollemann és Társa cégtől, október elsejétől 
kezdve újra egyedül képviseli a New-Hudson-motor-
kerékpárokat a régi helyiségben, Veress Pálné-utca 
19. szám alatt. 

Meghalt Chater-Lea. Wil l iams Chater-Lea 67 
éves korában elhúnyt. 37 évvel ezelőtt alapította meg 
a motoroskörökben jólismert Chater-Lea motorkerék-
párgyárat. A kiváló motorok konstruktőrjének halála 
osztatlan részvétet keltett az egész motorostársada-
lomban. 
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Sportkocsik. 2 literig. I-ső Heteés Sándor . . 
Versenykocsik. 1'5 literig. I-ső dr. Feledy Pál . . . 

Il-ik gróf Zichy Tivadar . 
Versenykocsik. 2 literig. I-ső gróf Andrássy Imre . 
Versenykocsik. 3 literig. I-sö báró Wolfner András. 
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MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELET: 

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

UNLOPCORD 
TÖMÖRGUMI 
MOTORGUMI 
Gyári képviselet 

AUTÓ-
FELSZERELÉSEK 

Pneumalik és Autó-
> felszerelési Szaküzlet 
BUDAPEST, VI., 

Vörösmarty-!!. 33(Andrássy-útsarok) Tel.:L.983-63 

IRÁNYJELZŐK 

Nagy v á l a s z t é k b a n 
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50 évvel ezelőtt helyezte üzembe George B. Sel-
den az első automobilt, amelynek kenéséhez a mi 

kenőolajunkat használta. 

VACUUM OIL COMPANY R. T. 
Budapest, V, Zrinyi-utca 7. Telefon: Teréz 216—24 

Az automobiltechnika fejlődésével lépést tartot-
tunk, úgyhogy ma is a modern gépjárművekhez 

Gargoyle Mobiloil-t használnak. 

20 évvel ezelőtt jelent meg az első Gargoyle 
Mobiloil Ajánlási Tábla, mint kenéstechnikai 

tapasztalataink táblázatos összefoglalása. 

Biztosítsa Ön is automobiljá-
nak vagy|motorkerékpárjának 
helyes kenését azáltal, hogy 
az Ajánlási Táblánk szerinti 
Gargoyle Mobiloil márkát hasz-

nálja. 

Kizárólag 
„Sphinx Benzin"-nel járjon! 

A Gargoyle Mobiloil Ajánlási 
Tábla lehetővé teszi, hogy min-
den gépjárműtulajdonos maga 
válassza tudományos pontos-
sággal a gépéhez legjobban 

megfelelő olajat. 
Csakis 

„Sphinx Benzin"-t használjon! 

S T Á D I U M S A J T Ö V A L L A L A T R T . 


