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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 STEYR-gyár történetében 

3 vándordíj 
5 győzelem 
5 tiszteletdíj 
5 aranyplakett 

Gróf Kinsky Ulrich 

• S T E Y R • 
a versenykocsik és az összes automobilok legjobb idejét futja 
és végleg megnyeri a Svábhegyi Nagy Vándordíjat 

Delmár Walter STEYR 
a sportkocsikategóriák legjobb idejét íutja 

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 

k ategóriagy őztesek 

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

Magyar Stcyr Automobil Részvénytársaság 
i , 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 9 Telefon: Teréz 219 — 45 
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P n e u m a t í k 
Magyarországi vezérképviselet: 

Autófelszerelési és 
Pneuro atíkkereskedelmí 
R.-T, 
Budapest, IV., Aranykéz-utca 2 

L E R A K A T O K : 
NAGY JÓZSEF, BUDAPEST, 
VI., Andrássy-út 34. Teleion: 221-97 
NASH-PACKARD, BUDAPEST, 
IV., Apponyi-tér 1. Telefon: J. 316—39 
VELIS ÉS PINTÉR, SZOMBATHELY 
Telefonszám: 77 

• • 
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a BALÁZS LÁSZLÓ 
493 ohv. 

1 SVNBEAM 
1 motorkerékpáron 

KLG-gyertyával és 
| CASTROL-olajjal 
J a nap legjobb idejét 

futja, és új motorkerék-
pár pályarekordot állít fel 

• BALÁZS LÁSZLÓ 
347 ohv. 

Sunbeam 
• BALÁZS LÁSZLÓ 

347 ohv. 

Sunbeam - -

m olűalteocsival 
új rekorddal, fölényesen nyeri 
kategóriáját, a nap második leg-
jobb oldalkocsi idejét futva 

Vezérképviselet: M a g y a r Abroncs és K e r é k g y á r Rt. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8. — Telefon: Teréz 133-56 

H 
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OPEL 
1 9 2 8 - a s l e g ú j a b b 

modelek megérkeztek 
Németország legnagyobb automobi l -
gyára ::::: Napi te rme lés : 250 kocsi 

4 /18 HP kétüléses, négyüléses j legszebb vonalú 
10/45 HP ötüléses, hétüléses j Phaeton és Pullman-
12 /60 HP hathengeres, hétüléses ' Sedan karosszér iák 

Szenzációs a kis OPEL üzemköltsége, mert 100 km.-t 
16 P-vel befuthat a kocsi árának törlesztésévei együtt 

Garantált benzinfo-
gyasztás: hé t liter 
100 kilométerenként 

Kedvező 
fizetési feltételek 

Bosch-berendezés 
Négy kerékfék 

Ballon-pneu 

Vezérképviselet: 

Tegyen próbautat 

VELOX AUTÓKERESKEDELMI R.-T. 
Budapest, Dorottya-u. 7. sz. (Hitelbank-palota) Telefon: Teréz 275-78 
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Amerika előkelő márkája, a 

MOON-DIANA 
gyár kocsijai 

12/47 HP, 16/60 HP, 20/73 HP típusokban 

páratlanul olcsó áron kaphatók 

ROVER ÉS CROSSLEY KÉPVISELET 
DR. GORZÓ NÁNDOR. GOÓ-HALY AUTOMOBILKERESKEDELMI 

R. T. 
Budapest, V., Nádor-utca 5. Telefon: Teréz 130-24 

DUNLOPCORD 
TÖMÖRGUMI 
MOTORGUMI Gyári képviselet 

AUTÓ-
FELSZERELÉSEK 

Pneumatik és Auló-
i felszerelési Szaküzlet 

BUDAPEST, VI., 
Vörösmarty-u. 33(Andrássy-út sarok) Tel.:L. 983-63 

IRANYJELZŐK 

Nagy v á l a s z t é k b a n 
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És mégis a legelsők vagyunk! 

Győzelmek 1927-ben: Nürburgriog megnyitóverseny, Német Sport-
kocsi Grand Prix, Klausenpass hegyi verseny, 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. Megbizható, nem drága és 

örökké tart! 
Mercedes-Benz Automobil R -T . Budapest, V k e r , Vörösmarty-tér 1 sz — Telefon: Teréz 2 2 9 - 2 4 

BENZ 



8 AÜtOMOtilL - MOTORSPORT 1927 november 29. 

fele): 

MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10 .500 PENGŐ 
(131 ,250 .000) 

AZ ÚJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

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

m v 2 
teíefi em 

< 2 i s » ; 
6 1 9 : 



II. évfolyam. Budapest, 1927 november 29 22. szám. 

jluiomobil-Moior sport 
FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-én és 25-én 

Felelős szerkesztő : DÉVÁN ISTVÁN 
Helyettes szerkesz tő : DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : 
Budapest, VI., Rózsa-u. 111 sz, II. em. 

Te l t f on : Teréz 112-44, 112—45, 112-46 

Postatakarékpénztár i csekkszámla : 34240. 

Előfizetési dí jak: 
Budapesten és vidéken : évi 20 pengő 

Ausztr iába . évi 35 sl l l lng 
Jugoszláv iába : évi 300 dinár 

Csehsz ovákiába : évi 163 cseh korona 
Romániába : évi 1200 lei 

A kül fö ldi előf izetésekben a postaköltség is bennfoglaltat ik. 

A KMAC 
és a nemzetközi versenyek 
A magyar automobil- és motorkerékpársportnak 

újabb pikantériája van. A Királyi Magyar Automobil 
Club, úgy magyarán mondva, ismét „kibabrált" a Ma-
gyarországon motorsportokkal foglalkozó többi egyesüle-
tekkel. Körlevelet intézett az egyes orgánumokhoz, klu-
bokhoz, hogy jelentsék be versenyterminusaikat. Mikor 
ez a levél az egyes orgánumokhoz megérkezett, dr. Szel-
nár Aladár, a KMAC vezértitkára, már régen hazaérke-
zett Párisból, az AIACR terminusegyeztető kongresszu-
sáról. Ha tehát valaki nemzetközi versenyt óhajtott vol-
na rendezni, arról szó sem lehetett volna, mert a nem-
zetközi egyeztetés már megtörtént. A KMAC tehát a 
saját részére lefoglalt 4 terminust, a Tourist Trophyt, a 
Túraútat, a Guggerhegyi és a Svábhegyi versenyt. Te-
hát most már eleve ki van zárva, hogy Magyarországon 
egyáltalában lehessen 1928-ban más nemzetközi versenyt 
rendezni, mint a fentebb említett KMAC által rende-
zendő versenyek. A jövőben tehát, most már tudjuk, 
hogy ha nemzetközi versenyt óhajtunk rendezni, azt 
szeptemberben kell tudomására hozni nemcsak a KMAC-
nek, hanem egyúttal biztonság kedvéért az AIACR-nek 
is. Ez az eset egy újabb pregnáns bizonyítéka ismét an-
nak az iránynak, ami a mai KMAC-ban dívik. Elnyomni 
minden más egyesület törekvéseit, elnyomni minden más 
sportorgánum élniakarását és mindenben a szent egoiz-
mus elvét vinni keresztül. Ez az irány mutatkozott már 
számtalan esetben. A K M A C nem vesz tudomást sem-
miről, ami Magyarországon az automibilizmus érdekében 
történik, ha azt nem ő kezdeményezi. Elnyom összeköt-
tetéseivel minden törekvést, ami Budapesten egy újabb 
automobilklub alakulását tenné lehetővé. Megalakítja 
papiron a Magyar Touring Clubot, csak azért, hogy ne 
alakulhassoon egy igazi, melynek szintén lenne triptique-
joga és így a „nemzeti ajándék" megoszolna. Bejelenti 
a szent egoizmus elvén a nemzetközi terminusokat, anél-

kül, hogy megkérdezné idejében a többi versenyrendező 
orgánumot, akar-e versenyt rendezni. 

Az utak jelzését lefoglalja magának. Ö maga nem 
jelez. Ellenben meggátol minden más testületet abban, 
hogy az ország utait jelezze. A motorkerékpársportot 
törvényes testület nélkül deszpotikusan kormányozza. 
Itt is elfojt mindennemű törekvést, ami egy képviselete-
ken alapuló motorkerékpárszövetség megalakítását cé-
lozza. Egy szóval a KMAC, mint a fentiekből jól kive-
hető, „önzetlenül" dolgozik a magyar automobilizmus 
naggyátételén. A KMAC ügyeit a vezértitkár úr „biro-
dalmából" irányítják. Itt sütik és főzik ki a terveket. Itt 
született meg biztosan a Magyar Touring Club is. Iga-
zán kíváncsiak vagyunk, hogy mikor fognak ezek a kis-
ded játékok megszűnni és mikor kerekedik felül már a 
Királyi Magyar Automobil Clubban a jobb érzés és a 
komoly munka. Nyíltan azt kérdezzük Andrássy Sán-
dor gróftól , a KMAC nagytekintélyű elnökétől, tud ő 
mindeme kisded játékokról és mindez az ő tudta és aka-
ratával történik? Mi nem hisszük! Nem hisszük, hogy 
ő odaadja nevét hasonló kis trükkökhöz és sportpolitikai 
tornászmutatványokhoz. Mert mégis csak furcsának 
tartjuk, hogy egy nagytekintélyű klub elnöke tűri, hogy 
klubját a lapok állandóan támadják. Itt mégis csak kell 
lenni valaminek a háttérben. A gyengébbek elnyomása 
és meggátlása minden érvényesülésnek, nem lehet cél a 
sportban. Ahol pedig nem a sport, nem az ország 
sportja minden előtt, egy olyan testület ne vindikálion 
magának „fennhatósági jogokat" . Igazán ideje volna 
már, ha Magyarországon is megszűnnének a lehetetlen 
állapotok és a megértés és béke jegyében működnének a 
motoros egyesületek a közös cél érdekében. 

Az ,,Automobil-Motorsport" 
és az „Úrvezető" 

szerkesztősége közösen rendez 1928. évben egy 
ügetőmeet'nget 

Felmerült újabban az a terv, hogy a két év előtti 
ügetőpályaversenyeket, amelyek annak idején, dacára, 
hogy minimális reklámmal lettek előkészítve, kitűnően 
sikerültek, újra felelevenítsék. A KMAC nagy prog-
rammja mellett nem mutatott hajlandóságot az ügető-
pályán versenyek rendezésére és mivel a magyar moto-
rosgárda nagyon kívánja az ügetőversenyeket, lapunk el-
határozta, hogy laptársunkkal, az „Űrvezető"-vel közösen 
rendezi meg a következő évben az ügetőmítinget. A tár-
gyalások a napokban kezdődtek meg a két lap szerkesztő-
sége között, melyek a budapesti ügetőpálya vezetőségé-
vel karöltve, a végleges terminust fog ják eredményezni. 
A két lap szerkesztősége április utolsó, vagy május első 
vasárnapjára tervezi a versenyt, ha azon a napokon 
nincs ügetőmíting. 

Tervbe van véve kezdő- és haladóversenyek rende-
zése, úgyszintén sidecar-számok bevétele a programmba, 
míg a verseny klúja Budapest 30 vagy 50 kilométeres 
bajnoksága lenne, valódi aranyéremmel díjazva. 

SUN motorkerékpárok. APART-AUTO r.-t., VI, Andrássy-út 37 
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15 perc 
egy newyorki közlekedésszabályozó toronyban 
A sárga, píros és zöld lény titka — Automobilok nyolc sorban — Ki ül az autókban ? 

A rendőr mint üldöző — 4 tűzoltók 

Az ötödik Avenue beláthatatlan autótengere hirtelen 
megállott egy pillanatra, mikor a közlekedési torony ka-
puján kopogtattam. Amilyen messzire csak ellát a szem, 
5—6 kilométeres távolságban megmerevedett a forgalom 
és az imént még lassú méltósággal az utca két oldalán, 
éppen ellenkező irányban haladó gépkocsirengeteg hir-
telen, mintegy varázsszóra megállott. 

Eredeti látvány volt. Távolról egy rendőrsíp éles 
hangja hallatszott. A nyílegyenes Avenue minden 
keresztutcájánál fehérkesztyűs rendőrkezek emelkedtek 
a magasba és az utca engedelmeskedett. Mintha csak egy 
varázsszó hangzott volna el. S mindez csupán azért, mert 
kopogtattam a közlekedési torony ajtaján. 

A titok nyitja, hogy itt, a világ legforgalmasabb 
autóútján a gépkocsiforgalom szabályozását elektromos-
készülékek végzik és a forgalmi lámpák egymással össze 
vannak kötve. Ezért az egész forgalom megáll egy percre 
akkor, ha csak egy toronyban is, valami zavar mutat-
kozik. 

A lámpákat egy „percmutató" szabályozza. Ha a 
sárga fény ég, pontosan két perc múlva önműködően 
elalszik és magától bekapcsolódik a piros fény, mely 
leállítja a forgalmat. A sárga fény azt jelenti, hogv a 
kocsik az Avenuen szabadon közlekedhetnek, a mellék-
utcák zárva vannak. A piros fény a forgalmat mindkét 
irányban leállítja, mindaddig, míg a toronykezelő egy 
gombnyomással be nem kapcsolja a zöld fényt, ami sza-
baddá teszi a mellékutcák torkolatait, ahonnan azután 
ezrével özönlenek ki a gépkocsik. 

Amikor kopogtattam a torony ajtaján, egy magas, 
trónszerű székről egy hosszú létrán át lekászolódott a 
rendőr és megkérdezte, hogy mit akarok? 

— írásbeli engedélyem van a városi főkapitányság-
tól arra, hogy egynéhány percig maga mellett lehessek 
a toronyban — mondottam — és ha megengedi, szívesen 
hasznát venném engedélyemnek. 

Megnézte az írást és ezalatt a sárga lámpa elaludt 
s a piros automatikusan bekapcsolódott. A rendőr ezt nem 
vette észre. Figyelmesen olvasta az írást. Csak mikor a 
sok-sok automobil türelmetlenkedni kezdett és megúnta 
a várakozást, jött rá mulasztására. Valódi pokolkoncert 
volt. Felfelé és lefelé az Avenuen, legalább tíz háztömb 
hosszában minden gépkocsi dudált és még hozzá olyan 
erővel, hogy azt hittem feldöntik a közlekedési tornyot. 
Mintha egy orkán szakadt volna ránk. 

— Jézus Mária! — kiáltotta a rendőr — a jelző-
csengő megszólalt a készülékben. Felrohant, megnyomta 
a szabályozó gombot és intett, hogy kövessem 

A legnehezebb probléma az volt, hogy miképen fér-

jünk el egymás mellett a szűk helyen. Szék nem volt lát-
ható és ülőhelyül mindkettőnk számára csak egy kis fa-
ládikó szolgált, mely a készülékeket takarta és mely elég 
magas volt ahhoz, hogy egy személy ráülhessen. De akár-
mennyire igyekeztem is összehúzni magam, mindenképen 
útjában voltam a derék rendőrnek, akit csak hivatali 
komolysága akadályozott meg abban, hogy ne károm-
kodjék. Azon igyekezett, hogy olyan tekintélyes képet 
vágjon, amilyent az adott körülmények között csak 
lehetett. 

Különleges, bizarr látvány tárult szemeim elé az 
üvegfalakon keresztül. Nagyon messzire lehetett látni, 
mert az Avenue nyílegyenes és éppen egy szép tavaszi 
délután volt. Itt a hatalmas, csillogó márványpaloták 
között hullámzott az előkelő amerikai utcai élet. A „F i f th 
Avenue", az egyetlen igazán tiszta és impozáns 
utcája a világvárosnak, központja az üzleti életnek és 
újabban délután találkozóhelye az előkelő társaságnak. 
Lassanként ide koncentrálódik az egész forgalom. A város 
irodái lassacskán mind magasabbra grav i tá lnak . . . 
Minden sarkon épül vagy épült egy elegáns szálloda. 
A városi nyilvános könyvtár hatalmas palotája előtt 
gyönyörű kert terül el és mindenütt, minden irányban 
özönlik a tömeg. 

Aki végigtekint az Avenuen, nyolc nyílegyenes vo-
nalban haladó automobilsort pillant meer. Mindkét irány-
ban négyes sorban haladnak, egészen sűrűn egymás után. 

— Nos, mivel lehetek önnek szolgálatára, — kér-
dezte a rendőr. 

— Engedje meg, hogy egy pillanatig nyugodtan 
nézegethessek, azután pedig adjon nekem intervjut. 

— Intervjut? — De hiszen én nem vagyok mozi-
színész. 

De ez az egyszerű rendőr még sokkal több. Ez 
Newyork városának pulzusa. Ez a város szíve. Ő az, aki 
a világ leghatalmasabb városának vérkeringését szabá-
lyozza. Ha feladatát csak egy pillanatig is helytelenül 
végezné, akkor ez emberéleteket követelne áldozatul. És 
nyugodtan végzi kötelességét, teljes tudatában feladata 
fontosságának. 

Mint mindenki, aki innen a forgalmat először meg-
figyeli, én is kivettem órámat és elkezdtem számolni. 
Öt percig figyeltem. Ez alatt az idő alatt a torony 
mellett az egyik irányban 1010 automobil fut át. Ez 
mindkét irányban percenként 2020 gépkocsit tesz ki. Meg-
szakítás nélkül, feltartózhatatlanul, egyenletesen gurulnak 
tova. Mintha egy autóparádé lenne. Az automobilok nem 
dudálnak, hacsak nem feltétlenül szükséges. A rendőrség 

Magyar Acélárúgyár R.-T. Budapest, VI., 
Váci-út 95. Autórúgók, autóalkatrészek 
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eltiltotta a fölösleges zajt. Van abból úgyis elég ebben 
a városban. 

— A szolgálat ebben a toronyban nagyon unalmas 
lehet! ? — mondom a rendőrnek, — napról napra mindig 
ugyanaz, mindig ugyanúgy. 

Végignéz rajtam. 
— Unalmas? — Ezt nem mondhatnám. Itt, szemeink 

előtt játszódik le a város élete. Tragédiák, komédiák, 
minden itt történik. A siető, kapkodó üzletemberek na-
ponta mellettünk rohannak e l . . . Nem figyelnek a jel-
zésekre, csak . . . előre . . . előre . . . azután egy kiáltás . . . 
kis embergyíírű . . . valaki fekszik a kerekek a l a t t . . . 
mentők. Igazoltatás . . . izgalom, azután mindennek vége. 
A forgalom kissé lassúbb lesz, a járókelők, akik ezt 
látták, kissé összeszedik magukat, de csak egy pár 
percre. Ez alatt az idő alatt mind óvatosan, félénken 
tekintget maga körül, azután elmúlik az ijedtség, és ami-
kor a tömeg kissé szétoszlik, ismét újak jönnek, akik 
ugyanúgy sietnek, ugyanannyira nem vigyáznak és a 
tragédia újra k e z d ő d i k . . . Itt láthatja továbbá az ame-
rikai hihetetlen ragaszkodását és gondoskodását a nő 
iránt. Nézze csak, a legtöbb automobilban nők ülnek. Ha 
m gtekintjük, így az autóban ülőket, érdekes meggon-
dolni, hogy tulaj donképen hányan vannak azok közül 
olyanok, akik megtehetik, hogy egy gépkocsit tartsanak. 
De a női hiúság megköveteli a legtöbb esetben. 

Az a megállapítás, hogy minden amerikai vásárolhat 
magának egy gépkocsit, helytelen. A valóság az, hogy 
minden amerikai vásárol egyet. Saját vérének az árán.. . 
megterheli saját h á z á t . . . itt mindezt jól lehet l á t n i . . . 
mert a nő akarja, mert a nő minden délután végig akar 
autózni a Fifth Avenuen, hogy mindenki lássa őt. És a 
férfiak kínlódnak az élet küzdelmében, csakhogy a nő 
kívánságát te l jes í thessék. . . itt mindezt látni lehet. 
Arcukra van írva, hogy odahaza anyagi gondokkal küz-
denek . . . és a fér j , aki egész nap dolgozik és este fárad-
tan, kimerülve hazajön, vacsora után nekiáll tisztítani és 
mosni az autót, hogy neje másnap mennél fényesebben, 
mennél sugárzóbban jelenhessen meg a Fi fth Avenuen. 
Arra már nem telik, hogy ezt a fáradságos munkát más-
sal végeztesse. 

Mindezt látjuk itt fenn a toronyból. A fiatal lá-
nyokat, akik délután 1 és 6 óra között a munkából jön-
nek, mindannyit csak egy kívánság fű t i : automobilt 
akarnak. Megállanak az utcasarkon. Vágyakozva pislog-
nak az autók után. Tarka csoportokban, nevetve és re-
ménykedve. Haza kell menniük, a földalatti vasút tömve 
van. Igazán kényelmetlen. Kokketálnak, sugárzik róluk a 

könnyelműség. A sarokkő mellett megáll egy autó. Az 
ajtó kinyílik: „Parancsol beszállni?" A lány eltűnik az 
ülés bársonypárnái között. Az ajtó becsapódik. Másnap 
ugyanazt a lányt ott látjuk a rendőrségen, amint sírva 
panaszkodik, hogy egy férfi erkölcstelen célból egy autóba 
csalta őt. Kinevetik. Elmehet. De 6 órakor megint ott áll 
az utcasarkon. 

Legalább egyszer naponként megesik, hogy egyik 
vagy másik vezetőt ennél az utcasaroknál leállítják. 
A rendőr megismerte a s z á m á t . . . rajta van valamilyen 
feketelistán. A bennülőnek igazolnia kell magát. Az 
illető dadog, zavarba jön. Végül bevallja, hogy a kocsit 
lopta. Azonnal letartóztatják. Néha sír, máskor meg 
gorombáskodik. De majdnem minden esetben ugyanazzal 
mentegetődzik: az ő felesége mindenáron egy autót 
akart. Venni nem tudott neki, szerzett hát egyet, úgy 
ahogy tudott. Az eset azután a bíróságon folytatódik. 

Eldugott sarokban, csendben húzódik meg a new-
yorkiak szörnyetege: a motorkerékpáros rendőr, a köz-
lekedési torony vadászkutyája. Ha valaki a parancsszóra 
nem áll meg — és ez elég gyakran megtörténik — a 
motorkerékpár egyetlen rúgással mozgásba jön és egy 
percen belül utóiéri az engedetlenkedőt. Nyílsebesen 
suhan végig a szűk utcák rengetegén és nincsen olyan 
gyors kocsi, melyet azonnal utói ne érne. Csendben 
meghúzódva les a parkokban és a mellékutcákon . . . a 
vezető kezében ott van a sebességmérő és azzal figyeli a 
sebességeket. Lemérte két fa, vagy két ház távolságát és 
tudja, hogy mennyi idő kell egy kocsinak ahhoz, hogy a 
megengedett sebességgel fussa be ezt a távot. Ezúton 
ismerkedik meg a legtöbb autóvezető a rendőrséggel. 

A közlekedési torony őre elnémul. Ebben a pillanat-
ban három sípjel hallatszik. A forgalom hirtelen megáll. 
Mindenütt rendet teremt egy fehérkesztyűs kéz, nyu-
godtan, minden felesleges gesztus nélkül. 

Távolról megszólal egy tűzoltóautó szirénája. Min-
denki tudja, mit kell tennie. És ott, ahol előbb még 
minden egy zavaros káoszban törekedett célja felé, 
ott másodpercek alatt egy keskeny utca keletkezik, mely 
éppen elég széles, hogy a tűzoltóautó elférjen. Ez a 
legnagyobb csoda Amerikában. Hogyan csinálják? 
Honnan veszik ezt a végtelen nyugalmat, ezt a bizton-
ságot és határozottságot? Az intelligens, több éven 
keresztül kiképzett rendőr szabályozza az emberéletek 
ezreit, kezével, ujjainak mozgásával, mosolygó határo-
zottságával. Ha egyszer t é v e d . . . az halált j e l e n t . . . ha 
tévesen int, akkor bekövetkezik a tragédia. És ő moso-
lyog . . . n y u g o d t . . . és udvarias. 

ÍA tonnás angol gyártmányú TEHERAUTÓK 

1028-as tvpui 
Minőségben szerkezeiben, teljesít-

ményben és élettartamban 
versenyen felül áll 

álltndó nairy raktárkészlet! Kedvező 
lizi'tesi feltétetek! Kérjen árajánlatot! 

Vezérképviselet: 

RÓKA ÉS TÁRSA 
automobil rt. 

VI. ker., Aréna-út 67. az. 
Városi üzlet: Nagymező-utca 19 
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Budapest— Wien—Monzza és visssa 
Egy Bugatti túrakocsin az Alpok legszebb fyágóin keresztül 

Széljegyzetek egy nyolcnapos túráról 
(Befejező közlemény.) 

Szeptember 3. Holnap futják Milánó mellett, Monza-
ban az 1927. évi Európa Grand Prixt és mi még Sulden-
ben alusszuk az igazak álmát. Kopognak az ajtón. Reggel 
5 óra. Kiugróm az ágyból és gyorsan becsukom az ablakot. 
A szembenfekvő 3902 méter magas Ortler csúcsa felől 
dermesztő hideg levegő csap meg. Mintha a fagypont 
körüli volna a hőmérséklet. Gyorsan felöltözünk, össze-
csomagolunk és mire kocsinkat kihozzuk a Hotel Post 
boxjaibol, már a környező csúcsok halványrózsa színben 
játszanak. Bemelegítjük a motort, utánanézünk mindennek 
és lassan elhagyjuk az Alpok egyik legszebb pontját, 
Suldent. Ma nehéz napunk lesz. Előttünk a 2760 méter 
magas Stilfser Joch, de előbb le kell mennünk 1850 mé-
terről 1273 méterre Gomagoiba. Megállapítjuk, hogy 
lefelé könnyebben megyünk. A fékeink jók és alig félóra 
alatt lenn vagyunk Gomagoiban. 

Nem tartjuk érdektelennek, ha olvasóinkKal meg-
ismertetjük Európa legszebb és legmagasabb hágóját, a 
Stilfser Jochot és a hozzá felvivő utakat. A Stilfser Joch, 
ma Passo Stelvio, a régi Monarchia egy igen nevezetes 
pontja volt. Itt találkozott az olasz, osztrák és svájci 
határ. A hozzávezető út északkeleti része Dél-Tirolhoz, 
délnyugat felé eső szakasza már Olaszországhoz tartozott. 
A világháború folytán ma erősen bennfekszik Olaszország 
területén, holott a lakosság 80—90 százaléka német. 
A stratégiai határ a Brenner és a Reschen-Scheidek. 
A Stilfser Joch mondhatni, ma teljesen elvesztette nagy 
hadi jelentőségét. A hágó legmagasabb pontja a 2760 
méteren fekvő Ferdinandshöhe, A régi szálloda ma romok-
ban hever. Az új Albergo del Passo Stelvio vele szemben 
emelkedik. Gomagoiból 33 szerpentinnel érjük el a hágó 
legmagasabb pontját. A távolság Gomagoi és a Joch 
között 18.2 km. Az összemelkedés 1487 méter. Csekélység. 
Az út első szakasza Gomagoi és Trafói között 4 km. 
Erre a részre 268 méter emelkedés esik. Itt az átlagos 
emelkedés 8.8 százalék. A második szakasz már merede-
kebb. Itt kezdődnek a tulajdonképeni erős hajtűfordulók. 
A Franzenshöhe, melynek magassága 2188 méter, 7.6 
kilométerre van Trafóitól. A magasságkülönbözet 647 
méter, az emelkedés 9.9 százalék. Az útvonal legnehezebb 
és legmeredekebb része az utolsó szakasz a Ferdinands-
höhére. Itt a 6.6 kilométerre 572 méter emelkedés esik, 

ami 11.3 százaléknak felel meg. Ez a rész teszi legjobban 
próbára a kocsit. A felsőrész hajtűfordulói elég keske-
nyek, bár állandóan szélesítik őket és legkellemetlenebb 
tulajdonságuk, hogy a legnagyobb emelkedés mindig a 
hajtűben van. Itt vannak a legkeskenyebb fordulók. 
Azt mondják róluk, hogy lehetetlen őket reverzálás nélkül 
venni. Nekünk ugyan sikerült, de ez a kocsi aránylag 
rövid volta és a kormány jó bevághatósága mellett főleg 
azért ment, mert nem lévén szédülős természetűek, a le-
hető legnagyobb kört voltunk képesek venni és ilyenkor 
a külső kerék nyomai alig voltak 25—30 centiméterre az 
úttest peremétől, néha azonban még kisebb is volt a 
távolság. Tény az, hogy néha kissé kellemetlen a helyzet, 
mert a mélység többszáz méter. Emellett roppant gyor-
san kell a kormányt el- és visszaforgatni. Ha a kanya-
rodásnál nem elég gyors a művelet, könnyen nekiszalad-
hatunk a kőfalnak, míg ha a visszaforgatás nem elég 
gyors, akkor igen könnyen leszaladhatunk az útról, ha-
csak nem fékezünk. Ilyenkor azonban már reverzálni kell. 

A Stilfser Joch a kocsik kitűnő erőpróbája. Itt látni 
azután igazán, melyik kocsi szereti, illetve nem szereti 
a hegyet. Mert lehet ám, hogy van kocsi, mely egy kis 
darabon a falra is felmászik, de hogy 15—20 Kilométeren 
keresztül mennyire képes dacolni az emelkedésekkel, az 
itt válik el igazán. Érdekes, itt senki sem nevet azon, ha 
a másik kocsi az egyik fordulónál pihen, vagy vizét pó-
tolja, vagy várja, míg felforrt vize kihűl. Itt az minden-
napi dolog. Bezzeg, ha Budapesten volna a Passo Stelvio, 
mi lenne itt. Tekintve, hogy az útvonal legnehezebb 
részei Trafóitól kezdve beláthatok, aki kiáll a Ferdinands-
höhén a korláthoz, egy jó katonai Zeiss-binoklival végig-
kísérheti az összes kocsikat és kitűnően megfigyelheti, 
ki-ki miért állt meg. De erre senki sem kíváncsi itt. Mi 
kíváncsiak voltunk, látszott rajtunk, hogy pestiek va-
gyunk. Érdekes, amint sokan leplezni akarják a bajt. 
Egyik-másik megáll fotografálni, vidéket nézni, dohá-
nyozmi, tízóraizni, vagy megnézi a Franzenshöhét, holott 
nincs közvetlenül a Stilfser Joch útja mellett. Mindenki 
azt gondolja, hogy ezer szem nézi és már holnap benn 
lesz a lapokban, hogy X. Y-nak felforrt a vize a Stilfser 
Jochon, vagy hogy nem tudott feljutni. Hát megállapí-
tottuk, itt mindenki a saját maga kocsijával törődött és 
senkinek sem tűnt fel, hogy a másik miért áll. Azért 
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csaknem mindenki feljutott. Egyik hamarább, a másik ké-
sőbb. Az isteni időjárás folytán a meleg szinte elvisel-
hetetlen volt és tekintve a nagy magasságot, bizony 
nagyon sok kocsi vize felforrt. Tudni kell ugyanis, hogy 
a víz a közel 3000 méteres magasságban már nem 100 
foknál forr, hanem előbb. Mennél magasabban vagyunk, 
annál könnyebben forr fel a víz. Bizony, láttunk európai 
világmárkát a Joohra felérni, ami csak úgy füstölt, vi-
szont láttunk nagyon sok kocsit, amely megállás és víz-
felforrás nélkül abszolválta az egész távot. 

Tekintettel arra, hogy Magyarországon a rosszat 
nem szabad megírni, mert betörik a fejed, de különben 
is egy vízfelforrásnak ezer oka lehet, azokat elhallgatjuk, 
ellenben megírjuk, hogy az olasz kocsik javarésze, így a 
Fiatok, az OM és néhány Itala, melyeket megfigyelhet-
tünk, minden zavaró incidens nélkül abszolválták a nehéz 
utat. Az amerikai kocsik is mind feljutottak, bár itt ala-
posan engedtek abból a bizonyos „csak a direkttel" elv-
ből és bizony az egyesnek is akadt bőven munkája, de 
ez mit sem von le a kocsik jóságából, mert a Broadway 
és a Passo Stelvio között, ha nem is sok, de némi 
különbség csak van. A legkellemesebb meglepetés a 
Stilfser Jochon ért bennünket. Magyar fiúkkal találkoz-
tunk, akik egy hosszabb svájci túráról jöttek a Bernina-
Passon át St. Moritzból két Méray-gépen. Az egyik egy 
500-as Jap-beépítés, a másik egy 346 kcm. ohv. 
Jap. Az 500-ashoz oldalkocsi is volt erősítve és igen 
okosan, ebben vitték mindkettőjük csomagját. Ők a 
korai órákban jöttek fel Bormio felől és így minden 
nehézség nélkül feljutottak. Általában, ha valaki nem 
kötött marsrutával utazik és a Stilfser Jochot minden-
képen látni akarja, azt inkább az olasz oldalról tegye. 
Onnan az emelkedés korántsem olyan erős, mint a tiroli 
oldalról. Ott a kiinduló pont Bormió 1225 méteren fek-
szik és innen a Jochig 24.5 kilométer az útvonal, tehát 
6.5 kilométerrel több, ami maga után vonja, hogy az 
emelkedés átlaga nem több, mint 7—8 százalék. Ezt 
alaposan megérzik a motorok és mikor annak idején, nyá-
ron a Nürburg-Ringen voltam e» Comoból jöttem haza, 
lényegesen könnyebben ment a Stilfser Jochra való fel-
jutásom. 

Egyébként odafönn pazar volt a kilátás. A hó jú-
liustól az útmentéről teljesen eltűnt és a hatalmas hó-
falaknak csak a hűlt helyét találtuk. A forgalom óriási 
volt. Harminckét személykocsi és három hatalmas busz 
állt fenn, amikor mi felértünk. Több mint egy óra hosz-
szat tartózkodtunk a Jochon és ezalatt is folyton jöttek 
és mentek az automobilok. Igen sok olasz sível és jég-
csákánnyal megrakott kocsiján a kora reggeli órákban 
indul Milánóból. Beszéltünk egy milánói gyárossal, aki 
passziónátus síelő és hetenként néha kétszer is felrándul 
a Jochra, ha a meteorológiai intézet szép időt jelent. 
Ilyenkor nagy kétliteres 61-es Italájával éjjel 2 órakor 
indul el Milánóból és reggelre fenn van az örök hó vilá-

gában. Síel délután 5—-6 óráig és estefelé ismét Milá-
nóban vacsorázik. A magasságkülönbözet csekély 2760 
méter, de tekintetbe véve, hogy a nap folyamán meg-
mássza a környék szép hófödte 3400—3500 méteres, sível 
is megközelíthető csúcsait, ugyancsak jó szervezetet kíván 
attól, aki erre vállalkozik. Az Ortler csúcsa úszott a 
verőfényben. 1918 nyara jutott eszembe, amikor odafönn 
3902 méter magasban Delmár Walterrel kisebbszerű 
nyári olimpiádot rendeztünk a gletscher haván. Ugró-
sáncokat építettünk, szembe az olaszokkal. Amíg nem 
tudták mit csinálunk, addig oda-oda géppuskáztak, de 
mikor meglátták, hogy sportról van szó, abbamaradt a 
háború és egy-egy bukott ugrásunk után tisztán kive-
hető volt a néma csendben a nagy nevetés a Trafoier-
Eiswandról és a Thurwieser-Spitzén elhelyezett olasz 
állásokból. Régi szép idők voltak, de talán mégis jobb, 
hogy elmultak. 

* 

Delet mutatott már a nap, amikor leértünk Bor-
mióba. Egyhangúan megállapítottuk, hogy az idővel 
ismét szerencsénk volt és hogy a Stilfser Joch olasz része 
útépítési szempontból szebb és jobb, mint az osztrák 
rész. Tájképileg viszont a tiroli rész veri az olaszt. Két-
ségtelen, hogy a kilátás Trafóiból világhírű. A három 
Madatsch-Spitze, a Nagler, a Trafoier-Eiswand, a 
Schneeglocke és a többi csúcsok felejthetlen látványt 
nyújtanak, melynél talán csak az interlakeni Jungfrau, 
Mönch és Eiger trio nyújt felségesebbet a Wengernalp-
ról. Az út olasz része határozottan jobban van építve, 
mint az osztrák. Közel sem olyan meredekek a hajtűk és 
jóval szélesebb az úttest. Hiába, az olaszok az útépítés 
terén nagyon előre vannak. Bormiótól az út nem valami 
kitűnő. Sok a kiszórt kő. A magyar utak jutnak az 
eszünkbe. Sorra jönnek Tresenda-Tirano, Sondrio, Colico 
és már a Lago di Como-partján vagyunk. Az égbolt 
lassan, de biztosan beborult, mintha csak azt várta volna, 
hogy leérjünk a Stelvioról. Most már akár eshet is. 
Dervióban egy kis faluban állottunk meg. Dárday Rudi 
kollégámmal ott maradtunk, míg másik két útitársunk 
vonattal befutott Milánóba. Ők tehetik. Mi már csak 
azzal az „alapelv"-vel utazunk, hogy inkább fizetünk 
Dervióban egy szobáért egy éjjelre 5—6 lírát, mint 
Milánóban a Grand Prix-napján harmincat és inkább 
eszünk paradicsomos spagettit, mint homárt mayonaissel, 
de látunk mindent és tovább lehetünk mindenütt. Este 
még egy kitűnőt fürödtünk a Comóban. Igaz, hogy a 
levegő kissé hideg volt, de a víz az isteni volt. Alig 
bírtunk kijönni belőle. 

* 

Reggel korán keltünk, mert kocsinkat rendbe kellett 
hozni és nyolc órakor volt a találkozás Monzában a 
vasúti állomáson. Mondanom sem kell, hogy zuhogott az 
eső és az út Monzáig nem volt valami kellemes. Mivel 
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hely bőven volt a kocsin, magunkkal vittünk be Monzába 
egy olasz szerelőt, aki egy évig dolgozott az olasz 
Bugatti-képviseletnél és több évig Turinban a FIAT-nál 
is volt az Einfahr-Abtei lungon. Szerettem volna látni, 
hogy vezetnek az olaszok. Átadtam neki a kormányt. 
Az alig 20—22 éves olasz, roppant megvolt hatva a 
bizalom eme megnyilvánulásán és egy életveszélyes veze-
tést produkált. A Como-partján elhúzódó tekergős és 
keskeny útvonalon hajmeresztően vezette a kocsit, úgy-
hogy 15—20 kilométer után jónak láttam cserélni. A 
direkt sebességet abszolút negligálta és folyton csak 
kettessel és hármassal dolgozott. Minden forduló előtt 
visszakapcsolt kettesre és amint jól meghúzatta, váltott 
csak át hármasra. Megvallom, ez roppant fo lyékony és 
gyors vezetés volt, úgyhogy kitűnő átlagot tudott ekképen 
tartani a sok fordulós úton. De amit a kanyarokban 
végzett, az felülmulta az idegeinket. Eszeveszetten du-
dált, de úgy vágta a kanyarokat, mintha fogalma sem 
lenne forgalmi rendről. Kétszer hajszál híján menekül-
tünk az összeütközéstől. Ilyenkor csak mosolygott. A 
fékek csikorogtak, idejében megállottunk. Megállapítot-
tuk, amit már jómultkor is megírtunk, itt csak egy 
sebesség van és az a „vol lgáz" . Mikor a kormányt át-
vettem, igen sokáig az olasz hatása alatt állottam. Meg-
vallom, még hosszú ideig Budapesten is, de csak a sebes-
séget illetőleg, a forgalmi szabályokat még a Como-
parton is betartottam. Azt mondanom sem kell, hogy 
túlhamar és nagyon j ó átlaggal értünk be a monzai 
pályaudvarhoz, ahol Demel Károly és Gaál Gigi bará-
taink már vártak. Mint kiderült, kitűnően érezték magu-
kat Milánóban, de a Majesticben egy szobáért ketten 70 
lírát fizettek. Mi hatért ugyanolyan jól aludtunk. 

Az 1928. évi íontosabb 
nemzetközi versenyterminusok 

Az eddig bejelentett magyar versenyek. 
A z Aissociation Internationale des Automoone Clubs 

Reconnu (.Elismert Automobil Clubok Nemzetközi Szövet-
sége ; a legutóbb tartott ülésén egyeztette a nagyjelentő-
ségű európai versenyek terminusait. Magyarország 
három nemzetközi terminussal van. képviselve. Ezek a 
kétnapos túraút, a Guggerhegyi verseny, valamint a 
Svábhegyi verseny. Mindhárom a Királyi Magyar Auto -
mobil Club rendezésében. Feltétlenül szükségesnek tart-
juk, hogy ezeket a terminusokat ismertessük a magyar 
olvasóközönséggel, nem is szólva arról, hogy verseny-
zőink egy igen tekintélyes része óhaj t a jövő esztendőben 
nemzetközi versenyeken is résztvenni. 

A terminusok a következők: 
Január 11. Götheborg—'Stockholm. 

»> 19. Raylleé Automobile Monté Carlo. 
Március 18. Turbie hegyiverseny. Nizza. „ 18. Kilométerverseny. Genf, Svájc. 
Április 1 . Coppa 1000 Miglia, Itália. 

ff 1 . Esterei hegyiverseny. 
ff 2. Garonne Circuit. Franciaország. 
ft 9. Brookland Meeting. 

Május 6. Targa Florio. Szicília. „ 13. Circuit de Messina. Szicília. 
20. Grand Pr ix des Frontiéres. Belgium. 

„ 27--28. M A C futárversenye. 
ff 27. Nürburgring-versenyek. 
ff 27. Circuito del Perugia. 
ff 28. Brookland-Meeting. 
ft 28. Zagreb Circuit, Jugoszlávia. 
ff 30. Indianapolis Grand Prix . 

R A L E I G H motorkerékpár 

Svábhegyi verseny 
1927. 

350 kcm. 
II HILD 
Raleigh-gépen 

kategória 
KÁROLY 

Vezér-
képviselet: A P A R T A U T Ó R . - T . 
Budapest, V I . , Andrássy-út 37. Telefon: T . 2 8 9 - 4 4 

Június 1-- U . A D A C Reichsfahrt . 
it 3 . Limonest hegyiverseny. Franciaország. 
>» 3 . Mugello Circuit. Itália. 
ti 3 . Pradad Circuit. Csehszlovákia. 
„ 4 -—11. Román Túraút. 
ff 1 0 . Königsaal—Ylovis t hegyiverseny. 

ft 1 0 . Toul-Nancy. Franciaország. 
ft 1 0 . Róma Grand Prix . Itália* „ 16-- 1 7 . 24 órás Grand Pr ix . Le Mans. 
„ 16-- 1 7 . K M A C Magyar Túraút. „ 18-- 2 3 . Német Alpenfahrt . 
„ 17-- 2 4 . Lengyel Túraút. 
tt 2 4 . Grand Pr ix Bugatti . 
fi 2 9 . K M A C Guggerhegyi verseny. 

Július 1. Francia Grand Pr ix . 
ft 7 . Belga 24 órás Grand Pr ix . 
tt 8 . Escr ime hegyiverseny. Franciaország. 
tt 8 . Susa-Mont Cenis hegyiverseny. Itália. 
tt 8 . Grand Pr ix de la Marne. Franciaország. 
tt 1 4 . Német Sportkocsi Grand Pr ix . 
tt 15. Német versenykocsi G. P. Nürburgr ing . 
tt 15. Griífoulet hegyiverseny. Franciaország. 
tt 2 2 . Arlberg hegyiverseny. 
tt 2 5 . San Sebastian Grand Prix . 
tt 2 9 . Spanyol Grand Pr ix . 

Augusztus Jf. Coppa Acerbo . Itália. 
tt 5 . Coppa Abruzzo. Itália. 
„ 5 -- 1 2 . Cominges Circuit. Franciaország. 
tt 6. Brookland Meeting. 
tt 12. Belga Grand Pr ix . 
„ 1 2 -- 1 7 . Coupe des Alpes. 
„ 1 8 -- 1 9 . Freiburg . Kilométerverseny. „ 1 9 . Laf frey hegyiverseny. Franciaország. 

1 9 . Zakopane—Tátra hegyiverseny. 
,, 2It-- 2 6 . La Baule versenyek. Franciaország. 
tt 2 5 -- 2 6 . Klausenpass hegyiverseny. 
tt 2 6 . Kilométerverseny. La Baule. 

Szept. 2 . Kilométernap. Arpa jon . 
tt 2 . Olasz Grand Pr ix . Monza. 
tt 8 . Francia kiskocsi és Voiturette Grand 

Pr ix . Monthléry. 
tt 9 . Boulogne sur Mer Boillot Cup. 
tt 9 . M A C Jánoshegyi versenye. 
tt 1 6 . Semmering hegyiverseny. 
tt 2 2 . Európa, Grand Prix . Brookland. 
tt 2 9 . Ostmale kilométerverseny. Belgium. 
tt 3 0 . K M A C Svábhegyi verseny. 

Október 7 . Garda Circuit. Itália. 
A z 1928. évi automobil v i lágbajnokság ezúttal is öt 

u v u i u t u j c oia^jan i c j í ciuiiaiva. i u o l verseny-
ből négyben kell résztvenni a bajnoki c ímért pályázóknak. 
Így az európaiaknak az Indianapolis Grand Prix nem kö-
telező. Az öt verseny a következő: 

Május 30. Indianapolis Grand Prix . 
Július 1. Francia Grand Prix . 
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Július 29. Spanyol Grand Prix. 
Szeptember 2. Olasz Grand Prix. 
Szeptember 22. Angol Grand Prix. 

Az Indianapolisi Nagy Díj az Indianapolisi autodromban, 
a Spanyol Grand Prix San Sebastianban, a Lasarte Cir-
cuiten, a Gran Premio d'Italia Monzában, míg az Angol 
Grand Prix Brooklandban lesz. Egyedül a Francia Grand 
Prix helye nem biztos még. Valószínűleg ismét országúton 
lesz és nem Monthléryben. 

Túraútak szempontjából az 1928-as esztendő szintén 
elég, változatos lesz. Ügy látszik végre sikerül egy igazi 
internacionális „Alpenfahrt", amely Olaszországban Milá-
nóban indulna és Ausztriában Wienben végződne. Ez ne-
künk magyaroknak igen jó alkalom volna a tömeges részt-
vételre. A versenyt az olaszok, svájciak, németek és az 
osztrákok rendeznék. A terminus, augusztus 12—17 is igen 
alkalmas, mert ebben az időben Magyarországon semmi-
nemű motoros esemény nincs. A túraútdátumok a követ-
kezők : 

MAC futárversenye. 
A D A C Reichsfahrt. 
Román túraút. 
Magyar Túraút. 
Lengyel Túraút. 
Német Alpenfahrt. 
Nemzetközi Alpesi Túraút. 

A A A A 

Május 
Június 

27—28. 
1—14. 
4—11. 

16—17. 
17—24. 
18—23. 

Augusztus 12—17. 

Mentegeti magát 
Raggambi ur és sajtópört indit az 

„Automobil-Motorsport" ellen 
Bizonyára emlékeznek még olvasóink az „Irtóvadá-

szat"-cikkre, ami a Magyarság-ban jelent meg annak-
idején. A cikkre mi is reflektáltunk. A minap a Magyar-
ság-ban a következőket olvassuk: 

— Irtóvadászat. Tekintetes Szerkesztőség! A 
Magyarság október 15-iki számában fenti címmel 
megjelent novellámmal kapcsolatban barátaim figyel-
meztették, hogy annak vidám és groteszk tartalmát 
egyesek félreértették. Ennek a félreértésnek eloszla-
tására elsősorban is le kell szegeznem azt a közismert 
tényt, hogy a motorkerékpársportot nem kizárólag 
sportszerű amatőrök művelik. Állítom ugyanis, hogy 
ha Budapesten kizárólag csak sportszerű motorsze-
relmesek volnának, akkor sem ez a novella nem író-
dott volna meg, sem pedig a közönség körében nem 
léteznék a motorbiciklistákkal szemben az az ellen-
szenv, amely valójában tagadhatatlanul létezik. Ügy 
a novella játékos tendenciája, mint a közönség el-

motorkerékpárok 

M I V I I S I l f N 
H a s z n a 11 niol .rkerékpái ok Cr\)í>ne>t Ó « 71> n r! r rí bizományi rakiára. Aiíatré yyenes es azenaro 
szék. l-elszerelíBl cikken. Olaj Budapest, VI., O-utca 1. szám 

lenszenve — ezt magyarázni sem kell — azok ellen 
irányul, akiknek a szemében a motorbicikli csupán 
eszköz arra, hogy kilegénykedjék magukat. Akik 
örömüket lelik abban, hogy egy-egy váratlan befor-
dulással megrémítsék a járókelőket, veszélyeztessék 
azok testi épségét, hogy kora hajnalban tíz autót meg-
szégyenítő lármával felverjék az utca békés csendjét, 
hogy a nyitott kipuffogóval próbára tegyék a közön-
ségnek egyébként is tépett idegeit, hogy nyilt utcá-
kon, teszem: a Váci-úton, puszta bravúrból olyan 
tempót vegyenek, amitől az úttesten áthaladó gyalog-
polgárnak a haja is égnek áll, ami már a rendőrsé-
get is komoly rendszabályok életbeléptetésére vezette 
s ami az utóbbi időben jó néhányszor gyászos ered-
ménnyel is végződött. Amikor tehát egy ilyen játé-
kos tónusú novella elkövetődik, akkor a sportszerű, 
komoly, amatőr-motoros — ez magától értetődő — 
ne vegye magára a tendenciát. Amint hogy a re-
gattisták sem érzik találva magukat, amikor például 
egy cikkben a sajátmaguk és a mások testi épségét 
veszélyeztető dunai evezősökre jár rá a rúd. Meg-
jegyezvén végül, hogy az egyik sportfolyóirat ellen, 
mely, novellámmal foglalkozva, a kritika megenge-
dett határait túllépte, a törvényes lépéseket megtet-
tem, —- vagyok kiváló tisztelettel: Raggamby András. 

Raggambi úr tehát vidám és groteszk tartalmú no-
vellának nevezi az 1927-es esztendő eme legsötétebb f ir -
kázmányát, amikor szerinte játékos stílusban aszfalt-
betyárnak, kapcabetyárnak, dúvadnak és Isten tudja mi-
nek nevezi a budapesti motorkerékpárosokat. Ott le-
szünk a tárgyaláson mi is és mindazok, akik méltán 
sértve érezték magukat ezen a játékos stílusban megírt 
gorombaság által. Ott leszünk mi is és a magyar motoros-
társadalom nevében még néhányan: katonatisztek, taná-
rok, orvosok, ügyvédek és mások. Semmivel sem voltunk 
gorombábbak, mint Raggambi úr, azzal a különbséggel, 
hogy míg mi nyíltak voltunk, addig ő „egy játékos no-
vella" mögé rejtőzött. 

Rotholcz Frigyes 
Budapest, V., Vilmos császár -ú í 66. 

Telefon: T. 128-29. 
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A nagyobb gyártás 
következtében a m 

MERAY 
motorkerékpárok árát 
lényegesen 

LESZÁLLÍTOTTUK 
Az elismert kvalitás! 
Uj olcsó árak! Kérjen új árajánlatot! 

MÉRAY MOTORKERÉKPÁRGYÁR R. T. 
Budapest, IV., Váci-utca 1-3. Telefon: T. 2 2 6 - 6 5 és T. 2 2 4 - 9 9 

Austro-
Daimler 
személyautók 

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

teherautók, ^ autóbuszok 

P u c h 
ári eladási központja; h ^ ^ H H H B B I 

Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 9 motorkerékpárok, 
Telefon: 5-72. kerékpárok 
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Automobilok: Olympia Sfyojv-jci 1927 
Londonban évenkint megrendezik az Olympia kiállítási 

csarnokban, mely Kensingtonban, a város nyugati részén 
fekszik, az automobilok, tehergépkocsik és motorkerékpárok 
nemzetközi kiállítását. Ezek közül a legjelentékenyebb a mo-
torkerékpárkiállítás, mert hiszen a motorkerékpárok Olympia 
Show-ja egyszersmind a világ legnagyobb hasonló kiállítása. 
A személyautomobilok Show-ja rendszerint nyolc nappal előzi 
meg a motorkerékpárokét és legvégül következik a teher-
járóművek kiállítása. 

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy az Olympia Show-t 
automobilok részére először 1903-ban rendezték meg és hogy 
azóta, kivéve az 1914—18-as háborús éveket, minden eszten-
dőben megrendezésre került. Az Olympia csarnoka 1905-ben 
vált színhelyévé az automobilkiállitásnak, melyet mindaddig 
a később kicsinek bizonyult Chrystal Palace-ban tar-
tottak meg. 

Az idei Automobil Olympia Show-n ismét találkozót adtak 
egymásnak a világ legelső automobilgyárai, hogy bemutassák 
egész évi munkájuk eredményét, az 1928-as típusokat. A leg-
több kiállító természetesen angol volt, mellettük franciák, 
amerikaiak, olaszok, belgák, osztrákok és németek szerepel-
tek több-kevesebb gyártmánnyal. 

Nem könnyű feladat egy ilyen nagyjelentőségű és kiter-
jedésű kiállításról röviden beszámolni. Ezért megelégszünk 
rövid vázolásával annak az iránynak, melyet az angol motor-
konstruktőrök jelenleg követnek és megemlítünk egynehány 
jelentősebb és érdekesebb gyártmányt. 

Az angol automobilkonstruktőrökre ugyanazt mondhat-
juk, amit a motorkerékpárkonstruktőrökre: Konzervatívok. 
Az angolok legkiválóbb gyárai is szenvednek még olyan kon-
strukciós elavultságokban, melyek másutt, mint a konzervatív-
Angliában el sem volnának képzelhetők. Egyáltalában nem 
hajlandók semmit sem átvenni az amerikaiak gyakorlati ta-
pasztalataiból és az egyetlen pont, ahol engednek a haladás 
kényszerítő parancsszavának, az a hengerszám növelése. De 
ezzel vége és emellett még igen sok 1—2 liter hengerűrtar-
talmú kocsi van, mely kitart a négyhengeres motor mellett. 
Van nagy gyáruk (Bentley), melynek kocsijai megérdemelt 
világhírnévnek örvendenek és melyeknél a sebességváltó nem 
alkot blokkot a motorral, hanem külön van rábiggyesztve az 
alvázra. Az angol kocsik igen najjy részének motorját kábel-
cső és vezetékhálózat jellemzi, mely jóformán eltakarja a kü-
lönben bizonyára kifogástalan motort. Kocsijaik szolid épí-
tésűek, de nehézkesek, kivitelük kitűnő, annak alapgondolata 
helyes, de bonyolult és túltelített. Ezzel szemben vannak első-
rendű gyártmányok, melyek modelljei jelenleg az utolsó szót 
képezik az automobilgyártás terén. 

Általában ennyiben foglalhatjuk össze kiváló külföldi 
szakemberek véleményét, akik a kiállítást megtekintették. Be 
kell vallanunk, hogy saját véleményeink fentiekkel nem 
mindenben egyeznek, noha felkészültségünk egész bizonnyal 
nem közelíti meg a külföld legnevesebb autószakértőinek 
hozzáértését. Szerény véleményünk szerint a mindennapi 

használatnál, a túrázásnál nincsen feltétlenül szükségünk 
arra, hogy kocsink a legmodernebb elvek szerint készült le-
gyen. Az autóvásárló, aki 15 esztendővel ezelőtt vásárolt 
Mercedes-ét vagy Benz-ét megmutatja barátjának, azt 
mondja: „Közel két évtizedes a kocsim és mégis megy." 
Büszke rá és igaza van. Az üzletember, aki kocsiját minden-
nap és minden időjárásban használja, nem azt nézi, hogy ott 
van-e az antivibrátor a főtengelyen, hanem azt, hogy nem 
akadok-e el Kukacfalván, besározott fékekkel és törött bal 
első kerékrugóval. És ezt előre kellett bocsátanunk azért, 
hogy megmagyarázzuk szimpátiánkat az angol kocsik irá-
nyában. Konstrukciójuk talán régi, elavult, de a felhasznált 
anyag minősége elsőrendű, a kidolgozás tökéletes, a motor 
megbízható, a karosszéria kényelmes. Ezek pedig nagy elő-
nyök, melyeket minden soffőr nélkül kocsiját vezető, nagyon 
tud értékelni. Bizonyos, hogy kell haladni a korral és kelle-
nek új konstrukciók és úttörők. Ezt azonban hagyjuk a nagy 
gyárakra, a luxuskocsikra, melyeknél tényleg nem játszik 
szerepet egy-egy költséges kísérlet és melyeknél egy be nem 
vált „modernizálás" nem ingathatja meg alapjában a gyár 
anyagi viszonyait, vevőköre egy részének elmaradása által. 

Hogy tudnak az angol konstruktőrök kifogástalant al-
kotni, azt bemutatták a Sunbeam, az Angol-Daimler stb. 
gyárak konstruktőrjei, legmodernebb elvek szerint a legszebb 
kivitelben készült kocsijaikkal. A Rolls-Royce név ma foga-
lom a világon és ha valami előkelőt akarunk egy gyárt-
mányra mondani, akkor összehasonlítjuk a Rolls-Royc-al. 
Egy amerikai filmen az indiai maharádzsa természetszerű-
leg csak Rolls-Royce-on érkezhetik, mert ez előkelő. Biztos 
lehet a dolgában viszont az is, aki egy sokkal kisebb nevű 
angol kocsit vásárol. Nem kap zsákba macskát. Nincsenek 
svindli előnyök, amelyek nélkül ugyanolyan jól lehet hasz-
nálni az automobilt, mintha rajta volnának. 

Ezeket a szempontokat mérlegelve, bizonyára más szem-
mel fogjuk nézni a „konzervatív" angol automobilokat és 
több elismeréssel fogunk adózni „hátramaradott" konstruk-
tőrjeiknek. 

Ezt a gondolatmenetet azonban a nagyközönség nem haj-
landó akceptálni. Anglia személyautomobilimportja évről-évre 
növekedik és évről-évre kevesebb angolgyártmányú automobilt 
látunk az angol nagyvárosok utcáin. Dacára a védővámnak, 
igen elterjednek a külföldi kocsik. Az utcasarkokon látható 
táblák „At Olympia, buy an british car" (Végy az Olympiá-
ban angol kocsit) élénken bizonyítják, hogy a fenyegető ve-
szedelmet már észrevették. Tény, hogy a komplikált építésű, 
bonyolult öntvényekkel ellátott motorok és alvázak gyártása 
nem racionális és ennek a szomorú következménye előbb-
utóbb minden gyárnál mutatkozni fog. Alább röviden meg-
emlékezünk az egyes típusokról. 

A jólismert A. C.-gyár kétliteres hathengeresének ke-
réktávja megnagyobbodott és a hűtő és motorfedő alakja 
megváltozott. Emellett a típus mellett bemutatja a gyár új 

í 
l | ^ O R D személy- és teherautomobilok 
I l O R D S O N traktorok és alkatrészek 

legnagyobb magyarországi raktára 

y Automobil- és Traktorkereskedelmi R.-T. 
Budapest, VII., Rákóczi-út 19. 

Telefon: József 460-38 és József 428-40 ^ 

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

NÉBEL ÉS SZIRMAI 
Budapest, VI., Csengery-u. 
74. Telefon: T. 14Í—27. 
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sporttípusát, melyet „S. F. Edge Special" néven hoz forga-
lomba. Motorja hathengeres felülfekvö bütyöktengellyel. 
Ennek első részére van erősítve a vízszivattyú, melynek bur-
kolatában foglal helyet a Thermostat. A sebességváltó a 
hátsó tengelyen nyert elhelyezést és a csigakerékmeghajtás-
sal együtt egy blokkot alkot. Az Alvis kétliteres hathenge-
resén a függőszelepeket emelőrudak működtetik. A főtenge-
lyen megtaláljuk a rezgéstompítót, mely egymás ellen rugózó 
lapokból áll. A sebességváltó a motorblokktól függetlenül 
nyert elhelyezést. Burt Mc Column patent szerint épült 
egysiberes motorokkal jelenik meg az Argyll és a 2443 
kcm.-es hathengeres Arrol-Johnston and Aster. Alvázkenés 
utóbbinál egynyomásos rendszerű. Armstrong-Siddeley bemu-
tatja új kétliteres .hathengeresét, melynek alvázán megtalál-
juk a centrális olajozást. A Bean-művek standján ott iátjuk 
az új 2.3 literes típust, Ricardo hengerfejjel. A sebesség-
váltó a motorral nem alkot egy blokkot, a meghajtás csiga-
kerekes rendszerű. A 2.7 literes hathengeres modell válto-
zatlan maradt. A Bentley-standon feltűnést kelt egy újtípusú 
4.5 literes négyhengeres alváz, mely a sportkocsiknál tapasz-
talt előnyök figyelembevételével készült. Az angol Daimler-
művek új típusként kihozták tizenkéthengeres kocsijukat 
3,75 literes hengerűrtartalommal. A nagyobbik 7 literes 
tizenkéthengeres magas ára miatt bizonyára nem talált sok 
vevőre és nyilván ezért hozta most piacra a gyár kisebb és 
olcsóbb típusát. A Humber-kocsikon még vegyes szelepel-
rendezést találunk. A szívószelepek függenek a hengerben, 
míg a kipuffogószelepek álló elrendezésűek. A hathengeres 
típusnál standard felszerelésképen megtaláljuk a Serwó-
Dewandre szívó-nyomóféket. 

Konstrukció szempontjából egyike a legszebb kocsiknak 
a hathengeres Invicta, mellyel annakidején Miss Violet 
Cordery szenzációs rekordjait felállította. Lagonda kétliteres 
négyhengeresén a függőszelepeket két felülfekvő bütyökten-
gely működteti. Űj modell a 2,7 literes Lagonda, hathengeres. 
A Lanchester-kocsi, mint a németek megjegyzik „az angol 
Maybach" (mert szintén sebességváltó nélkül készül), csak 
apróbb részletekben változott. 

Mindeddig az angolok húzódoztak a kompresszor alkalma-
zásától. Éppen ezért érdekes a Lea-Francis-gyár új 1.5 literes 
négyhengerese, mely szériában készül Cozette-kompresszorral. 
A kompresszor keresztirányban áll a főtengelyhez, melyről 
meghajtását nyeri. A népszerű és jól bevált Morris-Oxford 
nem változott, míg a Morris-Cowley új hathengerest hoz 
piacra. A motor hengerűrtartalma 2,3 liter, a hengerfejben 
függő szelepeket egy felülfekvő bütyöktengely működteti. A 
motor összes részei, beleértve a motorhoz erősített háromse-
bességes váltóművet, jól hozzáférhetők és áttekinthetők. Az 
új típus négykerékfékes. A négyhengeres Morris-Cowley vál-
tozatlanul kerül a jövőben is piacra. Riley bemutat egy mé-
lyített alvázú sportkocsit, melynél a kardántengely az alváz-
testen egy alagúton keresztül fut. 

A Rolls-Royce-stand, melyet minden angol csak legmé-
lyebb csodálat érzésével tekint meg, a szokott képet mutatja. 
Nagyon szépen karosszált kocsik állanak szép sorjában, szi-
gorúan lecsukott motorfedővel, melyek alá csak nagyon ke-

vés kiválasztott tekinthet. Az egyetlen újítás, hogy a gyár 
ezúttal megadta kocsijainak fix árát. Szép, sima motor-
blokkja van az új kétliteres Rover-nek, melynek függőszele-
peit rúdak működtetik. Szokatlan a gyújtáselosztó meghaj-
tása, mely egy a bütyöktengelyről meghajtott fedetlen ke-
reszttengellyel történik. A régi léghűtéses kéthengerest nem 
gyártják többé. Singer a régi „Junior"-típus mellett most 
egy új négyhengeres „Senior"-modellt is gyárt. Emellett 
megtaláljuk még az 1776 kcm.-es hathengerest. A Star-kocsik 
között újdonság egy rudakkal vezérelt függőszelepes 2.5 lite-
res hathengeres. 

Az egész Show kétségkívül legszebb konstrukcióit az új 
Sunbeam-motorok alkották. Az 5 gyártott modell közül 4 
hathengeres, egy nyolchengeres. A motorblokkok tiszta és 
sima építésűek. Hasonlóan mintaszerűek a kocsik alvázai is. 
A Sunbeam-modellek 2—5.5 liter hengerűrtartalom nagyság-
ban készülnek. 

A Talbot-kocsik testvérgyáruk a francia Talbot-Darracq-
hoz hasonló kocsijaikkal teljesen a francia ízlésnek hódolnak. 
A nagy angol „Triumph"-gyár kihozott egy 832 kcm.-es 
négyhengerest „Super Seven" néven. Hogy a váz alacso-
nyabb legyen, csigakerékmeghajtást alkalmaztak. Vauxhall 
új 2.7 literes hathengeres tolattyús motorja mellett említést 
érdemelnek még a Wawerley- és Withlock-kocsik. A Wolseley-
gyár kiállította hat és új soros nyolchengeres modelljeit. 

A karosszériagyárak közül a Hooper, Parker, Gill stb. 
cégek szerepeltek igen finoman elgondolt, elegáns karosszé-
riákkal. Az angol karosszériákat disztingvált ízlés, tökéletes 
kényelem és előkelő színezés jellemzi. 

Mint fentebb említettük, a kontinens számos automobil-
gyára is résztvett a kiállításon. A párisi Salon-on kiállító 
francia és olasz márkákon kívül minket elsősorban a néme-
tek megjelenése érdekelt. Ez volt az első eset ugyanis, hogy 
a háború óta német gyár résztvett angol kiállításon. A né-
met gyárakat ezúttal csak két cég, a Mercedes-Benz és a 
Horch képviselték, tekintve, hogy csak ők tagjai a „Society 
of Motor Manufacturers and Traders"-nek. Ebbe az egyesü-
letbe egészen a közelmúltig nem léphettek be német gyárak 
és így csak a legkevesebbnek sikerült az utolsó pillanatban 
még belépnie. A két német standot mindvégig az érdeklődők 
tömege vette körül és a kocsikról az angol szaksajtó igen 
kedvezően nyilatkozott. Különleges feltűnést keltett a Type 
„S" Mercedes, mint a világ jelenleg legerősebb sportkocsija. 
Az új soros nyolchengeres Horch, mint a legolcsóbb nyolc-
hengeres a kiállításon, állandóan nagyszámú érdeklődőtől 
volt körülvéve. A párisi Salon-on meg nem jelent márkák 
közül megemlíthetjük az amerikai hathengeres léghűtéses 
Franklin-kocsit. A különálló hengerek réz hűtőbordákkal ren-
delkeznek. Nagyteljesítményű légszivattyú gondoskodik a 
motor megfelelő hűtéséről. A Peerless keveset változott hat-
hengeresei mellett feltűnt a Chandler új saját gyártmányú 
5 literes hathengeresével. 

Kuriózumként elmondhatjuk, hogy a párisi Salon-on lá-
tott 14 karátos arannyal borított 3000 fontos Studebaker a 
londoni Olympián is látható volt, miután Párisban, úgy lát-
szik, nem talált vevőre. 

Autó és szántómotor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
VIII., Óriás u. 15. Telefon: J. 303—45. Alapítva 1903 
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Kohlért híres amerikai versenyző, aki egy legutóbbi versenyen 200 kilométeres sebességben bukott és életveszé-
lyesen megsérült. Képünk Kohlért az Indianapolisi Speedway-en mutatja be „Elgin Piston Pin Special" gépén. 

•M mmi T . ... 'fcSlijÜSÜBR O 

A legutóbb megrendezett Brookland-pályabajnokságokról készült felvétel. Képünk a sárhány óktól megfosztott és 
vékony abroncsokkal felszerelt versenygépeket mutatja be, amint sorban felállítják őket a startvonalra. 

• 
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József kir. herceg ö fensége megtekinti a tavasszal lezajlott budapesti Automobilkiállításon a Skoda-Laurin-
Klement standot. A fenségtől balra Herskovits Ignác, a képviselet igazgatója, jobbra dr: Szelnár Aladár, a KMAC 

vezértitkára áll. 

A miskolci pályakísérleti versenyt követő vacsora résztvevőinek egy része. Balról jobbra (a szemüveges) Bartók 
Tibor, az „Úrvezető" egyik szerkesztője. Mellette Schüller László és Sipos György, a Steaua r.-t. kiküldöttei 
Lantay Ede, Farkasházy Tibor, az „Ürvezető" szerkesztője, Stanzell Gyula, Puch János, Iványi Gusztáv, a MAC 
motorsportosztályának titkárja, ülnek. A kép jobboldalán második az előtérben Siposs Géza, a BEMAC agilis igaz-

gatója, a verseny és a kongresszus létrehozója. Munkácsi felvétele. 
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Meggyessy Zoltán, egyike a fiatal gárda legtehetségesebb versenyzőinek, ohc. Chater-Lea-gépével a miskolci pálya-
kísérleti versenyen. Munkácsi Márton felvétele abban a pillanatban örökíti meg a versenyzőt, amint egy híd-

szerű bukkanón átugrik. 

Az angol Champion márka a 
GRINDLAY-PEERLESS 
és az ideális túramotorkerékpár az 

OMEGA 
Vezérképviselet: 

Dr. Gorzó Nándor, Goó-Haly 
Autókereskedelmi Rt. 

Budapest, V., Nádor-utca 5. szám 
Teleton: Teréz 130 24 
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Róbert Benoist 
az 1927. évi automobil világbajnok 

Az 1927. évi automobilvilágbajnokságot a francia 
Róbert Benoist nyerte meg Delage-on. Benoist neve ma 
nemcsak Franciaországban, hanem az egész világ auto-
mobilistaköreiben fogalom. Míg elődje a mult évi Bu-
gattivezető világbajnok, Meo Constantini, csupán három 
versenyben tudott győzni, Benoist ezen a téren is világ-
rekordot döntött, amennyiben a pontozásban számító ösz-
szes európai versenyeken mint győztes haladt át a cél-
vonalon. Benoist határozottan kivételes klasszis, nagy 
tudással, technikával és hihetetlen küzdőképességgel, 
emellett vezetése a legnagyobb nyugalommal és bizton-
sággal párosult. Nem tartjuk érdektelennek vezetői kar-
riérjét ismertetni olvasóinkkal. 

Benoist sikerei 1922-ben kezdődnek. Ekkor még a 
Salmson-gyár versenyzője volt és egyike volt a híres 
Buéno, Lombard, Benoist triásznak, mely a kis cycle ca-
roknak oly sok dicsőséget hozott szinte hétről-hétre. Az-
óta hat esztendő telt el. Az első kettőről már nem igen 
hallunk, míg Benoist-ból világbajnok lett. Elérte azt, ami 
csak igen kevés embernek adatik meg. Megnyerte a leg-
nagyobb trófeát, a világbajnoki címet. Ezúttal csak azt 
kívánjuk neki, hogy még sok-sok győzelemmel és szeren-
csés kimenetelű versennyel legyen gazdagabb és boldo-
gabb, dicsőséget hozva nemcsak francia hazájának, ha-
nem az egész világ automobilizmusának. 

Nézzük győzelmeit évről-évre. 1922 őszén kezdi meg 
sikereit. A Brookland 200 Miles-ben győz az 1100 kcm. 
kategóriában Salmson-ján. 

1923-ban már a győzelmek egész sorozata fűződik 
nevéhez. A Bol d'Oron 24 óra alatt 1777 kilométert fut 
be. Boulogne sur Mere-ben a kilométerversenyen 160 
km.-t ér el. Győz 105 kilométeres sebességátlaggal a 
Francia Cyclecar Grand Prix-ben és 120 kilométeres át-
laggal a Sitgesi autodromban. A San-Sebastiani Nagy-
héten márkatársa, Buéno mögött végez, de 96 kilométe-
res átlaggal kategóriája legjobb körét futja. Ősszel Mon-

zában megnyeri az Olasz Cyclecar Grand Prix-t és ezzel 
befejezi 1923. évi győzelmeit. 

1924-ben jelenik meg először Delage-szinekben. In-
dul felváltva a 2 literes kocsival a Grand Prix-ben és a 
nagy Delage-okkal, Divóval felváltva, az összes francia-
országi hegyiversenyeken, ahol minden startja új pá-
lyarekordot és a nap legjobb idejét hozza. A Grand Prix-
ben még nincs nagy sikere. A Targa Florión a Bugattik, 
a pályaversenyeken az Alfa-Romeók mögött végez. Az 
Európa Grand Prix-ben Lyonban csak harmadik tud 
lenni. Győz a Laffrey, Turbie, Camp, Mont Agel, Limo-
nest és a Mont Ventoux hegyiversenyeken, mindenütt új 
útvonalrekordot állítva fel. 

Az 1925-ös esztendő már dúsabb sikerekben. A 
strassburgi kilométerversenyen 206-os sebességet ér el. 
A Tóul—Nancy sebességi versenyt 168 kilométeres át-
laggal nyeri, míg ősszel megdönt három Parry Thomas 
által tartott sebességi világrekordot a Monthléry-auto-
dromban. Ezúttal győz először a Nagy Grand Prix-ben 
Monthléryben, ahol 1000 kilométert 112-es átlaggal fut 
be. Ez évben ismét ott látjuk a Mont Ventoux, Mont 
Agel, Cote de la Turbie, Chateau Thierry, Limonest és a 
Cote du Camp hegyiversenyek startjánál, ahol természe-
tesen mindenütt a nap legjobb ideje és sok esetben új 
útvonalrekord fűződik nevéhez. 

1926. A norvégiai Gjersjoen-tó jegén rendezett se-
bességi versennyel kezdi győzelmeit. A Grand Prix-ver-
senyeken ezúttal nincs szerencséje. Ügy San Sebastian-
ban, mint a Brooklandon csak a harmadik helyen végez. 
Ezzel ellentétben nagy sebességeket ér el a kilométer-
lancékon. La Baule-ban 202, Arpajonban 236 kilométert 
fut ki. Ezúttal újabb terepekre veti magát a hegyiver-
senyeken. Győz a Cote de la Mi Corniche, a spanyol-
országi Cote de Rabassada, a Cote de Poix, valamint a 
Mont Agel hegyiversenyeken. 

1927. Ez a diadalok éve. Az 1.5 literes Grand Prix 
Delage és Benoist felülmúlja önmagát. A genfi kilo-
méterversenyen 208-as átlaggal aratja első győzelmét. A 
Monthléry megnyitóversenyen a nagy körön 250 kilomé-
teren 122.947 kilométeres átlaggal győz. La Fere és 
St. Quantin közötti sebességi versenyt 172-es átlaggal 
viszi haza. Üj rekordot állít fel a Cote de Poix hegyi-
versenyen. 

A Monthléryben rendezett Francia Grand Prix-ben 
600 kilométeren 4:45:41 ó. alatt 126.012 kilométeres át-
laggal győz. Körrekordja 131 kilométer. A San Sebas-
tianban rendezett Spanyol Grand Prix-ben élet-halál-
harcot vív az olasz Bugatti-vezető Materassival és végül 
5:20:45 alatt 129 kilométeres átlaggal ismét győz. Mon-
zában az Európa Grand Prix-ben lelépi összes ellenfe-
lett, köztük az indianapolisi győzőt, Souderset. Itt 500 
kilométerre zuhogó esőben 144-es átlagot fut, leggyor-
sabb körét pedig 151 kilométeren felül abszolválja. Si-
kereire a Brooklandon teszi a koronát, ahol fölénnyel 
nyeri az Angol Nagy Díjat, 137 kilométeres átlagot 
érve el. 

SKODA, LAURIN & KLEMENT SKODA H I S P A N O - S U I Z A 
7/20 és r/25 1. e. négyhengeres, szelepes motorral. 25/100 1. e. szelepes, hathengeres. 

1450 1 e - M k ü l i C 7 r M F [ V K C í C 9 T K SK«D*LEÍáu
N
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hathengeres Q # j f j j , WA.JL~áJ^áJ. X.S O X - £ j l RÉSZVÉNYT ARS ASÁG 

Vezérképviselet : B U D A P E S T , V I . , A N D R Á S S Y - Ú T 10. Te le fon: Teréz 8 - 1 4 . 
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Böckh László (Sunbeam), aki a miskolci pályakísérleti versenyen a kezdők csoportjában győzött. Munkácsi felv. 

A paKKiaríó" 
Iría: Iff. Fekete Géza 

A motorkerékpárról írt felvilágosító cikkem any-
nyira megnyerte a közönség tetszését, hogy több fenye-
gető levelet kaptam. A levelek tónusa és stílusa igen 
változó, ellenben abban mindegyik megegyezik, hogy ha 
a beigért folytatás megjelenik, minden igazoltatás nélkül 
agyonvernek. (Hogy minek az igazoltatás, azt nem tu-
dom.) 

Í r j a k ? ! . . . Ne í r j a k ? ! ! 
Hirtelen felvetettem magamban a kérdést: Mit csi-

nálna egy okos ember? A válasz a következő volt: Ab-
bahagyja a folytatást. 

Erre felvetettem — ugyancsak hirtelen — a má-
sik kérdést is : Mit csinálna egy bátor ember? Foly-
tatná a cikket — súgta egy belső hang s e hangra hall-
gattam. De vettem egy revolvert és most azzal járok. 

Mult cikkemet a pakktartónál hagytam abba, de 
nem mondtam el mindent róla. Erre vonatkozó további 
fejtegetéseimet legyen szabad azzal a rövid, de velőtlen 
megállapítással folytatnom, hogy elhanyagolt motort 
már láttam, ellenben elhanyagolt pakktartót — azt soha. 

A motorkerékpárok gyors szaporodásának okát 
egyesek hajlandók a magyarok motor rátermettségében 
látni, de én ezt inkább amazonjaink pakktartóratermett-
ségében keresem. Hiába mondják némelyek, hogy egy 
ilyen „megvadult pár" unesztétikus látvány. Szeretném 
én azt az embert látni, akinek egy selyemharisnyás kar-
csú láb unesztétikus. 

Hölgyeink ügyessége és bátorsága ebben az új tár-
sasjátékban szinte a csodával határos. Láttam már 
kalaposboltajtóból gyönyörű ívben pakktartóra pattanó 
artistanőj elöltet, aki a következő pillanatban már az utca 

másik végében köszönt pukkadó barátnőjének. Szem-
tanuja voltam egy esetnek, amikor egy ilyen füstölő duó 
belehajtva a felszedett úttestbe, légtornászati mutatvá-
nyokat végzett. Éva utóda két csodálatosan szép szaltót 
vágva esett a — földre. Azt hittem, összetörte magát. 
Képzelhetik csodálkozásomat, amikor feltápászkodva, oda-
szól lovagjának, aki — nyilván szándékosan — az utca 
összes sarát képére gyűjtötte: Laci, a púderom a kaná-
lisba esett. Halássza ki ! 

Szóval a motorkerékpár pakktartója hazánkban szinte 
összenőtt a megfelelő kis szőkével vagy barnával, így 
nem is csodálkoztam, amikor a napokban egy lap hirde-
tései közt a következőket olvastam: 

Jól rúgózott hátsó ülésemre szőke 
partnert keresek. Levelet „Törött mit-
fahrer" jeligére a kiadóhivatalba. 

Visszatérve a témára, ismerünk párnázott és pár-
názatlan hátsó ülést, melyek közül a pálmát a párná-
zottnak kell adni. A múltkor percekig gyönyörködtem 
egy „hímzett" motorkerékpárpárnában, melyen a hímzés 
igen találóan egy ohv. hengerfejet ábrázolt, babérlevél-
lel körítve. A hengerfejet még megértettem, de a babér-
levelet már nem. A párnázatlan pakktartó bizony nem 
igen sorolható a kényelmes bőrfotelek közé. Erről in-
kább a motorozás után ferdére ült díványsarkak tudná-
nak regélni. 

Íme a második felvilágosító cikk. Mielőtt azonban 
befejezném, egy vallomással tartozom: Ez pedig az, 
hogy én is csupasz pakktartón utazom, egyik barátom 
világoskék, de ízléstelen tankja mögött. Azt is beval-
lom, hogy már nem sokáig birom. 
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Olympia Show 1927 
Sok részletváltozás. — Előtérben a kismotorok. — Új ohc.-
modellek. — Sok Villiers-beépítés. — Terjed ismét a kétütemű 
motor. — Nyeregtank, duplex-, vagy bölcsőváz és nagyobbra 
méretezett csapágyak jellemzik az 1928-as angol motorkerék-
pár-modelleket. — Üvegbura alatt mutatta be a Brough-

Superior-gyár új négyhengeresét. 

Kétségtelen megállapítás, hogy a motorkerékpáripar 
terén ma még angolok vezetnek. Anglia a világ első motor-
kerékpár nemzete és ez az évente az Olympia Showban meg-
rendezett világkiállításban teljes mértékben beigazolódik. 
Elismerjük, hogy vannak más országok is, melyeknek ipara 
igen jó és használható gépeket állít elő, de nincs egy ország 
sem, amely annyi kitűnő és kifogástalan modellt hoz évente 
a piacra, mint az angol. Bátran állíthatjuk, hogy rossz 
angol gép nincs. Vannak ugyan gyengébb vagy sikerültebb 
konstrukciók, egyikről-másikról elmondhatjuk, hogy a mi 
útviszonyainknak talán nem felel meg, általánosságban 
azonban el kell ismerni, hogy Anglia ma a motorkerékpár-
gyártás terén erősen a vezetőpozicióban ül és hogy elte-
kintve egypár német és olasz gyártmányt, az egész világ 
motorkerékpárpiacát irányítja. El kell ismerni, hogy az 
angol motorkerékpárgyárak kissé konzervatívok és főleg 
német részről súlyos kritikának vannak kitéve. Ezt azonban 
az angolok nem veszik tragikusan és haladnak tovább a 
maguk megkezdett útján, sok-sokéves egyéni tapasztalataik 
alapján és dacára konzervatívizmusuknak, ma is csaknem 
minden világversenyen megsemmisítő fölénnyel győznek. 

Noha konzervatívok az angol motorkerékpár-konstruk-
tőrök, mégis fokozatosan kiegészítik és ellátják modelljeiket 
mindazzal, amire szerintük egy motorkerékpárvásárlónak 
szüksége van. Az 1927. évi Olympia Show-ban bemutatott 
modellek sok detailváltozást mutatnak fel. Külsőleg meg-
tekintve az új típusokat, mindenekelőtt feltűnik, hogy a 
benzintank alakja megváltozott. Nem látunk szögletes tar-
tályokat, felettük elvonuló vázcsővel. Az 1927. év angol 
motorkerékpárjának tartálya az úgynevezett „nyeregtartály" 
elv alapján készül. Két részből áll, melyek össze vannak 
forrasztva és közöttük fut el a felső vázcső. Elől legömbölyí-
tett és hátrafelé keskenyül. Mint képeink is mutatják, a 
formák lágyak és harmonikusak. Vannak ugyan gyárak 
(pl. a Sunbeam), melyek még kitartanak a régi szögletes 
tartály mellett. 

A kormányfejet egészen a nyereg hátsó részéig egy 
többé-kevésbé egyenes, vagy lágyan hajlított vonal köti 
össze, szemre is tetszetős formát adva a motorkerékpárnak. 
A nyeregtank hátsó részébe beillesztett nyeregorr hozzájárul 
ahhoz, hogy ez a vonal megszakításnélküli legyen. Igen ter-
jed ez a vázforma, melyre sokszor helytelenül használják a 
„háromszögváz" elnevezést. Az erősebb gépeknél gyakran 
találunk duplex-vázakat, de a kartert alul átfogó bölcső-
váz is kedveltségnek örvend. Az Excelsior-gyár pl. mind-
egyik típusát bölcsővázzal hozza piacra. A Francis-Barnett 
megmaradt összesrófolt háromszögváza mellett, míg a 
Coventry-Eagle-művek préselt acélvázzal mutatták be 172 
kcm-es ViUiers-motorral ellátott modelljüket. A préselt váz 
elve nem új. Látható volt már több német és francia 
konstrukciónál is, többnyire azonban könnyűfémből készítve. 
Ennek a konstrukciónak több jelentékeny előnye van. Hossz-
és keresztirányban egyaránt merev, nincsenek forrasztásai 
és olcsó az előállítása. Olyan előnyök ezek, melyek alighanem 
rohamos elterjedését fogják maguk után vonni. Figyelmet 
érdemelnek az OK- és AKD-gépek vázai, melyek csövei csa-
pokkal vannak összeerősítve és mindössze két forrasztott 

részük van. Szép csapokkal összeerősített vázat mutatott be 
a BSA új kis 175 kcm-es kétütemű modelljén. 

Dacára a megnövekedett pneuknak és javított elsőkerék-
rúgóknak, a motorkerékpárok rúgózása még mindig nem kielé-
gítő. Mint hírlik, két angol gyár kísérletezik rúgós vázakkal, 
de az idei Olympia Show-ra még új modelljeit kihozni nem 
bírta. A motorokon szintén észlelhetők változások. Általában 
hódít a függőszelepes (ohv., ohc.) berendezés, mely már nem 
tartozik a versenymotorok privilégiumai közé, hanem fellel-
hető a sport- és túragépeknél is. A függőszelepes motorok 
erőtöbblete és gazdaságossága köztudomású és nyilván erre 
vezethető vissza, hogy alig van négyütemű motorokat készítő 
gyár, melynek ne volna ohv.-modellje. Mindazonáltal az álló-
szelepes (oldalvezérelt sv.) gépek kedvelői is nagy válasz-
tékban gyönyörködhettek. A felülfekvő bütyöktengelyes 
(ohc.) elrendezés is terjedt, ha talán nem is olyan mérték-
ben, mint ahogy az elvárható volt. Az over head camshaft 
(felülfekvő bütyöktengely) kétségtelenül tökéletesebb beren-
dezés, mint az ohv. és csak idő, vagy pénz kérdése, hogy 
mikor és mennyire szorítja ki utóbbit. Felülfekvő bütyök-
tengelyes új modellekkel mutatkoztak be a Norton, az AJS és 
a Humber. Ezek mellett még a Velocette, Matchless, Cal-
thorpe és Chater-Lea mutatták be már ismert ohc.-motorju-
kat. Figyelemreméltó, hogy a két legnagyobb angol motor-
gyár, a J. A. Prestwich & Co. (JAP) és a Blackburne nem 
hoztak ki ohc.-modelleket, noha kísérleteztek ilyenekkel, sőt 
a Blackburne-gyár már versenyen is résztvett ohc.-modell-
jével. A négyszelepes ohv.-típust már csupán a Rudge képvi-
seli, amennyiben a jólismert Triumph-Ricardo nem készül 
többé. Feltűnő sok two-port (kettős kipuffogó) hengerfej volt 
látható a kiállításon. A two-port-elrendezés előnye, hogy két 
hangtompítóedény alkalmazásával a motor csendesebben 
jár, mint egy ugyanolyan nagyságú single-port. Ehhez járul 
még a motorkerékpár külsőleg tetszetősebb alakja, valamint 
a jobb hőelvezetés, minek folytán a kipuífogószelep és szelep-
szár kevésbé melegszik. 

A motorkerékpár mindkét oldalán elvonuló kipuffogó-

A Raleigh-motorok ízléses nyeregtartálya szép példája a mo-
dem tankformának. 
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A 996 kcm.-es, U hengeres Brough-Superior váza. 

A Coventry-Eagle-művek préselt acélváza, a kiállítás 
egyik szenzációja. A kiállított vázba egy 172 kcm.-es 

Vililers-motor volt beépítve. 

A í90 kcm.-es ohc. Norton. 

A Dunelt-gépek „légszívó-zajtalanító" (légszűrő) 
berendezése. 

A Matchless-motorkerékpárok váza. 

Az új New-Imperial-motor henger-
feje. 

A 498 kcm.-es ohc. Calthorpe hen-
gerfeje. Tisztán kivehető a toko-
zott királytengely, valamint a ve-

zérmű olajcsöve. 
A Rudge-Withwort-motorok ve-
zérmüházába épített olajszivattyú. 

Az Ariel-gépek védett karter elsörésze. 
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A felülfekvö bütyöktengelyes AJS-motor. 
Ábránkon szépen látható a bütyöktengely láncmeghaj-
tása. A jobboldalon látható merőleges laprugó a lánc fe-

szességét szabályozza. 

Az új négyhengeres Brough-Superior. 
Ábránkon tisztán látható a motorral összeépített sebesség-

váltó és az akkumulátor gyújtás egyes részei. 

A Matchless-gépek ízléses alakú 
nyeregtantcja (fekete-fehér). 

A 350 kcm.-es, kéthengeres, kétütemű Villiers kereszt-
metszete. 

Az ohv. Ariel-gépek tokozott szelep- Szép példa a modern nyeregtankra, 
emelő rúdjai, a visszahúzó rúgókkal. A Zenith-niotorok tankja. 

Az új 84.9 kcm.-es ohc. Humber hengerfeje. A Humber 
az egyetlen two-port ohc. angol motor. 
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csövek sokkal kiegyensúlyozottabb külsőt kölcsönöznek a 
gépnek, mintha csupán egy oldalon volna kipuffogócso. 
Ilyen two-port-modelleket állítottak ki a JAP-, a Black-
burne-, Matchless-, New-Hudson-, Ariel-, Sunbeam-, Hum-
ber- és Raleigh-gyárak. Ezekhez járul még a jólismert 
svájci MAG (Motosacoche). Nagymértékben terjed a függő-
szelepes motoroknál a szelepmozgatómechanizmus bt; toko-
zása, mely a kopás csökkenése mellett a motor zajtalanabbá 
tételéhez is hozzájárul. Az állószelepes modellek közül az 
599 kcm.-es Sunbeam mellett egy New-Hudson és egy Doug-
las volt látható tokozott szelepszárakkal. Igen valószínű, 
hogy a sok előnyt magában foglaló tokozott szelepszárberen-
dezések rövid időn belül szintén általánosan el fognak ter-
jedni, mert hátrányaik, különösen túragépeknél, jelen-
téktelenek. 

A 250 kcm.-es Blackburne bütyöktengelyét a motor fő-
tengelyére szerelt csavarorsó hajtja meg. A Blackburne-
gyár 175 kcm.-es típusa, mely az elmúlt esztendőkben oly ki-
tűnően bevált, szintén csavarorsós meghajtású bütyökten-
gellyel készült. Az ezzel a típussal elért kedvező eredmények 
késztették a gyárat arra, hogy nagyobbik típusánál is alkal-
mazza ezt a meghajtást. A motorok csapágyai általában 
görgősek. Ez vonatkozik elsősorban a hajtókart a főtengely-
lyel összekötő csapágyra. A görgők alakjában is észlelhető 
változás. Míg eddig hosszuk kb. egyenlő volt átmérőjükkel, 
addig most az ú. n. tű-görgők nyomultak előtérbe, melyek 
hossza nagyobb, mint átmérője. Ezeket a görgőket alkal-
mazták az angol Tourist Trophyn szerepelt AJS-gépeken és 
a gyár kedvező tapasztalatok alapján ezt a görgőtípust al-
kalmazza 1928-as túramodelljeinél is. A főtengelyvégek 
rendszerint bronzcsapágyakon forognak. Kivételt képeznek 
csupán az igen gyors sport- és supersport-modellek, noha az 
AJS- és New-Hudson-gyár ezen modelljeinél is bronzcsap-
ágyat alkalmaz. A modern öntöttfémcsapágy zajtalan, 
könnyű és megfelelő méretezés esetén jóformán örökéletű. 
Az automatikus és nyomásalatti cirkulációs olajozás lehe-
tővé teszi a gyáraknak, hogy a drága görgős csapágyak he-
lyett ismét visszatérhessenek az öntöttfémcsapágyakhoz. 
Erősebb csapágyak jelentkeznek a dugattyúcsapszegeknél is, 
míg a könnyűfémdugattyúk elterjedése már általános az 
1928-as motortípusoknál. 

Az olajozás problémája nem sokat haladt a legutóbbi ki-
állítás óta. Minden típuson található ugyan többé-kevésbé 
automatikus olajozás, kezdve az egyszerűen a karterbe ada-
goló olajszivattyútól, a Villiers kéthengeresnél látható nyo-
másalatti olajozásig, mely minden főcsapágyat külön lát el 
olajjal. Az öntött fémcsapágyak esetén ajánlatos, mint már 
előbb is említettük, a nyomásalatti olajozás, míg görgős-
csapágyaknál elegendő a szóróolajozás. A rendkívül gyors-
fordulatú (6—7000) versenygépek hajtórúd főcsapágyai 
mindazonáltal külön olajozásban is részesülnek. Sok gyár 
(Sunbeam, Rudge-Withworth stb.) arra törekszik, hogy az 
olajszivattyúkat a motor külsejéről eltüntesse és lehetőleg 
fedve, pl. a mágnes láncbúra alatt helyezze el. Ez a berendezés 
a tokozott szelepműködtető mechanizmussal együtt nagyban 
hozzájárul a motor külsejének tisztábbá tételéhez. A legtöbb 
olaj ugyanis, mely a karter különböző külső részein látható 
volt, a rosszul tömítő olajszivattyúk és szelepvezetékek foly-
tán verődött ki. A bennfekvő olaj szivattyúval és tokozott sze-
lepekkel bíró motorkerékpárt, megfelelően nagyra méretezett 
sárhányókkal és térdvédőkkel felszerelve, bármilyen időben 
és bármilyen ruhában használhatjuk a bepiszkolódás veszélye 
nélkül. 

Az elméletben helyes meggondolás, miszerint a növekvő 
terheléssel az olajmennyiségnek is növekednie kell, nem talál 
termékeny talajra az angol konstruktőrök készítményeinél. 
Nem találjuk meg gépeiken az egyébként több kontinensbeli 
márkán (pl. Puch) használt berendezést, melynél a gázsza-
bályozó nyitása az olajadagolást is növeli. Úgyszintén ritka 
a kétütemű gépeknél az ú. n. hozzákeverős olajozás, mely 
szerintük piszkít. A tokozott szelepműködtető mechanizmus-
nak nagy előnye, hogy a mozgó részek jobban kenhetők. 
Több ohv.-modellen a szelephimbák csapágyai zsírzócsapokon 
keresztül magasnyomású zsírszivattyúval kezelhetők. 

Angol 

Excelsior 
motorkerékpárok 

Duplává sas 1928 modell 
Jap és Villiers beépítés 

VlgÖ Jenő, nudapest, V.. Honvéd-utca 2 

A lendkerekek az 1928-as típusoknál a karterben foglal-
nak helyet, sőt van gyár (pl. Blackburne), mely az elmúlt 
esztendőben külső lendkerékkel ellátott modelljeit most 
belsőlendkerekes kivitelben hozza piacra. Számos javítás 
ment végbe a motorok belső részein is, melyek azonban kí-
vülről nem észlelhetők. így pl. a csapágyak, a vezérmű ko-
pásnak kitett felületei nagyobbodtak, miáltal a gépek járása 
zajtalanabbá volt tehető. 

A sebességváltók terén lényegesebb változás nem volt ta-
lálnató. Általános, mint ezelőtt is a háromsebességes váltó-
mű, mellyel a jelentősen drágább négysebességes nem képes 
konkurrálni. Mindazonáltal ismét megjelent egy gyár — 
az AJS — négysebességes váltóművel. Mellette a Royal-
Enfleld, Norton, Sunbeam és Rudge-Whitworth gyártják to-
vábbra is jólbevált négyfokozatú sebességváltóikat. 

A motort a sebességváltóval rendszerint lánc köti össze, 
ellentétben a kontinensbeli és tengerentúli konstrukciók leg-
nagyobb részével (BMW, Henderson, Indián stb.). Ez a lánc 
fémburok alatt futva, védve van sártól, víztől stb. és nem 
piszkít. Blokkonstrukciót (sebességváltó egy blokkban a mo-
torral) a kísérleti Brough-Superior mellett a kéthengeres 
Villiers-motorral ellátott Francis-Barnett, a Phanthette és 
a 175 kcm.-es BSA mutat be. Általában sokat szaporodtak a 
Villiers-beépítések, ami egyszersmind a kétütemű motorok 
reneszánsz-át jelenti. 

A fékek terén is találkozunk javításokkal, bár nyíltan 
megmondhatjuk, hogy a motorkerékpárok fékei még közel 
sincsenek a tökéleteshez. Ennek okát főleg a kis átmérőjű 
és keskeny fékdobokban látjuk. Főelv itt erős, nagy fékek 
és vázak, melyek elég merevek a fékhatás felvételére. A 
Francis-Barnett- és Rudge-gépeken az első- és hátsófékek 
egymással össze vannak kötve. Egynéhány sport-modellnél 
(AJS, HRD) mindkettő lábbal működtethető. A túragépeknél 
zés, mikoris az előbbit meredek emelkedéseken való indulásnál 
ezzel szemben előnyösebb az egy kézi és egy lábfékberende-
lehet előnyösen felhasználni. 

A pneuk terén a drótbetétesek vezetnek. A Shrader-
szelep általánossá válván, most már minden pneu feszültsé-
gét lehet ellenőrizni a nyomásmérővel. A világítóberendezé-
sek terén a Lucas, BTH, ML és Miller cégek vezetnek. 
A Rudge-Withworth volt az első, mely standard felszerelés-
képen szállította az elektromos berendezést. A Villiers-
motorok saját világítással rendelkeznek. Érdekes a Levis-
gépek dinamomeghajtása. Ezt egy a hosszú mágnesláncba 
középen beiktatott harmadik fogaskerék végzi. Örvendetes 
tény, hogy mind több és több gyár szállítja „standard extra"-
képen a teljes elektromos berendezést. Ezt az amerikaiak 
már régen felismerték és ezért gépeiket már évek óta teljes 
elektromos berendezéssel szállítják. Az angol gépek egyik 
hátránya éppen az volt, hogy megvételük után külön igen 
jelentős árért kellett rászerelni a világítást. 

Érdekes újításképen láttunk még egy légtisztítóberen-
dezést, amit az automobiloknál már jól ismerünk, a 350 kcm. 
Villiersnél. Ezzel a lényegesebb újításokról teljes mértékben 
megemlékeztünk és csupán azt fűzzük még fejtegetéseinkhez, 
hogy akadnak már angol motorkerékpárgyárak, melyek vá-
zaikat és benzintankjaikat (Matchless stb.) Duco-lakkal 
vonják be. Ennek főelőnye, hogy a kész, forrasztott vázak 
nem szenvednek a magas hőfokú zománcégetőkemencékb?-.. 

(Folytatjuk.) 



26 AUTOMOBIL — MOTORSPORT 1 r'"27 november 29. 

iiiiiiiiniiiilll liiiiiiiiitiiiilll liiiiiiiiiiiiiil lliiiiniiiiiiiill 

Peiage a világbajnok! 
Francia GRAND PRIX (Monthléry) 

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

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 vezérképviselet: 

REIMAN 
Budapest V, Vörösmarty.tér 3. 

T i r e $ t o n e 
p n e u m a t i k k a l 

D É N E S ÉS F R I E D M A N N R.-T. 
B u d a p e s t , VI., D e s s e w f f y - u t c a 29 

T e l e f o n : 280-86, 144-71 
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Nézzemegavilághírű6 ésS hengeres 

Jordán 
automobilokai 

/jordan\ 

v f ) 
Pneumalik Árusító R.-T. 

Budapest, VI., Andrássy-ut 27 

N O R T O N 
NEW-HUDSON 

ROYAL-ENF1ELD 

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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A nagy 
motorkerékpárversenyek 

terminusai 
A FICM terminusegyeztető értekezlete alapján meg-

jelent az 1928. évi méreteiben igen hatalmas és gazdag 
versenyprogramm. Bár az egyes kevésbé jelentős ver-
senyei nincsenek is benn a táblázatban, kiderül, hogy az 
elkövetkező évben igen sok érdemes versenyben lesz ré-
szünk. Csaknem minden nagyobb és a kultúra terén 
előrehaladottabb ország megrendezi Tourist Trophy-ját, 
vagy Grand Prix-versenyét. Csupán a lengyelek, a romá-
nok és jugoszlávokról nincs említés ebben az irányban. 
Harmadik szomszédunk a cseh, bizony igen elől van a 
motorizmus terén, nem is szólva az osztrákokról, ahol a 
TT mellett egy Grand Prix és sok jelentékeny hegyi-
verseny is szerepel a programmon. Ezúttal a magyar 
versenyek terminusai már mindenütt olvashatók a kül-
földi lapokban. Ügy látszik az Automobilklub lépéseket 
tett ez irányban és közölte terminusait a nagy külföldi 
sajtóorgánumokkal. Míg a legtöbb ország Tourist 
Trophyját az angol IOM-versenyek után rendezi, addig 
az osztrákok és mi csökönyösen kitartunk a kora tavasz 
mellett. Köztudomású ugyanis, hogy az angolok a saját 
Tourist Trophyjuk előtt nem igen mennek külföldre. 
Ameddig a KMAC nem változtat ebben az irányban a 
terminusán, addig angol versenyzőt nem igen fogunk 
látni a magyar TT-én, kivéve egy-egy véletlenül nálunk 
tartozkodó másodklasszist. Oda kellene hatni, hogy egy-
ízben a magyar TT a nyár folyamán rendeztessék meg. 
Az Európa Grand Prix-t ezúttal a svájciak rendezik meg 
Genf mellett. A magyar TT dátuma május 20. A szezon 
legelső versenye ezúttal is az „Automobil-Motorsport" 
húsvétkor három napon keresztül rendezett megbízható-
sági versenye lesz, hacsak a tél folyamán a kedvező hó-
viszonyok folytán a KMAC téli túraútja nyélbe nem üt-
hető. A magyar kilométernap és a remélhetőleg biztosan 
megrendezendő „Ügetőmitingek" terminusai még nincse-
nek megállapítva. Hír szerint Miskolc, Szombathely, a TTC 
és laptársunk, az „Úrvezető" is rendez versenyt, a mái 
említett közösen rendezendő ügetőversenyen kívül. 

A köztudomású terminusok a következők: 
Február 11. Colmore Cup. Anglia. 
Március 3. Victory Cup Trial. Anglia. 

19- - n . ACU Stock Machine Trial. Anglia. 
tt 31. Brookland megnyítóverseny. 

Április 7—8-—9. Automobil-Motorsport Húsvéti megbíz-
hatósági versenye. 

tt 21. Brookland Miting. 
Május 5. 200 mértföld. Brookland. Sidecar. 

tt 6. Osztrák Tourist Trophy. Wien. 
tt 19. 200 mértföld. Brookland. Szóló. 
tt 20. Magyar Tourist Trophy. 
tt 20. Lyon Grand Prix. 
tt 27. Olasz Grand Prix. 

27- -28. MAC futárversenye. 
tt 3. Csehország. Pradad Circuit. 
„ h ~ 5 -—6. Angol Tourist Trophy. 
tt 10. Königsaal—Yloviste-hegyiverseny. 

mutorkerekparjat a M O T O C E N T R U M 
angol mintára berendezet t spec iá l i s j a v í t óüzemben 

Jos. Lucas Ltd. m a g y a r o r s z . v e z é r k é p v i s e l e t e 
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Május 16-—17. Magyar Túraút. KMAC. 
n 17. Olasz TT Circuito del Lario. 
tt 23. Brookland Miting. 
n 23. Holland Tourist Trophy. 
11 29. Guggerhegyi verseny. 
tt 30. Francia Grand Prix. 

Július 1. Csehszlovák Grand Prix. 
II 8. Német Grand Prix. Nürburgring. 
tt 22. Arlberg hegyiverseny. 
tt 28. Angol Grand Prix. Brookland. 
tt 29. FICM Grand Prix. Genf. 

Augusztus 12. Kolberg-verseny. Németország. 
n 18. Brookland Miting. 
a 19. Kilométerversenyek. Freiburg. 
n 26. Klausenpass hegyiverseny. 

Szeptember 1. Ulster Grand Prix. 
tt 2. Osztrák Grand Prix. 
tt 2. Kilométernap. Arpajon. 
tt 9. MAC Jánoshegyi verseny. 

1 0 - - 1 5 . Nemzetközi hatnapos verseny. 
II 15. Brookland-bajnokságok. „ 16. Semmering hegyiverseny. 
II 16. Nemzetek Nagy Díja. Monza. 
II 30. Svábhegyi verseny. „ 30. Ostmalle kilométerversenyek. 

Hogyan kell egy versenyt megnézni 
és arról helyes ítéletet mondani 

Olvassunk, tanuljunk, nézzünk versenyeket, olvassuk 
azok eredményeit, mielőtt kocsit vásárolunk. 
Hogy egy versenyt helyesen megnézhessünk és 

megbírálhassunk, ahhoz szükséges, hogy tisztában le-
gyünk annak céljával és jelentőségével. Tekintettel 
arra, hogy igen sokan vannak, akik a verseny értelmével 
annyira nincsenek tisztában, hogy azt egyenesen ostoba-
ságnak deklarálják, szükségesnek tartom, hogy erről 
néhány szóban megemlékezzem. 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk a tényt, hogy a 
verseny célja és jelentősége kettős, úgymint: közérdekű 
és sportbéli. 

Ha az automobilizmus fejlődését alaposan átta-
nulmányozzuk, úgy nem fogja elkerülni figyelmünket, 
hogy a legtöbb gyár új és jobb típusa rendszerint egy 
versenykocsinak, helyesebben egy sok-sok versenyben 
kipróbált és eredményesen szerepelt típusnak a lemin-
tázása. Ez igen könnyen érthető. A versenykocsi az 
automobilizmus fejlődésében ugyanis a kísérleti nyúl 
szerepét játssza. Minden újítás, minden javítás elő-
ször egy versenykocsin lesz alkalmazva és kipróbálva, 
legyen az túrakocsi, sportkocsi avagy a legszigorúbb 
értelemben vett „racing car" és ha azután itt beválik, 
akkor jön csak ki az új túra- vagy egyéb típus javított 

JL I ^ C AUTOMOBILOK: A P A R T A U T Ó R.-T. 
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szériája. Hogy miért éppen a versenykocsi a próba-
nyúl? Erre igen könnyű a felelet. A versenykocsi 
egy-egy nagyobb versenyen annyira igénybe lesz véve, 
mint ahogyan egy túrakocsi semmilyen körülmények 
között sem. Ezért ha egy új konstrukció vagy valami-
lyen javítás kibírja azt a roppant igénybevételt, ami-
ben egy esetleg 5—6 óráig tartó verseny alkalmával 
része van, úgy már nyugodtan szerelhető az túrakocsi-
ra is, ahol sohase lesz ilyen igénybevételnek kitéve. 

Ezekből a körülményekből már most kiviláglik a 
versenynek az óriási közérdekű jelentősége, mert hi-
szen a verseny jóformán a megtestesítője a fejlődésnek. 

Ezek után rátérhetünk a verseny nézésének a fe j -
tegetésére. Mindenekelőtt szükséges, hogy különbséget 
tegyünk a túra- vagy megbízhatósági és a gyorsasági 
verseny között, mert mindkettőnek más a célja és mind-

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. 

kettő a megvizsgálandó kocsinak más és más tulajdon-
ságát tárja fel előttünk. 

Nézzünk először egy gyorsasági versenyt. (Sváb-
hegyi verseny, Guggerhegyi verseny, a Grand Prix-k 
stb.) Egy ilyen versenynek a célja a kocsi gyorsasá-
gának, stabilitásának, fordulóképességének, gyorsító-
képességének (akcelerálás) stb. a megbírálása. 

Hogy egy ilyen verseny alkalmából megejtett bírá-
latunk tárgyilagos eredményt adhasson, szükséges, hogy 
e különböző nagyságú kocsikat különböző csoportokba 
osszuk és mindegyiküket csak a velük egyenlő nagysá-
£úakhoz viszonyítva vessük megítélés alá. Ezt a csoport-
(kategória-) beosztást rendszerint a verseny rendező-
sége végzi el. 

Különbséget kell továbbá tennünk az egyes kocsi-
típusok között is. Nálunk általában három típus is-
meretes: a verseny-, a sport- és a túra-típus. 

A versenykocsi rendszerint egy speciálisan nagy 
teljesítményű, igen forszírozott motorral bíró gyors 
gép (1 vagy 2 ülés) . A sportkocsi rendszerint egy 
versenymotor, beépítve egy 2—4 üléses úgynevezett, 
„sport" alvázba. A túrakocsi pedig az illető gyárnak 
a normális teljesítményre méretezett motorja, beépítve 
az úgynevezett „ túra" alvázba. Ez a normál közhasz-
nálati kocsi. 

Legcélszerűbb, ha időnk engedi, úgy a kocsi, mint 
a vezető munkáját már a tréningeken megfigyelni, 
mert maga a verseny nem elégséges ahhoz, hogy az 
ágyes kocsikat több helyen is megszemlélhessük. Hogy 
megítélhessük, látnunk kell a kocsit egy hajtűfordulóban, 
egy S-kanyarban, a startnál, egy nagyon meredek út-
részen és a pálya leggyorsabb pontján. Csak így fogunk 
tudni biztos véleményt alkotni. 

A túraversenyek célja, szemben a gyorsasági ver-
senyek céljával, a kocsi megbízhatóságának, fogyasz-
tásának, gyorsaságának és kényelmének vizsgálata. 
Ezzel a körülménnyel, sajnos, még a versenyt rendező 
orgánumok nálunk nincsenek teljesen tisztában. Le-
gyünk őszinték, a kétnapos túraútaknak, mint amilyene-
ket mostanában minálunk a Királyi Ma?var Automobil 
Club rendez, a megbízhatóság szempontjából igen-igen 
kevés értelmük van. Ezek a kétnapos túrautak, ame-
lyek inkább propaganda jelleggel bírnak és semmivel 
sem nehezebbek, mint bármely szombat-vasárnapi ki-
rándulás, bizony a megbízhatóságra értékkel nem bír-
nak. Leszögezzük, hogy amióta a KMAC és az Osztrák 
Automobil Club viszonya a két vezértitkár, dr. Fried-
rich és dr. Szelnár egymás iránti antipátiája folytán 
nem a legbarátságosabb, azóta a közösen rendezett 
szép Osztrák-Magyar Túrautak megszűntek, minek bi-
zonv nemcsak mi. hanem az osztrákoV is a'ano«an érzik 
a hiányát. Megbízhatóság szempontjából nézetünk sze-
rint csak a nagy megszorításokkal járó 4—5 napos, 
nagy napi etapokkal és főleg igen hegyes terepen le-

MÜLLER mérnök Akkumulátor-eladás, töltés és javítás-
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON 
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futott túrautak bírnak jelentőséggel. (Svájci túra-
utak, Német-Alpenfahrtok, az Orosz nagy megbízható-
sági túrautak, Román túraút, Lengyel túraút stb.) 

Tekinettel a túrautak nagy távolságaira, erről sze-
mélyes tapasztalatokat nem igen szerezhetünk, azért 
ezen a téren rá vagyunk utalva a sajtóra. Itt azonoan na-
gyon nehéz a helyzet. A magyar nagyközönség nem 
pártfogol ja úgy a szaklapokat, mint kellene, úgy hogy 
a szaklapok megjelenése 80 százalékban a kereskedők-
től függ . Tehát nagyon kell vigyázni, hogy a kritika 
folytán hitelrontás, a hirdetések megvonása stb. ne 
bénítsák meg a szaklapok munkáját. Miután az ember 
túlzott mértékben jót kénytelen írni, megírja azt ami 
tényleg jó, a rosszul szerepelteket pedig egyszerűen ad 
akta teszi. Az objektivitás tehát csak felerészben tel-
jesíthető. Természetesen vannak sajtóorgánumok, ame-
lyek nyíltan megírják azt, amit látnak és inkább szűkös 
anyagi viszonyok között tartják fenn a lapot, de kitar-
tanak ideáljaik és eszméik mellett. Külföldön már túl 
vannak ezen az állapoton. Ott a gyárak vagy kereske-
dők már nem olyan kicsinyesek, mint nálunk. Ott nyíl-
tan olvassuk, hogy X kocsi dugattyúkartörés miatt fel-
adta, Y kocsi mágnesdefekt folytán kiállt, N automo-
bil tengelytörés következtében a második napon Z fa-
luban maradt stb. Ott ez már nem tűnik fel. Remél-
jük megjön az idő, amikor nálunk is bekövetkeznek az 
ideális állapotok. 

Tehát, mint említettük, a túrautak alkalmából csak 
olyan emberek véleményére adjunk, akik a helyszínen 
voltak, vagy kitűnő kiküldött tudósítójuk révén tökéle-
tes hírszolgálattal rendelkeznek. Hogy mikor fogják a 
mi versenyrendező orgánumaink átérezni az ilyen túra-

utak jelentőségét, az még bizonytalan. Mindenesetre 
az általános észlelet szerint például a KMAC által ren-
dezett túrautak egyedüli célja, hogy mindenki kapjon 
díjat és a túraút után minden cég hirdethesse magát 
a győztesek sorában. Nagy hiba viszont az is, hogy a 
túrautak eredményének megállapítása túlzottan a se-
bességre, van bazirozva, tehát éppen az, amit szeret-
nénk tudni, a „megbízhatóság", csak igen kismérték-
ben, vagy semmiképpen sem lesz bírálat tárgyává téve. 
Automobilista téren a MAC futárversenyei tesznek 
némi haladást, míg a motorkerékpározás terén egyedül 
az „Automobil-Motorsport" húsvéti versenye mutat fel 
ebben az irányban jelentős és komoly lépést. 

Nagy baj továbbá, hogy nálunk mindig az abszo-
lút győztest keresi a közönség és sohasem veszi tekin-
tetbe a mellékkörülményeket (a kocsi hengerűrtartalma). 

Ha a közönség ezeket a körülményeket figyelembe 
venné és nem ítélné a kocsik sebességét abszolút érte-
lemben, akkor nem hangzanának el olyan bántóan hely-
telen vélemények, mint amilyeneket a versenyeken ál-
talában hallani, főleg a kis kocsik futásakor. 

A gyorsasági versenyen ne a gyorsaság nézése le-
gyen a fődolog. A gyorsaságot a villanyóra jobban 
meg tudja állapítani, mint mi. 

Fontos ilyenkor az akcelerálóképesség, stabilitás 
stb. megfigyelése, melyek mellett a sebesség megfigye-
lése csak mint támpont szolgáljon. 

Hogy egy kocsinak az akceleráló (gyorsító) képes-
ségét megfigyelhessük, a legjobb a starthoz vagy egy 
igen éles kanyarba állani. Ezekben az esetekben meg-
figyeljük az illető kocsi hangját (búgását) . A Kup-
lung feleresztésével párhuzamosan csökken ugyanis a 

AJS 
motorkerékpárok 1927-ben is világraszóló sikereket értek el úgy a 

sebességi versenyeken, mint a megbízhatósági triálokon 

1927. évi 
nevezetesebb 
győzelmek: 

Európa Grand Prix (NürburgringI 
Brookland Grand Prix 

Osztrák Grand Prix 
Magyar Tourist Trophy 

Délafrikai Tourist Trophy 
Belga Grand Prix 

Svájci Grand Prix 
Magyarország motorkerékpárbajnoksága 

Németország motorkerékpárbajnoksága 
Jánoshegyi verseny 

Guggerhegyi verseny 
Svábhegyi verseny 

Automobil-Motosport húsvéti versenye 

Vezérképviselet: Majláth Mihály, Budapest, VI., Hunyady-tér 11 
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F O R D személy- és teherautók H A H N , IV., Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
fordulatszám, tehát változik a hang is. Mennél jobban 
gyorsít egy kocsi (.aminek a feltétele természetesen az 
áttételezés is, nemcsak a motor ereje) , annál hamarább 
éri el ismét a magas fordulatszámot, tehát a hangja is 
annál hamarább f og a maximumig felszállni. Sokan azt 
állítják, hogy a gyorsítóképesség megítélésénél a kocsi 
hátsó kerekeinek az átpörgését is figyelembe kell venni. 
Szerintünk ez nem áll, vagy pedig csak igen ritka ese-
tekben, mert a hátsó kerekek átpörgése túlságosan függ 
a talajtól is. 

Támpontul szolgál ebben az esetben a sebesség 
megfigyelése. 

Hogy a kocsinak a stabilitását megítélhessük, a 
leghelyesebb azt egy egyenesben és egy S-kanyarban 
megfigyelni. Ebben az esetben azért ajánlok egy S-ka-
nyart is, mert az egyenesben rendszerint csak egy igen 
gyors kocsi fog ja ebbeli tulajdonságait elárulni, míg az 
iá-kanyarban a lassúbbak is elég gyorsan mennek ahhoz, 
ha stabil épitésüek. 

Hová adjam kocsimat téli nagy javításra? 
Nébel és Szirmaihoz, VI., Csengery-utca 74. 

A stabil kocsi igen nagy sebességnél is egyenesen 
fekszik az úton és nem jön oldalirányú lengésbe, míg 
az unstabil kocsiknál ennek éppen az ellenkezőjét fog-
juk tapasztalni. Hogy ezeket a lengéseket észrevehes-
sük, a legjobb az illető kocsit hátulról megfigyelni 
(utána nézni). 

Az S-kanyarban a stabil kocsi alig fog farolni, 
vagy ha farol is, egy-két kormánymozdulat elég lesz 
ahhoz, hogy azt ismét egyenesbe hozza. Az unstabil 
kocsinál a farolás igen nehezen, sok és ügyes pariro-
zás után lesz csak lehetséges. Ilyenkor tehát a vezető 
munkáját kell figyelnünk. 

A fékezhetőség megvizsgálására a lekalkalmasabb 
egy éles kanyar, amely előtt a vezetőnek erősen le kell 
lassítania. Ebben az esetben főleg azt f igyeljük meg, 
hogy vájjon nem jön-e a kocsi a lefékezés által csú-
szásba. Megfigyeljük továbbá a fékutat, vagyis azt 
a távolságot, amelyen belül a kocsi lelassítható a szük-
séges mértékben. A fékút kezdetét rendszerint a gáz-
elvételtől lehet számítani, végét pedig az akcelerálás 
kezdete jelzi. 

A jó lefékezhetőség feltétele nemcsak a j ó fék, ha-
nem a kocsi súlya és stabilitása is. Egy sebességéhez 
viszonyítva túlkönnyű kocsit például nem lehet olyan 
könnyen lefékezni, mert nem elég a tapadása és csúszni 
kezd. Egy unstabil kocsi pedig előre kiszámíthatatlan 
farolásba jön és így a kanyar vételét nagyon megnehe-
zíti. 

A fordulóképesség megítélésére egy hajtükanyar 
a legalkalmasabb. Ilyenkor figyelhető meg legjobban, 

vájjon nem-e túlpuha a rugózása, nem-e túlnehéz vagy 
túlkönnyű a hátsó része, eléggé elfordítható-e a kor-
mány stb. Hogy a kocsi rúgózása túlpuha, azt meglát-
hatjuk abból, vájjon a centrifugális erő kövecKezceoeii 
nem dűl-e nagyon kifelé. 

A túlkönnyűre méretezett hátsórész azt f og ja ered-
ményezni, hogy a kocsi fara a dobatásközben túlságo-
san kilódul, úgy hogy jó formán keresztbe áll az út-
iránnyal, a túlnehéz hátsó részt viszont meg nem lehel 
dobatni, ilyenkor a felfordulás veszedelme áll elő. Ha 
a kormány nem fordítható eléggé el, akkor a vezető 
kénytelen a kocsiját igen/ sokszor megdobatni, ami ál-
tal a forduló szögletes lesz. 

Ezek volnának a főbb, a gépre vonatkozó megfigye-
lendők egy gyorsasági verseny alkalmából. Mindezen 
eddig felsorolt körülmények azonban igen szoros ösz-
szeiuggesben állanak egymással és éppen ezért mind-
egyikükre nagy, súlyt kell fektetnünk. Lehetetlenség 
volna mindezeket a körülményeket egy verseny alkal-
mával megfigyelni. 

Egy gyorsasági versenyen megejtett bírálatnak fő -
feltétele azonban a vezetőnek a tudása. Mert nem le-
het a kocsiról alkotott ítéletünk helyes abban az eset-
ben, ha a vezető valamely hibás cselekedetével előidéz 
egy olyan körülményt, amelyen a kocsiról alkotott vé-
leményünk alapul. 

Szükséges tehát, hogy mielőtt a kocsit a fent leírt 
módon megvizsgáljuk, a vezetőnek a megbírálása. 

Itt kapcsolódik tehát össze a verseny sportbéli és 
közérdekű része. 

A versenyző megítélése még nehezebb a kocsi meg-
ítélésénél. Ezen a téren nincsenek olyan határozott és 
állandó támpontjaink. A versenyző élő lény, akit ezer 
körülmény befolyásol. Éppen azért szükséges egy ver-
senyzőnek először a stílusát megállapítani. Egy ver-
senyző stílusa alatt értjük azt a modort, ahogyan az 
illető a kanyarokat venni szokta. Mennél egyenlőbben 
veszi valamelyik versenyző ugyanazokat a kanyarokat, 
annál kiforrottabb, határozottabb az illető stílusa. 
Hogy tehát megállapíthassuk, váj jon az illető vezető-
nek van-e és ha van, határozott-e a stílusa, ahhoz szük-
séges az illetőt igen sokszor látni minden a számunkra 
fontos terepen. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, váj jon a ve-
zető és a gép között megvan-e a kellő összhang. Ha 
ez nincsen meg, akkor észre f og juk venni, hogy a ve-
zető többször egy hajszállal korábban vagy későbben 
kapcsol (mielőtt a fordulatszám elérte volna a maxi-
mumot, illetve miután a motor már egy pillanatig túl-
pörgött) . A hosszú farolást túlságosan parírozza 
(ilyenkor a kocsi fara átvágódik a másik oldalra) , 
vagy pedig túlkevéssé paríroz (ilyenkor a kocsi to-
vább faro l ) . 

K. Pennsol malőr oil 
a legtökéletesebb amerikai aulóolaj 

lilumenttyal Testvérek, VI., Váci-út 2 6 . Tel.: 144-53 
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:D-Rod vezérképviselet. 

A P A R T A l / T Ó R . - T . 
'Budapest, l>1., Andrússy-úl 3 7 . 

Telefon! T. 289-44. 

Ha az összhang megvan, megvizsgáljuk a ver-
senyző stílusát. 

Csak abban az esetben, ha valamelyik versenyzőt 
mint megfelelőt ítélhetünk meg, szabad tehát a kocsit 
megbírálni. Hogy pedig ezeket a megfigyeléseket el-
végezhessük, okvetlenül szükséges az, hogy minél szor-
galmasabban látogassuk nemcsak a versenyeket, ha-
nem a tréningeket is. Csak ez esetben tudunk azután 
szakszerű véleményt alkotni. A fentiekhez azonban 
még szakszerű előismeretek is szükségesek. Egy olyan 
embernek, aki bírálatokat akar mondani, nagyon hosz-
szú előtanulmányokat kell folytatnia. Hogy mást ne 
mondjunk, sokat, nagyon sokat kell olvasnia, hogy a 
megfelelő szaktudást megszerezze. Teljesen tisztában 
kell lennie a motorral és a kocsik építésének rendsze-
reivel, mert csak így vonhat le helyes következtetése-
ket az egyes kocsik teljesítő képességét illetőleg. Aki, 
mielőtt kocsit vesz, komolyan foglalkozik úgy teoretice, 
mint praktice az automobilizmussal, annak sohase f o g 
szakértő kelleni, az sohasem ott f og ja venni a kocsiját, 
ahol a szakértője több províziót kap és annak lesz sa-
ját véleménye a kocsijáról , annak nem lehet bebeszélni 
tücsköt-bogarat. Nézzük tehát a versenyeket, tanul-
junk, okuljunk, tapasztaljunk és olvassunk. Csak akkor 
vegyünk autót, ha már mindennel tisztában vagyunk. 

Előfizetési díjjal hátralékos 
előfizetőinkhez! 

A közelmúlt napokban írásbeli felszólítást küld-
tünk azon előfizetőinknek, akik az előfizetési díjakkal 
hátralékban voltak. Felkértük ebben a körlevélben hát-
ralékos előfizetőinket, hogy vagy küldjék be a hátralé-
kot, vagy írják meg nekünk, hogy nem tartanak igényt 
tovább lapunkra a jövőben. Mi tudniillik a lehető leg-
lojálisabban kezeljük előfizetőinket és az automobi-
lizmus, valamint a motorkerékpársport-propaganda ér-
dekében nem szüntetjük be a lapot azonnal a hátralé-
kos előfizetőinknek. 

A kibocsátott 75 körlevél hatása a következő volt. 
Húsz előfizetőnk azonnal beküldte csekken a hátralé-
kot. Négyen levélben jelezték, hogy szüntessük be a lap 
küldését, mert arra a jövőben nem reflektálnak, öt új-
ság érkezett vissza a legutolsó számból azzal a fel írás-
sal, hogy „Címzett nem fogadta el". Tehát 29 nyilatko-
zott érdemileg. A kilenc úr, aki visszaküldte a lapot és 
tevéiben értesített, nyugodtan elfogadta 13—21-ig a meg-
jelent számokat és csak akkor értesített bennünket, hogy 
szüntessük be a lap küldését, amikor a csekket küldtük. 
Nem gondolják, Uraim, hogy ez nincs rendjén. Ma egy 
újság kibocsátása igen nagy anyagi áldozatba kerül, 
ami csak úgy térül meg, ha a lap barátai mindenben 
megfelelnek kötelezettségüknek. 

Ezúton mégegyszer felkérjük, számszerint negyven-
hat előfizetőnket, hogy legyenek olyan szívesek, vagy 
értesíteni, hogy a lapra nem óhajtanak tovább elő-
fizetni, vagy a hátralékot beküldeni. A jövőre nézve pe-
dig, ha valaki előfizetését meg akarja szüntetni, kérjük, 
tudassa azt velünk egy levelezőlapon, vagy nyilvánítsa 
ezt a lap el nem fogadásával, amivel felesleges munká-
tól és kiadástól kíméli meg a lap kiadóhivatalát. Uraim, 
vigyünk már bele egy kis erkölcsöt a napi életbe! 

Ne vegyék kérem ezt rossz néven, de kénytelenek 
vagyunk megírni, mert olyan esetek is előfordulnak, 
hogy valaki írásban megrendeli a lapot, azzal a kérés-
sel, hogy az eddig megjelent számokat is küldjük meg, 
egyben kér csekklapot. Mi azonnal eleget teszünk kéré-
sének, de az ellenérték késik. Várunk! Majd megy a má-
sodik levél hónapok multán, mire megjön a válasz: 
„Címzett nem fogadta el", vagy levelezőlap, hogy nem 
kívánja tovább a lap küldését. Hát Uraim, ítéljenek eb-
ből. Mi ez? Mi szégyeljük kiírni! 

A u l o m o b i l - v e x é r k é p v i s e l e l e l c 

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

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

Telefoo : T. 125-68 

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

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

Telefon : T. 125-68 

BALLOT 
W i l h e i m Sándor 
Budapest, V., József-tér 11 

Telefon: Teréz 76 -09 
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Automobil-Almanach 1928. 
Emlékeztes még bizonyára a magyar közönség előtt 

a Déván István-féle „Automobil-Almanach", mely 1925 
januárjában jelent meg. A 200 oldalas könyv akkoriban 
oly sok használható anyagot tartalmazott, hogy annak ki-
adását időközben is igen sokan reklamálták. Szerkesztő-
ségünk most elhatározta, hogy a magyar nagyközönség és 
az automobil-, valamint a motorkerékpárszakma számára 
most újból megjelenteti eme szinte nélkülözhetetlen segéd-
könyvet, mely dús és hasznos tartalmánál fogva szinte 
nélkülözhetetlen orgánuma lesz úgy a kereskedelemnek, 
mint a sportnak. A nagy terjedelemben készülő könyv 
1928 januárjában fog megjelenni. 

Tartalmazni fog ja a világ összes automobil- és motor-
kerékpárgyárainak pontos címét, ami új képviseletek 
szerzésének szempontjából lesz igen hasznos olyanok szá-
mára, akik az a autó-, vagy motorkerékpár- és alkatrész-
kereskedelemmel óhajtanak foglalkozni. 

A vásárlóközönség szempontjából megtalálható a 
könyvben az egész budapesti és magyarországi automo-
bil1- és motorkerékpárszakma. Az összes képviseletek, 
eladásra kerülő típusaikkal. A magyarországi gyárak 
előállított típusai. A javítóműhelyek, alkatrészkereske-
dők, az automobilszakmával szorosan összefüggő gyárak, 
műhelyek címei, így az összes karosszériagyárak. A ga-
rázsok, a benzintöltő-állomások, egyszóval minden, ami 
Magyarországon az automobilizmussal összefügg. 

Érdekes lesz a könyvben, hogy olvashatjuk benne 
az egyes cégeknél felelős állásban lévő urak nevét, ami 
különösen abból a célból bír fontossággal, hogy tudni 
fogjuk, kivel kell bizonyos ügyben tárgyalnunk és ki-
vel tárgyaltunk. 

Szinte nélkülözhetlen lesz a „Telefonjegyzék", ahol 
minden cég és egyén telefonszáma található lesz, aki 
Budapesten az automobilizmussal összefügésben van. 

A fenntieken kívül hengerűrtartalom és sebességi 
táblázatok, méretátszámítási tabellák, az 1928. évi in-
ternacionális versenynaptár, az 1927. évi nagyobb je-
lentőségű versenyek eredményei, a magyarországi klu-
bok és egyesületek címei, a világhírű versenyek törté-
nete, valamint még igen sok érdekes anyag lesz a 
könyvben felhalmozva. Tekintettel arra, hogy a munka 
többezer példányban kerül a piacra, annak ára oly mi-
nimális lesz, hogy azt mindenki megszerezheti és hasz-
nosan felhasználhatja. 

O a d ó 
nagyon jókarban levő CITROEN 
csukott teherautó 

Bővebbet a szerkesztőségben 

Kérjük imindazokat, akik ferdekelve vannak, hogy 
munkánkban támogassanak. Anyaggyűjtés szempontjá-
ból minden céget személyesen fogunk felkeresni, hogy a 
könyv minden hibától és hibás adatoktól mentesen jus-
son a forgalomba. 

FORGALMI HÍREK 
Kedves Barátom! 
A múltkori számotokban voltál olyan kedves, hogy 

levélkémet közzétetted. Most következik az eset fény-
pontja, ami azonban nem mentes az árnyoldalaktól. 
Azóta eltelt néhány nap és én idézést kaptam az emlí-
tett eset ügyében, a negyedik kerületi kapitányságra, 
Bartha Béla rendőrtanácsoshoz. 

A tárgyaláson megjelentem, ahol is elítéltek: 
... mert a motorkerékpárt a Váci-utcában irány 

ellen vezette ... 
Ezt az ítéletet fentnevezett tanácsos úr hozta, aki-

nek a motorosok iránti ellenszenvénél csak az én csodál-
kozásom volt nagyobb, az ítélet kihirdetésénél és indo-
kolásánál. 

Az indokolás a következőképen hangzott: 
A feljelentésben foglaltakért terhelt el nem ítél-

hető, hanem: miután a Váci-utcában az Eskü-tér felé 
tilos a közlekedés, tehát gépjárművel sehogyan sem sza-
bad irány ellen menni, már pedig Verebély Bálint mo-
torkerékpárját irány ellen tolta (t. i. mikor a rendőr 
elővezetett), elítélem 5 pengő fő - és 5 pengő mellékbün-
tetésre, illetőleg 1 + 1 napi elzárásra. 

Amikor ezen ítélet ellen protestálni merészeltem, 
fenyegetően azt kérdezte: Irány ellen tólta, vagy nem? 
Toltam, persze, hogy toltam, de a rendőr kényszerí-
t ed rá. 

Persze, teljesen kárba veszett minden fáradságom, 
hogy az ügyön szépítsek. Ami befel, az befel és 
ami befel azt meg kell tenni, mondta az egyszeri huszár-
őrmester a legényének, mikor az megkérdezte, hogy mi 
is az a Befehl? 

Autó- és motorkerékpárvásár 
Vétel és eladás 

BELVÁROSBAN 
automobil- vagy motorkerékpár-
szakma részére szép nagy bolthelyi-
ség azonnal kiadó. Cím a szerkesztő-
ségben. Telefon délelőtt 10—l-ig: 
Teréz 112—44, 45, 46. 

tosítva van. — Ajánlatokat kérek 
„Autóbusz" jeligére a kiadóba. 

Motorsaion, Gyenes és Szendrő 
VT., Ó-utca 1. Vilmos esászár-útnál. 
Keveset használt szóló- és oldalkocsis 
gépek, elsőrangú állapotban, garan-
ciával, kedvező fizetési feltételek 
mellett, a legmegbízhatóbb beszer-
zési hely. Oldalkocsis gépek: Ari el, 
Triumph, 4 hengeres FN, New-Hud-
son, AJS, Nova. Szólógépek: James, 
Nova, Quadrant, Matchless, Frera, 
Exoelsior stb. 650 pengőtől. 

BELVÁROSBAN 
automobil- vagy motorkerékpár-
szakma részére szép nagy bolthelyi-
ség azonnal kiadó. Cím a szerkesztő-
ségben. Telefon délelőtt 10—l-ig: 
Teréz 112—44, 45, 46. 

ELADÓ 
kifogástalan állapotban lévő 500 
kcm-es Nova sidecar. — Ar és cím 
Weszely sportáruházában, IV, Váci-
utca 9. 

Motorsaion, Gyenes és Szendrő 
VT., Ó-utca 1. Vilmos esászár-útnál. 
Keveset használt szóló- és oldalkocsis 
gépek, elsőrangú állapotban, garan-
ciával, kedvező fizetési feltételek 
mellett, a legmegbízhatóbb beszer-
zési hely. Oldalkocsis gépek: Ari el, 
Triumph, 4 hengeres FN, New-Hud-
son, AJS, Nova. Szólógépek: James, 
Nova, Quadrant, Matchless, Frera, 
Exoelsior stb. 650 pengőtől. 

Kereskedelmi minisztérium 
által engedélyezett autóbuszjárat-
hoz, mely az ország egyik leggazda-
gabb vidékén, legjobb országutakon, 
10 gazdag, nagy községen át lesz 
üzemben, finanszírozó társat kere-
sek, lehetőleg autószakmabelit. A 
vállalat kitűnő jövedelmezősége biz-

ELADÓ 
kifogástalan állapotban lévő 500 
kcm-es Nova sidecar. — Ar és cím 
Weszely sportáruházában, IV, Váci-
utca 9. 

Motorsaion, Gyenes és Szendrő 
VT., Ó-utca 1. Vilmos esászár-útnál. 
Keveset használt szóló- és oldalkocsis 
gépek, elsőrangú állapotban, garan-
ciával, kedvező fizetési feltételek 
mellett, a legmegbízhatóbb beszer-
zési hely. Oldalkocsis gépek: Ari el, 
Triumph, 4 hengeres FN, New-Hud-
son, AJS, Nova. Szólógépek: James, 
Nova, Quadrant, Matchless, Frera, 
Exoelsior stb. 650 pengőtől. 

Kereskedelmi minisztérium 
által engedélyezett autóbuszjárat-
hoz, mely az ország egyik leggazda-
gabb vidékén, legjobb országutakon, 
10 gazdag, nagy községen át lesz 
üzemben, finanszírozó társat kere-
sek, lehetőleg autószakmabelit. A 
vállalat kitűnő jövedelmezősége biz-

HARLEY-DAVIDSON sidecar 
1200 kcm. túragép kitűnő állapotban, 
teljes felszereléssel, jutányosán el-
adó. Cím: Budapest IV, Papnövelde-
utca 8, í n . 23. 

Motorsaion, Gyenes és Szendrő 
VT., Ó-utca 1. Vilmos esászár-útnál. 
Keveset használt szóló- és oldalkocsis 
gépek, elsőrangú állapotban, garan-
ciával, kedvező fizetési feltételek 
mellett, a legmegbízhatóbb beszer-
zési hely. Oldalkocsis gépek: Ari el, 
Triumph, 4 hengeres FN, New-Hud-
son, AJS, Nova. Szólógépek: James, 
Nova, Quadrant, Matchless, Frera, 
Exoelsior stb. 650 pengőtől. 

Kereskedelmi minisztérium 
által engedélyezett autóbuszjárat-
hoz, mely az ország egyik leggazda-
gabb vidékén, legjobb országutakon, 
10 gazdag, nagy községen át lesz 
üzemben, finanszírozó társat kere-
sek, lehetőleg autószakmabelit. A 
vállalat kitűnő jövedelmezősége biz-

HARLEY-DAVIDSON sidecar 
1200 kcm. túragép kitűnő állapotban, 
teljes felszereléssel, jutányosán el-
adó. Cím: Budapest IV, Papnövelde-
utca 8, í n . 23. 

HIRDESSÜNK! 
Ebben a rovatunkban 1 cm. ára 
2 pengő. 
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H A T H E N G E R E S 

HUDSON-ESSEX 
CSUKOTT AUTÓ 

A Z O N N A L S Z Á L L Í T H A T Ó 

BÁRDI 
KOSSUTH LAJOS-U. 6 

RIV II rw 

G O R D U L O G S A P A G Y A K 
„Nincsen olyan autómárka, 

Melyhez RIV-nek nincs csapágya." 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Szilárd Béla 
VI., Nagymezö -u tca 15. sz. 

(A Fővárosi Operettszínház mellett) 

T e l e f o n : 2 5 3 — 34 



AUTOMOBIL 

Már most csak azt szeretném megkérdezni Tőled, 
1. van-e joga a rendőrnek elővezetni, vagy mondjuk 

úgy, szabadságában korlátozni egy adófizető polgárt 
(bűntett miatt joga lehetne a rendőrnek az elővezetésre), 
tehát csupán a rendőr rosszindulata az engedély jelen 
esetben. 

2. Jogcím-e az az elítélésre, hogy a rendőr kény-
szerítésére gyalog tólja az ember a motorját a Váci-
utcában ? 

Mert azt hiszem, mindenki be fogja látni, hogy ha 
egy rendőr elő akar valakit vezetni, nem egészséges do-
log ellenszegülni. (Hatóság elleni erőszak.) 

Bartha rendőrtanácsos« úr még azt is kegyes volt 
hozzáfűzni, miszerint, ha mégegyszer eléje kerülök, le-
gyek elkészülve arra, hogy a jogosítványomat el fogja 
venni. Ajánlom ezt is a motoros barátaink figyelmébe. 

Szomorodott szívvel üdvözöl: 
Verebély Bálint. 

növia fiirclc 
Az angol „Daily Sketch" versenyt írt (ki olyan autók 

számára, amelyek 21 év előtt terültek a forgalomba. A 
verseny London és Brighton fürdő között volt. Ötvenegy 
kocsiból nem kevesebb, mint 7 öreg RenSet láttunk. A me-
zőny legidősebb kocsija két német volt. Aiz egyik egy Benz 
1893-bótl, tehát 34 éves, ia másik egy Mercedes, ugyancsak 
1893-ból. Az 51 járműből 40 defektmentesen érkezett Brigh-
tonba. A résztvett kocsik között még egyhengeresek is akad-
tak. — November 27-én volt Szombathelyen az ottani moto-
ros futballcsapat revánsmérkőzése a Wiener Rennfahrer 
vérein csapatával. Az érdekes meccsről a következő szá-
munkban fogunk beszámolni. A mérkőzéssel kapcsolatosan 
felolvasás és vetítőest iis volt Szombathelyen. Az ünnepsé-
geken a Királvi Magyar Automobil Club is képviseltette 
magát. — A KMAC a tél folyamán óhajtja keresztülvinni 
a Motorkerékpár-Szövetség megvalósítását. Mint hírlik, a 
Szövetség szabályait most dolgozzák ki külföldi motorkeréík-
párszövétségek mintájára. Kíváncsiak vagyunk, hogy óhajtja 
megoldani a KMAC a Szövetség tanácsát és miképpen véli 
elintézni laz egyes klubok képviseletét. — A Mátrában külön 
hi'Ryi versenyt óhajt rendezni a KMAC. A verseny termi-
nusa még nem biztos, de tekintettel arra, hosrv a Mátrahágó 
előtti szakasz a tavasszal biztosan javítás alá kerül, a ver-
seny megrendezése biztosra vehető, sőt, mint értesülünk, 
egyike lesz a bajnoki pontszerző versenyeknek. — Az 1928. 
évi Magyar Tourist Trophv mezőnyét, hasonlóan a külföldi 
versenyekhez, katevóriánkint tömegstarttal fogiák indítani. 
Ez isjen üdvös újítás lesz, amennyiben a közönség igazi ver-
senyt fog látni. — A KMAC okulva az 1927. évi Tourist 
Trophv rendezési hibáin, már most neki látott a TT elő-
készítésének. Sok úiítás van tervbe véve, ami valószínűleír 
mind keresztül is f og vitetni. Reméljük, 1928. máius 20-án 
este már kész részköridők állanak a sajtó rendelkezésére, 
ami ezidén teljesen elmaradt. — A délafrikai Oranje-állam 
moitorkeréknárba.inokságát T. Sarkié (Velocette) nyerte menr 
B. E. Scott (Qiater-Leaí ellen. A táv 250 kilométer volt. A 
starthoz állt 50 versenyzőből csupán 8 fejezte be a versenyt. 
— Böckh László, aki a miskolci versenyen a kezHöfc kategó-
riáját nyerte mes\ eladta Lon« Stroke Sumbeamjét és meg-
vette a Balázs-féle 347 kom. két kipuffoeécsöves verseny-
"épet. Böckh László a MAC színeiben fog versenvezni. — 
Mniláth Mihály, aki csak nemrég tért vissza Angliából, az 
AJS-gvárral megállapodott, miszerint 3 darab 350-es és 3 
diarab 500-as új típusú ohc. AJS-versienvgépet küld a gyár 
Budaoestre és azt mérsékelt áron bocsátva magvar verseny-
zők rendelkezésére. A gyár elhatározásában nagy része van 
az itt iárt SimDsonmk. aki a motorkerékpársport fejlettsé-
géről igen sokat beszélt a jrvár igazgatóinak. — Zamecsnik 
Tivadar a közeli nanokba.n kime^v Angliába, ahol a Rovnl-
Enfield-gvárHan. maid később a Norton-iorvárban fog egv-két 
hónaDot eltölteni. Zamecsnik májusban tér csiak vissza, hoo-v 
a Magyar Tourist Troohyn indulhasson. — Érdekes adatot 
szAinftnttak kl Amerikában. Az a benzin, amit álló, de járó 
motorú motoros járművek egy év alatt elfc^vaisztianak az 
USA-ban. 2.2 milliárd literre rúg évente. A 24 millió antó-
HA1 90 Ut®r int tehát mindegyikre. Ne áll innk hosszabb idei? 
járó modorral. — Németország ma a második helyet foglalja 
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III 

150 éven keresztül: 

Bíölber lestvérek 
gyártották 

a tökéletes hintót 

Ma: 

Kölber Testvérek 
Kocsigyára R.-T. 
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el a motorkerékpár-nemzetek sorában. A fejlődés szembe-
tűnő, 1923-ban 59.389, 1924-ben 97.965, 1925-ben 161.508, 
1926-ban 263.345 darab motorkerékpár volt forgalomban 
Németország útain. — November 14-én volt az utolsó Brook-
land-Meeting automobilok számára. A verseny csupa hendi-
kep-számokból állott A legszebb eredményt G. E. T. Eyston 
érte el 1493 kcm. Grand Prix Bugattiján, amennyiben 176.829 
ikm. sebességet ért el. — Urbach László, a kiváló magyar 
motorkeréikpárversenyző, aki tudvalevőleg a múlt évben a 
jánoshegyi versenyben a kiváló angol Jimmy Simpson ellen 
is győzött, a kettős magyar bajnoki győzelem emlékére meg-
kapja az AJS-gyártól a legnagyobb kitüntetést, a gyár 
aranyplakettjét. — Erős Velocette-team fog indulni a jövő évi 
versenyeken. Hűmmel Endre és Sabrnáik Oszkár szólóban, 
Stanzell Gyula pedig felváltva szólóban és sideoarral f og 
versenyezni. Az „Automobil-Motorsport" húsvéti versenyén 
már ez a team fog ja képviselni a Velocette színeit. — O t t l y k 
Lajos a Steyr-képviselet műszaki tisztviselője, az 1928-as 
szezonban versenyezni is fog. Hír szerint oly jó kvalitásokat 
árult el ezen a téren, hogy a képviselet, illetve a gyár kocsit 
bocsát időnkint rendelkezésére. — Almássy László Ede, mint 
hírlik, a közeljövőben ismét Afrikába megy. Miután az egész 
télen künn lesz, a tervbevett startja egy Steyr Type XII.-
vel a montecarlói csillagtúrán, valószinűleg elmarad. — A 
Fejes-féle lemezautomobilok gyártási jogát Angolország 
számára a mostanában megalakult „The Fejes Patent Syndi-
kat Ltd." szerezte meg. A gyártást a világhírű Robinhood 
Egineering Co. fog ja végezni, ahol többek között a kiváló 
K. L. G.-gyertyákat is gyártják. — 22,137.734 automobil 
közlekedik jelenleg az USA-ban. Ez a világ automobilállomá-
nyának 80%-át teszi ki. Egy érdekes statisztika szerint, me-
lyet az Északamerikai General Statistics Comitee bocsátott 
ki, a többi országokban jelenleg közlkeedő autók száma a 
következő: Anglia: 1,023.651, Franciaország: 891.654, Ka-
nada: 826.918, Ausztrália 365.615, Németország: 319.000, 
Argentína: 222.000, Olaszország: 138.197, Spanyolország: 
135.698. A származási statisztika szerint az 1927. év végéig 
összesen 34,000.000 darab automobilt gyártottak és ezek 
80%-a az Egyesült-Államokban készült. — A Magyar Álta-
lános Gépgyár megkezdte a második 200-as „Magosix"-széria 
gyártását. Egy nap átlag három kocsi hagyja el a gyárat. 
— A Zschoppauer Motorenwerke A.-G. (DKW) megvette az 
az amerikai Rieckenbaker Motor Co. gépberendezését, szer-
számait és terveit. A DKW-gyár scharfensteini gyárában 
nemsokára megkezdi a Rieckenbaker-autók gyártását. — 
Szelnár Aladár dr., a KMAC vezértitkára „Magyar Túra-
könyv" néven egy könyvet adott ki. Sajnos, a könyv mél-
tatásába nem bocsátkozhatunk, mivel azt lapzártáig még 
nélkülöztük. — Az olaszok is megirigyelték a svájciak si-
kerét a Klausenpasson. Most a Susamont Cenis hegyiver-
senyt „Olasz hegyi Grand Prix"-nek nevezték el. — Kíván-
csian várják a budapesti motorkerékpárkereskedő cégek, 
hogy kik kapják a kereskedelmi minisztérium által kiírt 
30 oldalkocsis motorkerékpár szállítására nézve a felszólí-
tást. A döntést jövő számunkban közöljük. — A „Pesti 
Hirlap" egyike a legjobb napilapjainknak, újabban igen 
sokat foglalkozik az automobilizmussal. Legutóbb „A gya-
logjárók tízparancsolata" címmel pályázatot írt. A pályázat 
november 15-én járt le. Kíváncsian várjuk, ki találta el leg-
jobban közlekedési szempontból a pályázatot. — 1928-ra 
már nincs előírva hengerűrtartalom korlátozás a Grand 
Prix-ben. Bár úgy tervezték, hogy 1928-ra már 1100 kcm. 
lesz a limit, ettől az AIACR elállott és jövőre minden gyár 
tetszésszerinti hengerűrtartalommal indulhat. — Az osztrák 
Steyr-gyár Londonban képviseletet létesített. A legutolsó 
Autocar és angol MOTOR-ban már hatalmas hirdetés jelenti 
a Steyr-Type XII. előnyeit. — Két kiváló motorkerékpárver-
senyzó'nk. Puch Jáaios és Deli Lajos beléptek a MAC motor-
sportosztályába. 1928-ban mindketten már a MAC színeiben 
fognak versenyezni. Hír szerint, a közeljövőben még egy ki-
váló motorkerékpáros belépése várható. — A Bugatti-gyár 
június 24-én rendezi meg az enzheimi Circuiten a „Grand 
Prix Bugatti"-t, amelyen amatőr Bugatti tulajdonosok in-
dulhatnak. A verseny távja 2—300 kilométer lesz. — Wein 
Levente, aki, mint emlékezetes, az 1926. évi Budapest—hat-
vani versenyen Méray-motorkerékpáron oly szerencsétlenül 
bukott, hogy a lábát törte, hosszú, tobb operáción keresztül 
ment betegségéből teljesen felépült és már át is vette igaz-
gatói állását a Méray Motorkerékpárgyárban. — A Királyi 
Magyar Automobil Club a két bajnok, Delmár Walter és 
Urbach László tiszteletére ünnepi vacsorát rendezett, ame-
lyen mindketten bajnoki aranyérmet kaptak. — A Magyar 
Atlétikai Club motorsportosztálya minden csütörtökön este 
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AUTÓJÁHOZ, motorkerékpárjához, rádióké-
' szülékéhez és egyéb világitási 

célokra csakis 
EREDETI V A R T A V A G Y 

LÜX FÉM A K K U M U L Á T O R T 
vásároljon KOLLINAY BÉLA cégnél 

Budapest, VIII., Baross utca 10. — Telefon: József 356-16 

8 órakor a Spolarits-kávéházban összejövetelt tart (Buda-
pest, VIII., József-körút 37.) — Sima László dr., a buda-
pesti motortársadalomnak egyik ismert tagja a közelmúlt 
napokban 350 kcm. Sunbeam-gépével Budapestről Londonba 
utazott. Útja kitűnően sikerült és minden defekt nélkül érte 
el az angol fővárost. — Az 1928. évi Német Nagydíj egyik 
futama lesz az automobil világbajnokságnak. A verseny az 
új Nürburgringen lesz megtartva. Kíváncsiak vagyunk, 
hogy a Mercedes-Benzek akkor is megtudják-e védeni eddigi 
supremációjukat a Nürburgringen. — Egy amerikai szállító 
cég az „American Railway Express Co. 6000 teherautomo-
billal rendelkezik. A Standard Oil Co. teherautóinak száma 
3400, míg az Armour Zsír Rt. birtokában 3360 teherkocsi 
található. Newyork város 1200 köztisztasági járművel és 
800 tűzoltó-automobillal szintén a táblázat élén áll. — Az 
1927. évi párisi és londoni kiállításokon a németek közül a 
Benz-Mercedes, a Horch, az automobilok közül, míg a motor-
kerékpárok közül a DKW és a BMW voltak jelen. Ez az 
első résztvétele a németeknek a háború óta idegen (előbb 
ellenséges) államban. — Érdekes statisztikát közöl egv 
amerikai lap. Az USA-ban 4,700.581 családot hallgattak 
ki vagyoni helyezetük irányában. Megállapítást nyert, hogv 
a fenti számból 3,714.233-nak van telefonja, 762.994-nek 
zongorája, 480.637-nek rádiója, 849.825-nek grammofonja és 
2,285.739-nek automobilja. Az automobil tehát csaknem 
olyan népszerű, mint a telefon. — Németországban 1926 
végén 236.411 motorkerékpár, 26.934 könnyű motorkerék-
pár (Kleinkraftrad), 20.392 autótaxi, 186.095 személyauto-
mobil, 90.029 teherautó és körülbelül 5 millió kerékpár van 
tulajdonosok kezeiben. Ezzel Németország a világpiacon az 
ötödik helyen áll. (USA, Canada, Franciaország és Anglia.t 
— Az USA idei automobilbajnoka Peter de Paolo lett (1440 
pont), a második Lockhardt (1040 pont), harmadik Souders 
(1000 pont). Peter de Paolonak a bajnokság 43.000 dollárt 
jövedelmezett. — A FICM Londonban tartott ezidei kon-
gresszusán 229 új motorkerékpár világrekordot hitelesítet-
tek. — A FICM ezidei londoni konrgesszusán Írországot, 
Argentínát és Portugáliát felvették a szövetségbe. A leg-
közelebbi FICM-kongresszus Kopenhágában lesz 1928 ápri-
lis 15—17-én. — Szieberth Imre Máv. gépgyári felügyelő a 
közelmúlt napokban szép vetített képekkel kísért előadást 
tartott az Urániában „Az észákitáliai autóstrádák és egyéb 
modern autóutak" címmel. Ezúttal felkérjük őt, hogy ha még-
egyszer hasonló előadást tart, azt lapunkkal közölni szíves-
kedjék. — Egy 557 kcm. Ariel-gép sidecarral megjavította 
az Aytó Cycle Union képviselőjének jelenlétében a motor-
kerékpár nonstop világrekordját, amennyiben 8000 kilomé-
tert futott be. A teljesítmény után megvizsgálták a motort 
és azon csupán minimális kopást fedeztek fel, ami elenyésző 
a gép működését illetőleg. — A legújabb motorkerékpár 
terminus egyeztető értekezlet szerint 1928-ban a magyarok, 

osztrákok, csehek, angolok, belgák, franciák, hollandusok, 
németek, olaszok és svájciak rendeznek Európában Tourist 
Trophyt vagy Grand Prix-versenyt. A művelt nemzetek közül 
tehát csupán a dánok, svédek, norvégek, spanyolok, finnekés 
lengyelek hiányzanak még. — Londonban új szabályt lép-
tettek életbe. A forgalmi kihágást elkövető delikvenst a 
rendőr azonnal megbírságolja. Ha van pénze fizet, ha nincs, 
addig marad benn, míg a pénzt elhozzák érte. Mintha kissé 
balkáni állapot volna ez is. — A londoni Olympia Show-n 
egy exotikus herceg a Mercedes-Standon roppant meg volt 
hatva egy kompresszoros típustól. A kocsit azonban még-
sem vette meg, mert az ára nem volt valami nagyon magas. 
Ilyenek is megtörténhetnek. — Egy külföldi automobilgyár 
londoni kétemeletes kiállítási helyiségében kocsijának 12.000 
alkatrészét darabonkint mutatja be a közönségnek. A kiállí-
táson a legkisebb srófok is külön láthatók kiállítva. — New-
Yersey városa most hozta be a legszigorúbb szemvizsgála-
tot a vezetői igazolványok kiállításinál, mert beigazolódott, 
hogy a balesetek egy nagy százaléka a vezető rövidlátásán 
múlott. Nálunk imár régen megvan. — Kopenhágában 1928 
február 23—március 4-ike között lesz automobdlkiállítás, 
míg a genfi (Svájc) Sálon terminusa március 16—25. — 
Egy statisztika kimutatta, hogy 1926 decemberében 7 millió-
val kevesebb utast szállítottak a világ vasutai, mint 1925-
ben. Ez egy nyilvánvaló tünete a motorosjárművek terjedé-
sének. — Amerikában újabban a pneumatikokat olyan szí-
nűre festik, mint a kocsi karosszériájának a színe. Ezt már 
nálunk is látni, ahol egyesek fehérre meszelik abroncsaikat. 
Pedig milyen csúnyán néznek ki. — A legutolsó 6 év alatt 
az USA-ban 137.071 ember halt meg automobilokozta bal-
esetek folytán. Ez a szám a kis Luxemburg fél lakosságát je-
lentené. — Érdekes tünet mutatkozik az USA-ban. Míj» 
Európában a gyárak egy-egy típust standardizálnak éppen 
amerikai mintára, addig odaát most a gyárak kezdenek a 
többtípusra áttérni, hogy vevőik ízlését mennél jobban 
kielégítsék. — Spanyolországban egy társaság alakult, 
melynek tagjai automobilgyárosok és kereskedők, abból a 
célból, hogy egy spanyol kiskocsit teremtsenek elő, melv 
mintegy „nemzeti gyártmányú olcsó kocsi" kerüljön a 
piacra. A kocsi neve „Apta" lesz. — A Nürburgringen 1928-
ban a Német Nagy Díjon kívül egy standardverseny lesz 
automobilok és motorkerékpárok számára. Ugyanitt rende-
zik meg a németek a szokásos Eifelrundfahrtot is. — Fran-
ciaországban a legutóbbi időben a Weymann-karosszériákat, 
valamint a kocsik belsejét is kígyóbőrből csináltatják. Ter-
mészetesen ezen drága akció csupán a felsőbb tízezer ko-
csijai számára készül. — Párisban egy hónap alatt 4600 
autókihágást intézett el a rendőrség. Nézetünk szerint, az 
aránylag kisforgalmú Budapesten is akad ennyi. — A Pen-
dine-homokon a Djelaleddin herceg kocsijával folytatott 
világrekordkísérletek abbamaradtak. A Moglio által kons-
truált és Jules Foresti áltail vezetett kocsi a 300 kilo-
métert nem tudta elérni. — Párisban 1927. év első hat 
hónapjában 126 ember halt meg automobilbaleset folytán 
és 18.129 sebesült meg. — Braziliában, San Paolóban építik 
most a világ legnagyobb autódromját. A költségek 600.000 
dollára rúgnak. Az autódrom hossza 10 kilométer lesz, 
amihez még egy külső, 20 kilométeres bitumen országúti 
kör fog járulni. Bár már a világ legkisebb autódromját 
(2—2.5 km.) Budapesten látnók. — Rio Janeiróban, Brazi-
liában 1927. év elején minden lóval vontatott jármű for-
galma be lett tiltva. Az utcán csak automobil és motor-
kerékpár látható, no, meg teherkocsi. 
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Helyesbítés 
21-es számunk 35-ik o 'dalának bal hasábján, az alul-

ról számított 6-ik sorban, a „lökésgátlók a jól ismert 
Hart ford-e lv alapján készülnek" stb. mondat helyett, 
m e y n e k értelme téves, a következő olvasandó: A lökés-
gátlók, melyek a jól ismert Hartford-elv alapján készül-
nek, a szokásos tömör csuklóvógek helyett gumi csuk'ó-
véggyűrűkkel rendelkeznek. Innen a hír végé ig a to-
vábbi értelem helyes. 

Hírek 
Motocentruin néven ú j motorkerékpár javítómű-

hely alakult. A gróf Z i c h y Jenő-utca 17. sẑ  alatt meg-
nyílt műhely angol mintára van berendezve és bármi-
lyen motorkerékpárjavítást elvállal. A műhely élén álló 
szakember, Keresztesi gépészmérnök abszolút hozzáér-
tése biztosítja az elvállalt munkák szakszerű és ki fogás-
talan elvégzését. Mint értesülünk, a Motocentrum-cég 
kapta meg a kiváló angol Lucas-gyár magyarországi ve-
zérképviseletét. A Lucas gyú j tó - és világítóberendezé-
sekről újat nem mondhatunk, megbízhatóságuk náhink 
is közismert. 

Fehérvári diák. Az automobiloknál használatos kettős 
lóerőmegjelöJésnél (pl. 5/25 HP. vagy 10/30 stb.) az első 
kisebbik szám (5,10,) az adólóerőt, az utóbhi (25,30,) pedig 
a tényleges lóerőt jelenti. Az adólóerőt a hatóságok hatá-
rozzák meg egy bizonyos képlet alapján. Nálunk, Magyar-
országon jelenleg a következő képlet szolgál az adólóerő 
meghatározására: j d2 

N = ~w 
ahol i jelenti a hengerek számát és d a henger fúratát cen-
timéterekben. Ez után a lóerőszám után fizetendő az autó-
adó és innen az elnevezés adólóerő. A tényleges lóerőt a 
gépnek a fékpadon lemért teljesítménye adja, inenn az el-
nevezés: tényleges lóerő. Summa-summarum, a lóerőjeizé-

ZÜNDAPP 
250 kcm.-es motorherékpárok 

Vigh Jenő, Budapest, V., Honvéd-u. 2 

seknél a második szám mutatja, hogy mennyi az autó valódi 
lóerőszáma. 

Próbaúton egy 2 literes Italával. A minap a buda-
pesti Itala-képviselet felkérésére a 2 'iteres 6 személyes 
típussal, mely általában a 61-esnek lesz nevezve, egy 
próbautat tettünk. Bór a képvise'et műszaki osztályá-
nak vezetője, K o z m a István a Svábhegyen óhajtotta be-
mutatni a kocsi képességeit, mi a meredekebb utakkal 
rendelkező Rózsadombot választottuk. A kocsi három 
személlyel könnyen ment fel a negyedik (direkt) sebes-
séggel a Zárda-utcán, majd egy újabb próbán a harma-
(likka1, sokkal nagyobb sebességgel. Ezután a Rózsa-
domb legmeredekebb utcáján, az Aranka-utcán lefelé 
próbáltuk a kocsi fékeit. A kocsi a legnagyobb esésnél 
a lábfék megnyomására megál 'ott . Most következtek a 
hegymenetek. A kocsi a harmadikkal szépen felhúzott. 
Ezután a másodikkal^ majd az elsővel lépésben men-
tünk fe! és az utca közepén megállottunk, majd újból 
indultunk. A kocsi tehát fényesen megállta a sarat. A 
legmeredekebb ponton simán indult hegynek fel. Az 
utolsó általunk kért próba egy síkmenet volt. A kocsi 
a Széna-tértől elindulva, a Lövőház-utcán. a Marczi-
bányi-térnél, tehát kb. 300 méteren elérte a 75 kilométert, 
bár a kisebb sebességekről való meghnzatásról szó 
sem volt. A rugózásról megállapítottuk, hogy sem nem 
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puha, sem nem kemény, hanem az arany középút. Ajánl -
juk autóvevőknek a fenti próbákat, amelyek jobban be-
szélnek, mint az üm> frázisok és "licshimnuszok egész 
tömkelege. 

Berlin—Kairó—Berlin. Néhány nappal ezelőtt indult 
el Berlinből az ismert lipcsei versenyző, Gábelmann és dr. 
Spohr igazgató egy oldalkocsis D-Rad-dal nagykiterjedésű 
európai túrára. Az elmúlt héten Budapesten is keresztül-
haladt vezetők, egynéhány igen érdekes adatot mondottak 
el programmjukból. Útirányuk Budapestig, Berlin—Nürn-
berg—Wien volt. Konstatinápoly—Angóra—Damaszkusz— 
Kairó—Génua—Nizza — Marseille—Lyon—Strassbourg—Lip-
cse—Berlin városok főbb határkövei hatalmas kirándulá-
suknak. Érdekes, hogy a gép oldalkocsija kizárólag szerel-
vények, csomagok, szerszámok stb. befogadására készült és 
a vezető és utasa a gép nyergében, illetőleg annak pótülé-
sén foglalnak helyet. Budapestre megérkezve, szombaton dél-
után dr. Spohr és Gábelmanr. először a D-Rad-vezérképvise-
letet látogatták meg az Andrássy-úton, majd dr. Szelnár 
vendégei voltak uzsonnán a KMAC-ban. Dr. Szelnár ízelítőt 
adott nekik a magyar vendégszeretetből, ellátva őket a 
szükséges tudnivalókon kívül egész sereg térképpel és hasz-
nos útmutatással. A vállalkozás propaganda jellegű és ép-
pen ezért a vezetők útjukat teljesen szériakivitelű géppel 
abszolválják. Az előre megállapított átlag napi 300 kilomé-
ter, mely tekintve a jelenlegi rossz út- és időjárási viszo-
nyokat, hatalmasnak mondható. Dr. Spohr és Gábelmann 
vasárnap hajnalban útrakeltek, hogy közel 14.000 kilométe-
res útjukat folytassák. A legközelebbi etappé Belgrád, majd 
onnan Konstantinápoly. 

A montekarlói csillagtúra. Az „International Sporting 
Club de Monaco", az „Automobil Club de Monaco"-val, to-
vábbá az „Automobil Club d'Europe"-val, valamint a 
„l'Auto" és a „Le Journal" című lapokkal egyetemben 
1928-ban ismét megrendezi (ezúttal hetedszer) lefutásra 
kerülő, nálunk csillagtúra néven ismert túraútját. A ver-
seny célja Monte-Carlo. A versenyzők az úgynevezett Rallye-
térképen jelzett bármelyik városból indulhatnak ki és Monte-
Carlo-t, a térképen jelzett útvonalakon közelíthetik meg. A 
versenyzők indulásuk idejét tetszésszerint választhatják 
meg, az átlagsebességeknek azonban maximális 35 és mini-
mális 20 km. között kell lenniök és ebbe beleszámít minden-
nemű megállás is. A beérkezés Monte-Carlóban jan. 18-án 10 
és 16 óra között van. Aki 40 km-nél magasabb átlagot ér el, 
ki lesz zárva. Ellenőrzés céljából köteles minden versenyző 
legalább 48 órával előbb a helybeli automobilkluhnak indu-
lásának pontos idejét bejelenteni. A versenyzők további 
ellenőrzését az útvonalukba eső automobilklubok végzik, 
ahol szintén kötelesek jelentkezni. Az egyes kontroli-
állomások között a versenyzők tetszésszerimti sebességgel 
közlekedhetnek, átlagjuk itt nem méretik. A verseny ren-
dezősége minden résztvevőnek küld egy úti carnet-t, melyen 
az egyes kontrollállomások fel lesznek tüntetve. Ennek a 
carnet-nak az elvesztése a versenyzőnek a versenyből való 
kiválását vonja maga után. A carnet minden megjelölt 
kontrollállomáson láttamoztatni kell. Az átlagsebesség az 
indulás és érkezés idejéből kerül kiszámításra, mely időből 
nem vétetik ki semmiféle megállás sem (láttamoztatás, al-
vás, ebédszünet stb.). A versenyzők kötelesek magukat a min-
denkori ország szabályaihoz tartani és a határátlépéshez 
szükséges iratokat maguknak megszerezni. Minden határ-
átlépés egyórai időkárpótlást jelent. Vagyis egyórai idő 
minden határátlépés után a versenyző idejéhez hozzászámít-
tatik. A tryptique, vagy a vámátlépési carnet a verseny-
zőktől a határátlépés igazodása céljából elkérhető. Abban 
az esetben, ha egy versenyző útja hajón való átkelést igé-
nyel, úgy az illető a menetrendi időhöz (mely természete-
sen szintén nem számít bele a versenyző idejébe) egy óra 
fel- és egy óra lerakodási időt nyer. Az induló kocsikat 3 
plombával kell ellátni, melyek közül egyik a karosszérián, 
másik a motoron és harmadik az alvázon foglal helyet. 
Ezeket a plombákat az indulási helyen megjelölt automobil-
klub fogja felerősíttetni. Minden induló köteles a verseny-
ből való kiesés kényszere mellett, két, legalább 44.15 om. 
nagyságú táblát „Rallye Automobile Monte-Carlo" felírás-
sal és a startszámmal ellátva kocsijára felszerelni. 
Ezeket a táblákat a térképekkel együtt a versenyzők a ne-

vezés után a rendezőségtől megkapják. Bármilyen nagyságú 
kocsi indulhat. A karosszériának kényelmes túrakocsi karos-
szériának kell lennie. Minden kocsi csak annyi személyt 
vihet, mint ahányra a karosszéria be van rendezve. Minden 
személynek legalább 60 kg. súlyúnak kell lennie, mely súlv 
egy másik személy súlyával, vagy holtsúllyal nem pótol-
ható. Ezen szabályoknak meg nem felelő versenyzőkocsi a 
kihágás arányában büntetőpontokat nyer. Az utasok ver-
senyközben nem cserélhetők fel másokkal. Ezek nevét és 
személyazonosságát minden kontrotlállomás ellenőrizni fog-
ja. Az értékelés a következő adatokból számíttatik ki: be-
futott út hossza, átlagsebsesége és utasok száma. Vagyis 
mennél távolabbról jön valaki és mennél több személyt visz, 
annál nagyobb esélye van a győzelemre. A nevezési határ-
idő november 1-től december 24-ig terjed. A nevezés az 
„International Sporting Club de Monaco", vagy a l'Auto 
című lap szerkesztőségéhez (Paris, Rue de Faubourg-
Montmartre) küldendők. A nevezés elküldésének idejéül a 
postabélyeg bélyegzőjének dátuma szolgál. Nevezési díj 
kocsinkint 200 francia frank. (Kb. 60 pengő. Lássa a KMAC! 
E'lég nagy ellentét a nálunk szokásos 150—200 pengős ne-
vezési díjakkal. A szerk.) A nevezésnél feltüntetendő: a 
versenyző neve, az indulás helye, a választott útvonal, ha a 
térkép többet mutat. A motor, az alváz és a gép forgalmi 
száma. A kocsi gyártmánya és annak miniden adata. A 
karosszéria típusa és színe. Az ülések száma. A hiányos ne-
vezések visszautasíttatnak. 

Bérletjegyet váltott a Citroen-gyár a Monthléry 
autodromra. A Citroen-gyár a közelmúltban nyolc ko-
csija számára nyo ' c évibérletjegyet váltott a Monthléry 
pályára. Ennek folytán a gyar nyolc kocsija bármikor 
— versenyeket kivéve — korlátlanul használhatja a pá-
lyát. A Citroen-gyár egyszersmind kü ön kísérleti tele-
pet is rendezett be a pályán, melyben mérnökök és sze-
relők hada f og dolgozni. Az egésznek a célja tulajdon-
képen a kocsik kipróbálása, amit minden gyár 'elietőleg 
gyártelepén végez. Tekintve, hogy a Citroen-gyárnak 
nem áll rendelkezésre hasonló próbatelep — kibérelte a 
Month'éry autodromot. A bérlet dí ja magyar pénzben 
kb. 80.000 pengőt tett ki. amiben még nincs benne a sze-
mélyzet által fizetett beléptidíjak összege és a kísérleti 
telepért fizetett helybér. H o g y megérte-e a bérlet a 
nagy kiadást, azt majd a jövő f og ja megmutatni. 

Ha biztosan és veszélytelenül akar közlekedni 
Budapest forgatagában, hozassa rendbe fékeit 

Nébel és Szirmai javítóműhelyében,VI, Csengery-u. 74 

A drága triptique. A közelmúltban egy igen érdekes 
útleírás került a kezünkbe, me y a Nemzeti Sport no-
vember 9-iki számában látott napvilágot. A leírást dr. 
Sima László, egyik ismert pesti motorkerékpárosunk 
küldte be Londonból, aho' állandóan tartózkodik. Sima 
László egy Sunbeam-en ment ki és igen j ó adatokat bo-
csátott a magyar olvasóközönség rendelkezésére. Közli , 
hogy az 1475 kilométeres útra 350 kcm-es Sunbeam-je 45 
liteT benzint haszná't el, ami 100 kilométerre 3.2 literes 
fogyasztást jelent. Az egész benzin és olajköltsége 29 
pengő volt. Ezzel szemben a nemzetközi útigazolvány, 
va 'amint négy (osztrák, német, holland és angol) trip-
tique költsége 80 pengőt tett ki. 

Ismét együtt rendezik meg a Targa és Coppa Flo-
riót. Tudvalévőleg a Coppa Floriót a Peugeot-gyár 
1925-ben végleg megnyerte. Sportszeretettől áthatva 
azonban újra kiírta és pedig Bretagneban (Francia-
ország) rendezte meg a St. Brienl Circuiten. A verseny 
igen niérséke't sikert hozott, ami most arra késztette a 
Peugeot-gyárat, hogy a jövő évben ismét a Madonie-
körra v igye vissza a Coppát. Miután a Szicíliai Auto-
mobil Club a Targa Florio díjait 400.000 lírára eme'te, 
semmiképen sem indokolt egyes körök féle'me, hogy a 
Targa Florio-versenyek ellaposodnának és lassan el-
vesztenék nagy jelentőségüket. A z 1928. évi Targa 
F 'or io május 6-án lesz. Dátuma kitiinő és roppant alkal-
mas arra, hogy Magyarországból nagyobb kiránduló-
társaság tekintse meg. 

Apart Autó R.-T, VI., Andrássy-út 37 
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A híres német Zündapp-gyár, melyet Buda-
pesten a Vigh Jenő cég képvisel, az 1928-as <sz-
tendőre külsőleg semminemű újítást sem alkal-
maz motorkerékpárjain. A mostani típus any-
nyira bevált, hogy a gyár külső 'eg nem tartja 
érdemesnek a legkisebb változtatást sem. Evek 
óta egyenlő a váz, az első villa rugózása, a mo-
torelhelyezés és minden. Be'sőleg azonban ismét 
a finomítások és újítások egész sora tapasztal-
ható a motoron. Érdekes és a legjobb bizonyíték 
és elismerés a kis kétütemű Zündapp-gépekre, 
hogy a mostani angol kiállításon egósz sora a 
kis kétütemű gépeknek keletkezett, amelyek 
nagyjában mind a Ziindapp-e'v alapján készül-
tek. A Zündapp-gyár, tekintettel az őszi nagy 
rendelésekre, teljes üzemmel működik egész té-
len át, sőt a kis teherszállító járművet 1928-ban 
egy külön gyártelepen fog ják készíteni. 

Velie (USA) képviselet a Schmalcz József 
cégnél. Az amerikai személykocsiképviseletek 
száma Budapesten napról-napra nő. A napokban 
a külföldről visszatért Schmalcz József gazdagí-
totta ismét az amerikai kocsiképviseletek szá-
mát Budapesten. Meginterjúvol tuk ezirányban a 
cég igazgatóját, Steinberg Albertet, aki a követ-
kezőket mondotta el az 1928-as szezont illetőleg: 
„Sikerült megszereznünk egy amerikai elit-
márka, a Velie-automobilok vezérképviseletét. 
A Ve ' i e hathengeres személykocsikat és 1.5—2 
tonnás teherkocsikat gyárt, saját motorral. A 
Moline (Illinois)-ban épült gyár típusai, me-
lyeknek ára 11—12.000 pengő körül mozog, már a 
közel jövőben meg fognak érkezni Budapestre. 
Január 1-én jelenik meg a piacon a kis Donnet 
hathengeres, ami a mostani párisi sa'onon oly 
nagy feltűnést okozott. Ára 8400 pengő lesz, tehát 
a legolcsóbb komoly hathengeres lesz a buda-
I>esti piacon. A francia Hotchkiss-nál minden 
marad a régiben, azzal a különbséggel, liogy 
czentúl csak 6—8 hetes terminusra tud a gyár 
szállítani, oly nagy a franciaországi, valamint 
külföldi szükséglete. A BSA motorkerékpárok; 
nál sincs különösebb újdonság. Itt csupán az új 
kis 174 kcm. motorkerékpár képez újdonságot." 
Hotchkiss, Donnet, Velie és a B S A ! Elég jó kvar-
tett, lehet velük jó üzletet csinálni mindkét 
részről. 

Új magyar oldalkocsigyár. A jóhírű győri 
Ambrust-féle kocsigyár tudvalévően autókarosz-
szériák gyártására is berendezkedett s ezt a 
programmját most oldalkocsik gyártásával bő-
vítette ki. Az oldalkocsik igazi masszív vázzal és 
szekrénnyel kerülnek forgalomba, rugózásuk is 
tipikusan a magyar utakra készü t s áraik egye-
nesen meglepetésszámba mennek. A z oldalkocsik 
konstruktőrje a háború alatt mint pilóta teljesí-
tett szolgálatot és több ta álmányát a hadügy-
minisztérium vásárolta meg. A z oldalkocsigyár 
gyártási programmjába felvette a teljesen flexi-
bi ' is oldalkocsik gyártását is és e típusait a 
jövőévi versenyeken is képviseltetni fogja. Az 
Ambrust-oldalkocsik elárusításának irányítását 
a Petrakovics Testvérek cég vál 'alta el. 

„Speed Motorkerékpárüzeni" néven új vál-
lalat alakult (Budapest, VI. . Ó-utca 33, Nagy-
mező-utca sarok), melynek célja e'sősorban a 
„second hand", vagyis a használt gépek elhelye-
zése. A cég mindéin használt gépet elvállal bizo-
mányba. Ugyancsak itt árusítják ki a felszámolt 
Kistarcsai Gépgyár „Nova" gépeit. A fentieken 
kívül még olaj- és teljes alkatrészraktár is áll 
motorosaink rendelkezésére. 

A KMAC túraút 1928-ban új terepeken fog 
keresztül vezetni. Hír szerint az Automobil Club 
Pécs fe ' é gravitál, bár ebben az nehezíti meg, 
hogy Pécs távolsága a fővárostól feltétlenül az 
ottalvást teszi szükségessé. A túraút hegyiver-
senye Budapest közvetlen közelében* a most nem-
sokára javítás alá kerülő Budakeszi-úton fog 'e-
folyni. A hegyiverseny startja a Szép Hona vil-
lamosreniiznél, míg a célja a Szép Jiihásznéná.1 

lenne. A táv kb. 4 km. 
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A Magyar Athletikai C.ub motorsportosztá-
lya megállapította 1928. évi programmját. Esze-
rint 1928 május 27. és 28-án rendezi meg a II. 
Országos Futár versenyét, míg az ezúttal már 
harmadízben eldöntésre keriilő Jánoshegyi ver-
seny terminusa: szeptember 9. A fenti két verse-
nyen kívül a sport- és klubszellem megszi árdí-
tására a klub az 1928. évben — a múlthoz liason-
lóan — több egy- és kétnapos társaskirándulás 
megrendezését vette tervbe, me'yekre a MAC 
vendégeket is szívesen lát. Ezen kirándulások 
útvonala úgy lesz megválasztva, hogy a részt-
vevők Csonka-Magyarország nagyobb városait 
és természeti szépségeit megismerhessék. Így 
Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, 
Székesfehérvár, Szombathely, Sopron városok 
érintésével, va'amint a Balaton, a Fertő-tó, a 
Pilisi hegyek, a Bükk és a Mátra, valamint a 
Mecsek, Bakony és Vértes hegycsoportokkal, a 
a Hortobágy, a Tiszavidék és az Al fö ld legszebb 
részeinek megismertetésével a k'ub nagyban 
hozzá f og járulni, hogy a budapestiek az ország 
legszebb helyeire könnyebben juthassanak el. 
A kirándulások annak idején tíz nappal előbb 
'esznek nyilvánosságra hozva, hogy a M A C tag-
jai és az azon résztvenni akarók azokra kellő-
képen előkészülhessenek. A M A C motorsport-
osztálya az elkövetkezendő évben nagy mérték-
ben óhajtja kivenni részét a más klubok által 
rendezendő versenyeken való tömeges vészt-
vétellel. A legnagyobb elismeréssel tartozunk a 
MAC agilis vezetőségének, mely a leghe'yesebb 
alapokon, igazi amatőr és hazafias szellemben 
halad kitűzött céljai fe'é, a magyar automobiliz-
mus és motorkerékpársport érdekében. 

Miért adott el több mint 200 Essex-kocsit két 
év alatt a magyarországi képviselet? A háború 
után gombamódra szaporodtak el Magyarorszá-
gon a külföldi autógyárak képviseletei. Legjob-
ban az amerikai kocsik képviseletei terjeszked-
tek. Soha nem álmodott hite'ek mellett helyezték 
ki a kocsikat, ami nagyon sokszor úgy az el-
adóra. mint a vevőre szomorú következmények-
kel járt. Például az új kocsitulajdonos összetörte 
kocsiját, fizetni nem tudott, tehát az eladó is meg-
károsodott. Ebből az egészségtelen nagy konkur-
renciából a komo'y régi cégek kikapcsolták ma-
gukat, azonban igyekeztek mégis felül maradni, 
amit értek el, hogy még jobb kocsikat hoz-
tak Amerikából és ezeket a komoly, jó kocsikat 
adták azután el biztos kezeknek, alacsony áron. 
Az er-dményt ma már tisztán látjuk. Ha figye-
lemme' kísérjük az országon belüli és a közvet-
len szomszédos megszállt területek autóparkjat, 
látjuk, hogy pld. az Essex-kocsiból két év alatt 
több mint 200 kocsit helyezett el a Bárdi-cég, az 
Essex magyarországi vezérképviselete. Ez az 
eredmény is igazolja, h o n ha egy kocsi igazán 
jo s a közönség legmesszebbmenő igényeit is ki 
e'égíti, azt biztos kezeknek is el lehet adni, még-
pedig igen nagy számban. 

Más kezekben a Latil! Miután a Velox Autó-
kereskedelmi Rt. specializálván magát az Opel 
képviseletre, felhagyott a Latil, Ta'bot, Hup-
mobile és Salmsonnal, ezek javarészt más ke-
zekbe jutottak. A Latil, az elismerten legjobb 
francia teherautók egyike, a Róka ós Társa cég-
hez került, ame'y viszont már évek óta mintegy 
specializálja a teherautóképviseletet A Latil 
egy univerzális teherautógyár, mely a közönsé-
ges teherkocsitól az öntöző- és tüzoltókocsiig 
minden típust gyárt. A Róka és Társa cég jelen-
!eg az Aréna-út 57. szám alatt van, míg városi 
mintaterme a Nagymező-utca 19. szám alatt ta-
lálható. 

A Steinitz Ernő Autókereskedelmi Rt. (V., 
Nádor-utca 11.) átvette a volt K o m i s Gábor (Rá-
kóczi-tér 14.) speciális autószerszám-, csapágy-
fémberendezések raktárát és a Nádor-utca l i . sz. 
alatt az udvarban autójavítóműhelyek részére 
komplett berendezéseket tart fenn úgy kész szer 
számokban, mint nyersanyagban. 
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Z a j t a l a n s v é d 
i u t o m o b i l c s a p á g y a k . 
Kúpgt i rgös- , hengergörgős- és golyóscsap 
ugyak. Az összes „ F o r d " - c s a p á g v a k . Spect 
a l l s go lvóscsapág jak a C i t roen, Chevro le t , 
Fu l ck , Fiat, stb. au tókhoz . Angol zo l l 
i r é r e t ü speciá l is mo to r ke rékpá rcsapágyak 

Magyarországi vezérképviselet: 

G R E I N I T Z - P I R K N E R 
Vaskereskedelmi és Ipari Rt. 
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PIO. BUDAPKS1 
l e l e f o n : J. 102-78 

J. 130-38 
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Az „Automobil-Motorsport" tavaszi megbíz 
hatósági versenyére, mely idén is húsvétkor lesz 
megrendezve, motorosaink már most nagyon ké-
szülnék. Vasárnaponkint a Budapest-környék 
legelhanyagoltabb területeit keresik fel motoro-
saink és a régi j ó idők megelevenednek. Kü lönö -
sen a Méray- és AJS-vezetok láthatók sűrű cso-
portokban. A versenyelőkészítő bizottság is meg-
kezdte már a munkát és nem lehetetlen, hogy a 
verseny gócpont ja Pécs környékén lesz, ahol a 
Mecsekben kitűnő a lkarnak adódnak minden-
nemű próbákra. A rendezőség, ha az időjárás 
megengedi, még az ősz fo lyamán lerándul a Me-
csekbe és Pécs városába. 

Nagy idők — nagy tervek. N a g y tervekről 
hallani beszélni manapság Budapesten. Verseny-
pályák és autóstradák. Ez ma a két legközked-
voltebb téma. Hír szerint a budapesti ú j lóver-
senytéren nagy autodroniot akarnak építeni, 
inert a lóversenybevétel nem fedezi a kiadáso-
kat. Eszerint egy 2—2.5 km. kerületű, pompás, 
emeltfordulós versenypálya épülne Budapesten. 
Az idea kitűnő és feltét emül keresztülvihető. 
A másik hír mái- a környéken beszél egy á la 
Nürburgring-szerű modern versenypálya fel-
állításáró'. A 8—10 kilométeres modern országúti 
circuit a kies Budán a nagykovácsi dombos ré-
tek között épülne. Ez sem utolsó idea. Éppen ily 
nagyhorderejüek az autostrada-hírek. A Buda-
pest—Szentendre és később Visegrádra kiépí-
tendő autóút már nem mai keletű. Erről már hó-
napok óta tárgyalnak. Hatása óriási lenne a bu-
dai Dunapart fejlődésére. Ugyancsak sokat re-
besgetnek egy a Balatonhoz kiépítendő beton-
úiról. Ennek volna talán a legnagyobb jelentő-
sége, hiszen az o 'asz tavakhoz épült utak is na-
gyon beváltak és anyagi lag is meghozták a várt 
eredményt. Fel Uraim, fe l a tőkével. Ki je lent jük, 
hogy a fenti esetek bármelyike is jobban j öve -
delmezne és biztosabb befektetés vo 'na, mint a 
kétes tőzsdespekulációk és kártyapartik. 

Újabb hírek az ú j Fordról. Triesztben járt 
budapestiek szerint az ú j Ford mégis négyhen-
geres lesz. A motor magas fordulatszámú, kis 
hengerűrtartalomra méretezett. Technikai szem-
pontból roppant érdekes ohv.-konistrukció, mely 
lehetővé teszi, hogy a kocsi igen rövid időn be 'ül 
benn van a 100 kilométeres sebességben. A kocsi -
nak négy kerékfékje és 3 sebességes Lincoln-
típusú sebességváltója van. A kocsi két t ípusban 
It6z gyártva, amerikai ós európai igényeknek. 
Drótküllős kis kerekek, nagy ballonabroncsok-
kal, európai karosszériával és dúsan felszerelt 
szerelékfa'lal. A z új Fordokat, hasonlóan az ed-
digiekhez, Ford-karaván alakjában fog ják Bu-
dapesten és egész Magyarországon a kora tavasszal 
bemutatni. 

Megalakult az Automobil- és Motorkerékpárkeres-
kedőknél Alkalmazott Tisztviselők Országos Egyesülete. 
Az egyesülés célja, hogy a szakmában dolgozók egy-
mást megismerjék. A z ú j egyesület elnökéül a magyar 
automobil izmus legnépszerűbb emberét, Delmár Wal -
tert kérte fel, aki a tisztséget, mint értesülünk, el is 
fogadta. Következő számunkban már részletesen szá-
molunk be az egyesület mega'akulásáról . 

A riederbergi szögszórás. N a g y feltűnést keltett pár 
héttel ezelőtt az az esemény, hogy ismeretlen tettesek a 
Rennfahrerverein által a Riederbergen rendezendő mo-
torkerékpár sebességi verseny előtt szögekkel teleszór-
ták a pálya útvonalát. Szerencsére a kvalif iká'hatatlan 
eljárásra idejekorán rájöttek és maga a közönség is 
résztvett a szögek összeszedésében. Most kiderült, hogy 
a szögeket a Budapesten is Ismert Sunbeam, majd New-
Hudson-vezető Bobért Jellinek szórta el a verseny e'őtti 
éjjelen. A szögszórás a Motorfahrerverband és a Renn-
fahrerverein közti viszályra vezethető vissza. Jellinek 
ós társai beval 'ották a szögszórást, mire azonnal letar-
tóztatták őket, tekintve azonban, hogy mindeniküknek 
foglalkozása van, másnap reggel szabadlábra is helyez-
ték a társaságot, de idegen vagyen rongálása és súlyos 

testi sértés kísérlete címén fo lytat ják ellenük az eljá-
rást. Remél jük, a m a g y a r sportfennhatóság módját f og ja 
találni, hogy Jell inek és társai magyar földön többé 
starthoz ne állhassanak. Valószínűnek tartjuk, hogy 
már a F I C M f o g j a a díszes társaságot a fekete listára 
helyezni. 

A német inotorkerékpárbajnokságokat, melyek alap-
ját az Eilenriede, Schhleiz, Buckow, Marienberg és a So-
litude versenyek képeznék, hat kategóriában a követke-
zők nyerték: 175 kcm. Sprung ( D K W ) , 250 kcm. Winkler 
( D K W ) , 350 kcm. Ernst (AJS) . 500 kcm. Soenius ( B M W ) , 
750 kcm. Henne ( B M W ) , 1000 kcm. Rüttchen (Harley-
Davidson). A hat versenyből négyet nérnet gépen 
nyertek. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 
Buda-pest, II., Margit-körűt 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—46, 112—47 

Stádium Sajtóváll. Rt. Nyomdaigazgató: Janovits Ferenc 
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Ha megbízható és igazán gyors versenykocsit 
akar az 1928-as szezonra, ha sima járású, jól fekvő, 
ideális túra vagy sportkocsit szeretne, úgy tekintse 
meg a raktáron lévő nyitott és csukott 

Bugatti 
automobilokat 

Az 1927. évi győzelmek: 

Targa Florio 
Freiburg kilométerverseny, 

193 km. 
Boulogne kilométerverseny, 

198 km. 
Klausenpass hegyiverseny 

Svábhegyi verseny 
Magyar Túraút 

Új 1 órás világrekord 
Brookland 200 miles 

Király díj, Róma 
Coppa delle 1000 miglia 

Circuito del Garda 
Grand Prix de Tripolis 

Német sportkocsi 
Grand Prix 

MAGYARORSZÁGI V E Z É R K É P V I S E L E T : 

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