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Ha birtoka, földje, gazdasága vagy ipartelepe van a 
vidéken és ennek megfelelően sokat jár a magyar 
országutakon, vegyen egy megbízható, keveset 
fogyasztó, stabil és jó átlagtartó kiskocsit. Ez a 

Magyar Steyr Automobil R.-T, 
Telefon: Teréz 219—45. Budapest IV., Ferenciek-tere 9. sz. 
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Az összes 
világversenyeket 

az utolsó öt évben Bosch-mágnes-
sel nyerték. Róbert Benoist is 
Bosch-mágnessel nyerte 1927. évi 
szeptember 4-én Monzában a világ-
bajnokságot Delage kocsiján. A 
Bosch-mágnesek fölényének leg-
jobb bizonyítéka Európa és 
Amerika legjobb verseny-
zőinek bizalma és elért ered-
ményei. 

Az öt világrész 

A távrepülés világrekordját 
Risztics és Edzard állította fel 
Junkers J. 33 repülőgépen. 52 
órát dolgozott az LV«Motor 
megszakítás nélkül.Bosch-mág-
nessel és Bosch-gyertyával volt 
felszerelve. A Bosch-gyertyák 
minden motornál beváltak. Fi-
gyeljen a gyertya vásárlásánál 
mindig a névre. 

B O S C H R Ó B E R T R.-T., B U D A P E S T , VIII., V A S - U T C A 16. 

minden nagyobb városában talál 
Bosch-műhelyeket, ahol komoly 
szakemberek nézik át, helyezik 
üzembe és pótolják automobiljá-
nak az elektromos berendezéseit. 
Mindenütt kaphat pótalkatrészt. 
Közép-Európa sűrűn be van hálózva 
műhelyeinkkel és lerakatainkkal, 
ahol az összes Bosch-készítmények 
raktárról szállíthatók. 

Pekingbe és vissza Berlinbe 
repült 192b nyarán egy német 
óriás repülőgép, minden üzem-
zavar nélkül. Ezt a világhírű 
keletázsiai repülést is Bosch-
gyertyákkal végezték. Sohasem 
lesznek motorján üzemzavarok, 
ha Bosch-gyertya van becsa» 
varva a hengerekbe. Kérjen 
tehát mindig olyan gyertyát, 
melynek neve 
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Nézze meg a 

t> 
# Ai 

Budapest, Váci-utca 24. szám 
Telefon: Teréz 229-24 és Teréz 140 70. 
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A KERESKEDŐ , , 
AZ ORVOS IDEÁLIS KÖZLEKEDESI ESZKÖZE 
A Z Ü G Y V É D STB. 

I 

O L C S O B B M I N T A M O T O R K E R É K P Á R 

STANDARD P 3700 1000 kcm-es 10/40 HP 
LÉG V A G Y VÍZHŰTÉSES 

MOTOR 
• 
• 

FAMILY P 4400 

K I Á L L Í T Á S I T E R E M : 

I V . , A \ A ( i Y . \ l M T ( A 4 0 . S Z A A \ 
L A X T A I 

AERO II. P 4900 MINIMÁLIS: 
FOGYASZTÁS 

ÜZEAVKÖlTSÉtí 
KARBANTARTÁS 

MAXIMÁLIS: 
ÉLETTARTAAV 

ÜZEMBIZTONSÁG 
TELJESÍTŐKÉPESSÉG 

DE L U X E P 4200 
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FABRIQUE NATIONAL. LIÉGE. BELG1QUE 

a világrekordgép 

VILÁGREKORD 
az árban, 

a sebességben, 
a fogyasztásban, 

az egyszerűségben, 
az üzembiztonságban 

F. N. 350 kcm. Type Sahara F. N."500 kcm. M. 67. B. 

Motor egy blokkban a sebességváltóval, Bosch-mágnes. Levehető hengerfej, belső expanziós 
fékek, ballonpneumatik, 2'5 liter benzinfogyasztás 

1399 pengő 1850 pengő 

18 havi részletre azonnal szállítható! 

II 

Halmos Testvérek 
Budapest V., S z a b a d s á g - t é r 18. szám. Telefon: Teréz 159 — 9 3 



1928 március 10. AUTOMOBIL — MOTORSPORT 7 

BY APPOIN rMENT 
TO. H. M. KING GEORGE V. 

332,902 KM — / óra 

CASTROL GYŐZELEM 
Malcolm Cambell kapitány 1928 február 19 én megjavítja az automobilok 

abszolút sebességi világrekordját a Daytona-i tengerparton 
332,902 km óra átlaggal 

és természetesen WAKEFIELD 

w.« 

használt. 

Mindenki használja í 

WAi 
-

I 
! 

t0* 
o\y 

Vezérképviselet: 

Magyar Abroncs-
és Kerékgyár rt. 

Budapest, VI, Jókai-utca 8 
Telefon: T. 133-56 
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MAGYAR ÁLTALÁNOS GÉPGYÁR, MÁTYÁSFÖLD 

10.500 PENGŐ 

AZ UJ HATHENGERES 

2 
L I T E R E S 

MAGOSIX 

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

< 2 j 9 ; 
6\q)! 

<2 9 ; 
6 1 9 / 3 p s g <219; 

6 1 9 : 

KXU24 



111. évfolyam. Budapest, 1928 március 10 5. szám. 

A u í o m o b i l - M o i o r & p o r í 

FÜGGETLEN KÉPES MOTORSZAKLAP 

Megjelenik minden hó 10-ón ós 25-én 

Felelős s zerkesz tő : D É V A N I S T V Á N 
Helyettes s zerkesz tő : D Á R D A Y - A B R I A N I D E Z S Ő 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V I , Rózsa-u. 111. sz. II. em. 

Te le f on : Teréz 138 - 6 4 Hivatalos orak déle'ött 9 - 1 - 1 ; . 

Postatakarékpénztári c sekkszámla : 34240. 

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

Ausztriába : évi 35 sllllng 
Jugoszláviába : évi 300 dinár 

Csehsz.ováKiába : évi 163 cseh korona 
Romániába : évi 1200 lei 

A külföldi előf izetésekben a postaköltség Is bennfoglaltatik. 

Az „Automobil-Motorsport" 
húsvéti triálja 

Az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége már 
leadta a Királyi Magyar Automobil Club sportbi-
zottságának a húsvéti verseny feltételeit jóváhagyás 
végett. A beadott versenyfeltételeket teljes egészében 
mostani számunkban közöljük. A KMAC sportbi-
zottságának a húsvéti trial feltételeit jóváhagyás 
kat és nagyjában el is fogadta azokat. Mindazon-
által egyes hiányok pótlására, valamint módosítások 
megtételére kiadta a beadványt Delmár Tódor, Wolf-
ner László és Szabó Zoltánból álló hármas bizottság-
nak, mely szerkesztőségünkkel közölte azokat a mó-
dosításokat, amelyek keresztülvitelét célszerűnek tar-
taná. A módosítások, amelyeket jövő számunkban 
közlünk, megtörténtek és mint értesültünk, a KMAC 
sportbizottsága folyó hó 7-én tartott ülésén verse-
nyünket jóváhagyta, így tehát annak megtartása elé 
semminemű akadály nem gördülhet. 

A verseny nyomtatott propozíciói a napokban 
már szintén megjelennek. Nevezni már a mai naptól 
lehet szerkesztőségünkben, naponta délelőtt 10—1 óra 
között. Mindazok, akik nevezési űrlapokra igényt tar-
tanak és azt még eddig nem közölték szerkesztősé-
günkkel, forduljanak egy levelezőlapon hozzánk, 
minekutána postafordultával mindenről értesítve 
lesznek. 

A verseny előkészítése nagyban folyik. Minden 
remény megvan arra, hogy díjazás szempontjából a 
multévinél is szebb és gazdagabb lesz a verseny. Ed-
dig tizennégy tiszteletdíj adományozásáról adha-
tunk hírt. Ezek a következők: 

Magyar Athletikai Club motorosztálya; Delmár 
Walter, Méray motorkerékpárgyár rt., Puch-képvise-
let, Gyöngy Pál (Castrol-képviselet), Majláth Mihály, 
Bruck Nándor és fiai, Iványi Gyula, Székely Ferenc 
(Douglas-képviselet) két tiszteletdíj, Dietl Hubert, 
Halmos Testvérek (FN-képviselet), Wollemann Ist-
ván, Rotholcz Frigyes (Indián-képviselet). Ezenkívül 

Gyöngy Pál igazgató, a magyarországi Castrol-olajok 
vezérképviselője tíz darab művészi Castrol-plakettet 
adományozott. Minden remény megvan, hogy a ver-
senyre nemkevesebb, mint ötven tiszteletdíj fog ren-
delkezésünkre állani, ami rekord lesz a magyar mo-
torosok történetében. 

Szerkesztőségünk a napokban arról értesült, 
hogy akadnak, akik versenyünkről olyan híreket 
hoznak forgalomba, amelyek alkalmasak arra, hogy 
egyeseket visszatartsanak a starttól. Hallottunk 
olyan hírekről, hogy a versenyünk útvonala egy 
kilométeren keresztül vízmosásokon és benzintankig 
érő vizén fog keresztülvezetni. Ezúton is értesítjük 
mindazokat, akik a versenyen részt óhajtanak venni, 
hogy szerkesztőségünk különös tekintettel van az 
amatőrversenyzőkre és tudatában van annak, hogy 
init jelent egy gép a mai nehéz világban tulajdono-
sának. A verseny útvonala tehát úgy van össze-
állítva, hogy semmivel se vegye jobban igénybe a 
gépeket, mint bármely vasárnapi hosszabb túra. 

Itt közöljük még a nevezni óhajtókkal, hogy a 
versenynevezői igazolvány (licensze) csak az esetben 
nem szükséges, ha a nevezést cég, vagy egyesület 
adja le és az rendelkezik nevezői igazolvánnyal. Ha 
a nevező — bár tagja egy egyesületnek — a nevezést 
maga adja le, úgy feltétlenül rendelkeznie kell ne-
vezői igazolvánnyal. 

Az „Automobil-Motorsport" 
húsvéti megbízhatósági motor-

kerékpártriáljának feltételei 
Az „Automobil-Motorsport" szaklap szerkesztősége 1928 

április hó 7., 8., 9-én (nagyszombat, húsvétvasárnap és hús-
véthétfőn) motorkerékpárok számára az angol Six Days 
Trialok mintájára háromnapos megbízhatósági túrautat ren-
dez. A verseny végcélja az 1931-ben elsőízben megrende-
zendő „Magyar Six Days Trial'' fokozatos előkészítése, vala-
mint a magyar túraversenyek fellendítése, a versenyzők 
ügyességének fejlesztése és a túrázásra különösen alkalmas 
motorkerékpármodellek megismerése. 

2. A verseny útvonala. 
A verseny első napjának útvonala tisztán országúti 

jellegű és teljes egészében megegyezik az 1927 április 17— 
18-án rendezett első verseny útvonalával. Az útvonal: Buda-
pest—Székesfehérvár—Siófok—Keszthely — Veszprémi — Szé-
kesfehérvár—Budapest. Hossza körülbelül 376 kilométer. 
A túraút másiodik és harmadik napjának útvonala titkos és 
csak a start előtti napon, 1928 április 6-án délután lesz nyilvá-
nosságra hozva. A túraút második és harmadik napjának tá-
volsága nem fog ja meghaladni a 200—200 kilométert. 

3. A verseny kiírása. 
A túraút a Federation Internationale des Clubs Motocyc-

listes és a Királyi Magyar Automobil Club, mint magyar 
motoros fenhatóság, valamint az általános versenyszabályok 
értelmében iratik ki. A verseny országos jellegű. Résztvehet 
benne magános és cég, egylet kebelébe tartozó és egyleten-
kívüli motorkerékpáros, minden nagyságú, bármilyen üzem-
anyagú és gyártmányú mellékkocsis (sidecar) és mellék-



8 1928 március 10. 8 

« 

Gargoyle Mobiloil 
visszaváltható 

2 literes kannákban 
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kocsi nélküli (szóló) motorkerékpárral. Segédmotoros kerék-
párok a versenyből ki vannak zárva. Nőversenyzők startja 
megvan engedve. 

4. A résztvevő gépek felosztása. 
A verseny két főkategóriára oszlik: I. Szóló-motorkerék-

párok. II. Oldalkocsis motorkerékpárok (sidecar). A kate-
góriák összesen 8 csoportra oszlanak: A ) Szóló-motorkerék-
párok 175 kcm. 'hengerűrtartalomig. B) Szóló-motorkerékpá-
rok 250 kcm. hengerűrtartalomig. C) Szóló-motorkerékpárok 
350 kcm. hengerűrtartalomig. D) Szóló-motorkerékpárok 500 
kcm. hengerűrtartalomig. E) Szóló-motorkerékpárok 500 
kom. hengerűrtartalmon felül. F ) Oldalkocsis motorkerék-
párok 350 kcm. hengerűrtartalomig. G) Oldalkocsis motor-
kerékpárok 600 kcm. hengerűrtartalomig. H) Oldalkocsis 
motorkerékpárok 600 kcm. hengerűrtartalmon felül. 

5. A versenyzők felszerelése. 
Tekintettel arra a körülményre, hogy az „Automobil-

Motorsport" versenyén mindennemű sebességi verseny mel-
lőztetik, a fejvédősisak viselése nem kötelező. A verseny a 
motorkerékpártúrisztika egyik propaganda-útja lévén, a fe j -
védősisak viselése nem is kívánatos, mindazonáltal megtiltva 
nincs. 

6. A résztvevő motorkerékpárok felszerelése. 
A túraúton csak olyan motorkerékpár vehet részt, mely 

hatósági rendszámmal bír. Kötelező a teljes túrafelszerelés, 
mely alat értendők: Sánhányók, kickstarter, igen jó hang-
tompító, két önállóan működő hatékony fék, hátsó kerék-
állvány és gépenkint három startszámtábla. Oldalkocsis gé-
peknél az oldalkocsifék kívánatos, de nem kötelező. A szóló-
gépeken egy-egy számtábla a hátsókerék mindkét oldalán, 
egy pedig az első villán a menetirányra merőlegesen lesz 
felerősítve. Oldalkocsis gépeknél az egyik számtábla az oldal-
kocsi külső oldalára kerül. Szerszámokat és pótalkatrésze-
ket mindenki tetszése szerint vihet magával, de köteles a 
kondicióvizsgára való tekintettel azokat egyenkint felsorolni 
ós számszerint megadni. A bejelentés az „Automobil-Motor-
sport" által kiadott űrlapokon történik. 

7. A résztvevők versenyjogosultsága. 
A megbízhatósági túraúton csak hatósági vezetői iga-

zolvánnyal biró versenyzők vehetnek részt. Egyben meg-
kívántatik a FICM vagy egy annak kebelébe tartozó egye-
sület által kiállított vezetői igazolvány. A versenyvezetői 
igazolványokat (licenszeket) minden különleges vizsga nél-
kül Magyarországon a Királyi Magyar Automobil Club, 
mint motoros fennhatóság állítja ki. Versenyigazolvány 
nélkül a starthoz senki sem állhat, annak bemutatása kívá-
natra a startszámok kiváltásánál eszközlendő. A verseny-
licenszeket, tekintet nélkül az egyesületi tagságra, 2 (azaz 
Kettő) pengő ellenében állítja ki a KMAC a hivatalos órák 
alatt Budapest, IV., Apponyi-tér 1. szám alatt, a titkári hi-
vatalban. 

8. A nevezések. 
Tekintettel arra a körülményre, hogy a rendezőségnek 

sok olyan intézkedésre van szüksége, mely szigorúan a részt-
vevők számától függ, a nevezési határidő 10 nappal megelőzi 
a versenyt. Nevezési zárlat 1928 március 25-én este 19 óra. 
Utónevezések kettős tétekkel 19218 március 31-ig fogadtatnak 

vezések figyelembe nem vétetnek. A nevezések az „Automo-
bil-Motorsport" által kibocsátott nevezési űrlapokon történ-
nek. Ilyen űrlapok kaphatók 1928 március 1-től kezdődőleg 
naponta délelőtt 10—£L óráig az „Automobil-Motorsport" 
szerkesztőségében (Budapest, VI., Rózsa-u. 111., II. emelet). 
Csak a Federation Internationale des Clubs Motocyclistes, 
vagy annak tagegyesülete, a Királyi Magyar Auto-
mobil Club által kiállított versenynevezői igazolvány birto-
kosa nevezhet. Ha a versenyző valamely egyesület vagy cég 
tagja, úgy elegendő, ha az egyesület vagy cég bír nevezői 
igazolvánnyal. Egyletenkívülieknek a versenynevezői igazol-
vány kiváltása okvetlenül szükséges. Kiváltható a KMAC - b a n , 
a hivatalos órák alatt a titkári hivatalban. Ára 2 pengő. 

9. A nevezési díjak. 
A nevezési díj szóló-motorkerékpárok számára 10 pengő. 

Oldalkocsis motorkerékpárok, tekintettel arra a körülményre, 
ihogy az oldalkocsi utasa is díjaztatok, 15 pengőt fizetnek. 
Team-(csapat-)nevezéseknél a járművenkinti nevezési díjon kí-
vül, teamonkint 20 pengő fizetendő. Tekintettel arra a körül-
ményre, hogy a szerkesztőség a versenyre pontos program-
mot nyomat, mely nemcsak Budapesten, de a verseny útvo-
nalában fekvő városokban és községekben is árusítva lesz, 
a versenyző csapatok tagjainak neve 1928 március 31-én este 
18 óráig bejelentendő. A nevezési díj nem indulás esetén vissza 
nem téríttetik. A csapatnevezés mindig 3 gépre értendő. Min-
den versenyző résztvehet egy klub-, valamint egy gyári team-
ben is. (Lásd: Angol Six Days Trial.) 

10. A gépek átvétele. 
A versenyzők tartoznak gépeiket 1928 április 6-án dél-

után 13—il€ óra között a versenyvezetőségnek átadni. A gé-
pek az 1928 április hó 7-én reggel 5 órai startig a verseny-
rendezőség felügyelete alatt az Állami Autóüzem garázsában 
lezárva állanak. A gépek feletti felügyeletet az „Automobil-
Motorsport" szerkesztősége végzi, mind három éjjelen ke-
resztül. Mielőtt a gépek az Állami Autóüzem udvarának kü-
szöbét átlépik, mindennemű üzemanyaggal megtöltendők. 
Az átvétel előtt megtörténik a startszámok felerősítése. A 
startszámok (három vaslemez és egy vászonstartszám) 5 
pengő ellenében veendők át. A verseny végén a startszámok 
visszaadandók, mely esetben a ibetét is visszajár. Elvesztett 
vászonstartszáimért 2, elvesztett vasszámlapért 1—1 pengő 
lesz levonásba hozva. Aki a versenyt követő ,10 napon belül 
riem szolgáltatja vissza startszámait, az 5 pengő betétét el-
veszti. A gépek átvételekor az átvételi bizottságnak beje-
lentendők a gépek esetleges fogyatékosságai, melyek a kon-
dicióvizsga szempontjából birnak fontossággal. (Lásd később 
a 18. pontot.) A fentieken kívül bejelentendő az üzemanyag is. 
Ezen a versenyző az igazságnak megfelelően bejelenti, hogy 
a versenyt milyen üzemanyagokkal kívánja lefutni. Bejelen-
tendő: a benzin, olaj, gyertya, mágnes, karburátor, lánc és 
pneumatik. Ugyancsak ekkor adandó át a versenyző által 
magával viendő szerszám és pótalkatrész-bejelentőív. Mind-
két ívet az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége bocsátja 
a versenyzők rendelkezésére. A versenyzők a gépek átadása 
után azokat betolják a fedett garageba, a már részükre ki-
jelölt helyre és az Állami Autóüzem udvarát azonnal elhagy-
ják. A gépeken az udvaron semminemű javítás nincs meg-
engedve. A versenyzők csupán a startszámaikat erősíthe-

el. A nevezési határidőn túl, valamint tét nélkül érkezett ne- tik fel. 
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11. Értékelés. A start. 
A verseny startja mindhárom napon az Állami Autóüzem. 

Budapest, I., Ezredes-u. 5. udvarán lesz. A start ideje az e'lső 
napon reggel ponthan 5 órakor, a második és harmadik napon 
regei 6 óraikor megy végbe. A versenyzők startszámuk sor-
rendjében hármasával indulnak. Elsőnek a szóló-gépek, majd 
az oldalkocsis gépek állanak a startvonalra. Aki a start idejé-
ben nincs jelen, elveszti startjogosultságát. Mindenki álló 
motorral tolja ki gépét a starthelyre, a versenyfelügyelők 
ellenőrzése mellett. A gépekhez a startjel megadása előtt 
diszkvalifikálás terhe alatt hozzányúlni tilos. Értendő ez 
alatt a benzincsap kinyitása, vagy a karburátor megsvimme-
lése stb. A versenyző köteles gépét a startjel megadása után 
1 percen belül megindítani és a starthelyet járó motorral el-
hagyni. Aki erre 1 percen belül nem képes, az 10 büntetőpon-
tot kap. Akinek motorja másfél percen belül sem gyullad be, 
büntetőpontjainak összege 20-ra emelkedik. Olyan versenyző, 
akinek motorja másfél perc alatt sem gyullad be, köteles a 
starthelyet azonnal elhagyni s az útat a következő versenyző-
nek szabaddá tenni. Ezeknek indulási ideje attól a pillanattól 
számit, amikor nekik a starter a jelet megadta. 

12L, A túraút első napja. 
A versenyzők tartoznak az első napon a 376 kilométeres 

útvonalat motorkerékpárjaikkal minden idegen segítség nél-
kül megtenni. A résztvevő gépnek a túraút alatt valló kicse-
rélése tilos. A túraútra jelentkezett gépek az átadáskor le 
lesznek plombálva. A plomb elvesztése 30 büntetőpontot von 
maga után. A túraút közben csak a magukkal vitt szerszá-
mok és pótalkatrészek segélyével és igénybevételével végez-
hetők javítások. Üzemanyagfelvétel bárhol és bármikor meg 
van engedve. Erről a versenyzők saját maguk gondoskodnak. 
A versenyrendezőség a „Végrehajtási utasításokban" közölni 
fogja, hogy a verseny útvonalán hol állanak benzinfelvevő-
állomások. Minden vesztegetés az út alatt beleszámít a menet-
időbe. Hivatalos ebédállomás az első napon nincs. Minden ver-
senyző köteles az útvonalat, tekintet nélkül arra, hogy szóló-, 
vagy oldalkocsis gépen versenyez, a rendezőség által megadott 
átlagsebesség szerint lefutni. A maximális sebesség a roult 
évi tapasztalatok alapján 42 kilométer, imíg a minimum 32 
kilométerben van megállapítva. Városokban és községekben 
az állami rendőrség által meghatározott seoességek ibetar-
tandók. Az első napi útvonal 6 etappera oszlik. I. Budapest— 
Székesfehérvár <56.350 km. II. Székesfehérvár—Siófok 45.010 
km. III. Siófok—Keszthely 77.630 km. IV. Keszthely—Vesz-
prém 74.360 km. V. Veszprém—Székesfehérvár 46.020 km. 
VI. Székesfehérvár—Budapest 66.350 km. Az etappeok kö-
zött betartandó maximális és minimális időről a versenyzők a 
start előtt pontosan, előre kidolgozott tabellát kapnak a ke-
zeik közé, melynek segítségével a lehető legpontosabban el-
igazodhatnak. 

A kijelölt átlagsebesség minden etappeban külön-külön 
betartandó. Minden versenyző, aki valamely etappeban a ki-
jelölt idő előtt, vagy azon túl érkezik a célba, minden perc 
késedelemért, vagy előbbérkezésért 1 büntetőpontot kap. A 
késést behozni szükségtelen, sőt káros, mert minden etappe 
külön-külön lesz elbírálva. A versenyzők a Balaton megkerü-
lése után Budapesten újra az Állami Autóüzem Ezredes-utcai 
udvarába futnak be, ahol gépeiket beérkezésük után hala-
déktalanul leadni kötelesek, ahol azok a másnap reggeli 

startig ismét őrizetben maradnak. A beérkezés után semmi-
nemű javításnak vagy áttételcserének helye nincs. A verseny-
zők csak is az útvonalon javíthatnak. A büntetőpontok szám-
lálása, illetve az elkésett versenyzők értékelése Budapestről 
utolsónak indult versenyző idejétől számított 12 óra múlva 
megszűnik. Mindazok a versenyzők, akik ezután érkeznek be 
a célba, 300 büntetőpontot kapnak. 

Azon esetiben, ha a versenyt megelőzően 3—4 napos eső-
zések voltaik és az úttest az országutakon nagyon fel van 
ázva, a szóló-motorkerékpárok átlagideje mérsékelve lesz. Ez 
esetben nem 37—42 km., hanem 32—37 kilométeres átlagok 
lesznek előírva. A sidecarok minden időjárásban be kell, hogy 
tartsák az előírt magasabb átlagot. 

13. A második és harmadik nap. 
A gépek megbízhatóságát, valamint a versenyzők .tudá-

sát megbírálandó, a második és harmadik napon fékpróbák, 
non stop-szakaszok, erős emelkedésen való megállás és újra-
indulás, vízen való átkelés lesznek ez útvonalba iktatva. 
A második és harmadik nap útvonala titkos. Ezt csak a gé-
pek átadásakor tudják meg a versenyzők, akiknek pontos tér-
képet és skicceket bocsát a rendezőség használatra. A máso-
dik és harmadik napon a non stop- és fékszakaszok helyéig 
ugyanolyan átlagok tartandók be, mint az első napon. A non 
stop-, illetve a fékszakaszok végeztével, a versenyzők ismét 
bevonulnak az Ezredes-utca 5. szám alá és gépeiket az előbb 
leírt módon átadják. A harmadik napon a versenyzők csak 
a kondicióvizsga után távozhatnak. A második és harmadik 
napon a verseny végét jelentő rendelkezések a, „Végrehajtási 
Utasításokban" lesznek a versenyzők tudomására hozva. 

14. A fékpróbák. 
A fékpróbák egy, a versenyzők által nem tudott út-

vonalon, a terep egy-egy meredek szakaszán történnek. 
Az útvonalon keresztben magasan elhelyezett és jól láthtó 
„Fék" tábla jelzi a fékpróba kezdetét. A fékezés kezdetét, il-
letve az arra való engedelmet zászlólecsapás jelzi. Addig a 
versenyző csupán a motorral fékezhet. A fókszakaszokon az 
útvonalra merőlegesen három fehér, iól látható vonal lesz 
kifestve. A vonalak egymástól való távolságát a verseny-
vezetőség határozza meg, az útszakasz esésének megfelelően. 
Aki az első vonal előtt megáll, büntetőpontot nem kap. Ha a 
versenyző csak az első és második vonali között képes nyugvó-
helyzetbe hozni a gépét, úgy 10, ha csak a második és har-
madik vonal között tud megállani, úgy 20 büntetőpontban ré-
szesül. Aki a harmadik vonalat is túlfutja, 50 büntetőpontot 
kap. Amikor a fékpróbánál elhelyezett versenybíró a meg-
állást konstatálta, zászlaját leinti, mire a versenyző azonnal 
tovább indulni köteles. A fékpróbák hosszú kifutóval, vagy 
ellenemelkedéssel bíró terepeken fognak lejátszódni, úgy, 
hogy azok minden veszélytől mentesek lesznek. 

15. A non stop-szakaszok. 
A non stop-szakaszok célja a gép hegybirásának és a 

versenyzők ügyességének beigazolása. A non stop-szakaszo-
kon megállani szigorúan tilos. A non stop-szakaszon előadódó 
hibák ötfélék. Ha a versenyző a büntetőpontok több fajtáját 
érdemelné ki, mindig a legmagasabb büntetőpontot kapja. 
Aki tehát a non stop-szakaszon több lábletevés után leugrik 
gépéről, azt a szakasz végéig feltolja, csupán a feltolásért 
kap büntetőpontokat. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ilii Illlllllll m 

Ismét kapható a világhírű 

S I E E 1 W I 1 I 
V e z é r k é p v i s e l e t : 
BIRÓ JENŐ Budapest, 
VI. ker., Liszt Ferenc-tér 10. szám 

Sans Egal, Túra és White Ideál versenyolaj 
Egyszeri használat meggyőzi utolérhetetlen minőségéről! f 

Hll IMiPUIIIiPliP'lllil̂  
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Szóló-motorkerékpárok a következő büntetőpontokat 
kaphatják: 

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

2. Ha érzi, hogy motorja nem birja az emelkedést, kény-
telen kikuplungozni, motorja tovább jár, de a kerekek meg-
állanak, 10 pont. 

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

4. Ha a motor non stop-szakaszon leáll, 40 pont. 
5. Ha a vezető és gépa idegen segítség igénybevételével 

jut fel a célba, illetőleg a non stop-szakasz végére, 50 pont. 
Oldalkocsis motorkerékpárok a következő büntetőponto-

kat nyerhetik: 
1. Ha a vezető lovagol, vagy az utas kihajol a gépből, 

5 pont. 
2. Ha a vezető érzi, hogy gépe nem birja az emelkedést, 

kikuplungoz, de motorja tovább jár és csupán a ikerekek jut-
nak nyugvó állapotba, 10 pont. 

3. Ha a vezető vagy az utas leszáll és tolja a gépet, 
mely így a járó motor segítségével feljut a célba, 20 pont. 

4. Ha a vezető és az utas járó motorral feltolják a gépet 
a célba, 30 pont. 

5. Ha a motor a non stop-szakaszon leáll, 40 pont. 
6. Ha a gép idegen segítséggel jut fel a oélba, 50 pont. 

16. Hill—Stop—Start. 
A túraút egyik napján egy „Hill—Stop—Start", hegy-

menetben való megállás és megindulás lesz bekapcsolva. Egy 
körülbelül 15—18 százalékos hegyi úton két fehér vonal lesz 
kifestve. A két vonal egymástól való távolsága 10 méter. 
A versenyzőknek a két vonal között meg kell állaniok. Aki 
megáll és a zászlójel lecsapásától számított 30 másodpercen 
belül, anélkül, hogy gépéről leszállana, vagy oldalkocsiutasa 
a mellékkocsiból kiszállana, elhagyja a két fehér vonal kö-
zötti szakaszt, büntetőpontot nem kap. 

A megálllás pillanatáig sem a gép vezetője, sem utasa 
nem szállhat le a gépről. 

Ha a start a megállás utáni jelre nem sikerül és a szóló-
gép utasa, vagy a mellékkocsis gép vezetője és utasa leugra-
nak gépükről és gépüket ekként tehermentesítve jutnak ki a 
második fehér vonalon túl, ez esetben 15 büntetőpontban ré-
szesülnek. 

Ha meginduláshoz idegen segítséget kell igénybe venni, 
úgy a büntetőpontok száma 25-re szaporodik. 

Aki nem képes megállani és állandóan visszacsúszva, túl-
csúszik a fehér vonalon, az elveszti jogosultságát az újbóli 
startra és büntetőpontjainak összege 40-re emelkedik. 

Aki a hegymenet aiján bejelenti, hogy meg sem kísérli 
a megállást, illetve az újra indulást és egyszerűen átfut az 
emelkedésen, 50 büntetőpontot kap. 

17. A vizes akadályok. 
A túraút második, vagy harmadik napján, élőre nem 

látott helyen és időben az útvonal egy természetes vizes aka-
dályon vezet keresztül. Aki a vizes akadályt az előtte és 
utána 10 méterre kitett zászlóköaben megállás, gépről való 
leszállás nélkül abszolválja, büntetőpontot nem kap. 

Ha a szólógép vezetője, vagy a sidecar vezetője és utasa 
kénytelen leszállani gépéről és azt az akadályon áttolni, ha 
motorja időközben nem áll le, úgy 15 büntetőpontot kap. 

Ha a motor az akadályon való keresztülmenetel közben 
leáll, de a gép vezetője és utasa azt idegen segítség nélkül 
viszi keresztül, a büntetőpontok összege 25. 

Ha a gép vezetője, vagy vezetője és utasa kénytelenek 
idegen segítséget igénybevenni, úgy a büntetőpontok ösz-
szege 30. 

Ha a gép vezetője idegen segítséget kénytelen igénybe-
venni és a motor is "leáll, úgy a gép 50 bünetetőpontot kap. 

A vizes akadály magassága kb. 30 cm. lesz. 
18. A kondicióvizsga. 

A megbízhatósági versenyben résztvevő gépek a harma-
dik nap végeztével a célbaérkezés után kondícióvizsgának 
lesznek alávetve. A kondícióvizsgát egy szakemberekből és 
gépészmérnökökből álló bizottság tartja. A kondícióvizsgán 
megállapítják az egyes gépeken a verseny közben beállott 
fogyatkozásokat. A versenyzők ezekért a hiba nagysága sze-
rint büntetőpontokat fognak kapni. Azokért a hibákért, 
melyeket a versenyzők a magukkal hozott és előre bejelentett 
alkatrészek és szerszámok segítségével kijavítanak, büntető-
pont nem jár. Kivételt képez az első pont, mely kijavítva is 
büntetőpontok alá esik. Ideiglenes javítások, mint drótozás, 
szíjjazás, hibának számítanak. 

A versenyzők kötelesek a magukkal vitt szerszámokról 
és alkatrészekről szóló pontos jegyzéket a gépek leadásakor, 
1928 április 6-án a versenyvezetőségnek átadni. Ugyanakkor 
bejelentendők az átvevőbizottságnak a már meglévő hegesz-
tések vagy forrasztások. Aki ezeket elfelejti bejelenteni és a 
bizottság a verseny végén veszi észre, az a megfelelő hibákért 
úgy kapja a büntetőpontokat, mintha a hibák a verseny tar-
tama alatt állottak volna elő, 

A ki nem javított hibákért a következő büntetőpontok 
járnak: 

1. Motorkerékpár- és mellékkocsiváz, villa, összekötő 
rudazat törés, repedés 100 pont, elhajlás, lazulás 50 pont. 

2. Mellékkocsiszekrény (karosszéria) lazulás, horpadás, 
vagy törés, csavarelvesztés 25 pont. 

3. Villarugó, nyeregrugó, első vagy hátsó rugó törése 
darabonként 25 pont (egy darab rugólap már törött rugónak 
számít). 

4. Kormány, lábtartó, sárhányó, állvány, csomagtartó 
görbülése 10 pont, letörése 20 pont, elvesztése 30 pont. 

5. Kerékben nyolcas 5 mm.-ig, vagy kotyogás 0 pont, 
5 mm.-en felül mm.-ként 1 pont. 

6. Olaj-, benzintartány vagy hűtő szivárgása darabon-
ként 25 pont. 

7. Gáz-, levegő-, előgyújtásszabályozó vagy dekompresz-
szor szakadása darabonként 20 pont. 

8. Kuplung sérülése (csúszik vagy nem emel ki), 
25 pont. 

9. Fék, ha nem működik, darabonként 25 pont. 
10. Sebességváltó minden áttétele, ha nem működik ki-

fogástalanul, darabonként 25 pont. 
11. Minden darab elveszett szerszám vagy tartalék-

alkatrész 1 pont. 
12. Minden darab, a bejelentetten felüli szerszám vagy 

tartalékalkatrész 5 pont. 
19. Díjazás. Összértékelés. 

Minden versenyző 1000 jó ponttal indul, ami azt jelenti, 
hogy amikor 1928 április 7-én reggel a starthoz áll, jó pont-

7 i i r a m o d é i t 
348 kcm. 
Motor- ét sebességváltó 

egy blokkban. 
Levehető hengerfej. 
Cirkulációs olajozás. 
Bölcsőváz húzott acélcső-

ből 
Cserélhető kerekek. 
Ballon-pneumatik. 
90 kilóméteres sebesség. 
Fogyasztás három liter 

100 kilométerre. 

motorkerékpárok , 1928. évi típusai. 
Az összes alkatrészek raktárról azonnal szállíthatók. 

Vezérképviselet : 
L A N D Y F E R E N C Budapest, VII. ker., Kertész-utca 43. sz 

Telefon: Lipót 921-67. 

Sportmodell 
348 kcm. 
Motor- és sebességváltó 

egy blokkban. 
OHV szelepelrendezés. 
Cirkulációs olajozás. 
Váz, húzott acélcsőből. 
Cserélhető kerekek. 
Ballon-pneumatik. 
120 kilóméteres sebesség. 
Fogyasztás három és fél 

liter 100 kilométerre. 
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AZ 
A L L I G A T O R 
CA RWOLING OIL 
AZ AUTOMOBILISTA ÉS MOTORKERÉK-

PÁROS IDEÁLJA 

Télen és nyáron egyformán, minden 
gyártmányn és típusú kocsihoz egyaránt 
használható, ricinuszolajjal kompandált 
automobilolaj. 

LUXUSMINŐSÉG! 
NORMÁLÁRAK! 

CSILLAGHY és Társa 
MŰSZAKI KERESKEDELMI TÁRSASÁG 

BUDAPEST, VIII., KISFALUDY-UTCA 7 
TELEFON: JÓZSEF 441-44 

Kérjen ingyen mintát! Tegyen kísérletet! 

Nébel és Szirmai 

autóüzeme 

Budapest, VI., Csengery-utca 74 
Telefon: Teréz 147-27 

jamak összege 1000. A három nap alatt kapott büntetőpon-
tok ebből az 1000-ből lesznek levonva. Győztes minden cso-
portban az a versenyző, akinek legtöbb pontja marad. A ver-
seny abszolút győztese az a szóló- vagy oldalkocsi-
versenyző, akinek az összes indulók között a leg-
több jó pontja marad. Ha több versenyző végez egy 
ugyanazon pontszámmal, úgy mindig az a győztes, akinek a 
gépe kisebb hengerűrtartalommal bír. Mind a nyolc csoport 
győztese, második és harmadik helyezettje tiszteletdíjat 
nyer. Minden versenyző, aki a háromnapos versenyt befe-
jezte, nyeri az „Automobil-Motorsport" művészi rézkarc 
oklevelét. Ha a versenyre huszonnégynél több tiszteletdíj 
érkezik be, úgy a versenyintézőség az egyes kategóriákban 
helyezetlen, de legjobb pontszámmal végzett versenyzőket 
óhajtja díjazni. A díjak választás útján mennek át a győz-
tesek tulajdonába. Először választ a legjobb pontszámot el-
ért szólógyőztes, utána a legjobb oldalkocsis versenyző és így 
tovább. A versenyre felajánlott kötött díjak nem kerülnek 
választás alá. 

20. Team-díjak. 
A verseny nemcsak egyénileg, hanem csapatok (team-ek) 

szempontjából is díjaztatik. Nevezhetnek gyári, illetve márka-
team-ek. Itt a versenyzők három egyenlő márkájú géppel 
indulnak, kategória- és csoportbeosztásra való tekintet nél-
kül. Másodszor nevezhetnek egyleti vagy városi team-ek. Itt 
csupán az a fontos, hogy a nevezők egy klub, egyesület tag-
jai legyenek. A klubteam-eknél a márka másodrendű tényező. 

Győztes az a team, melynek három tagja a legtöbb 
pontszámmal fejezi be a versenyt. Úgy a gyári (márka), 
mint a klubteam-ek első helyezettjei egyénileg tiszteletdíjat 
kapnak, míg a gyár, képviselet vagy egyesület, amely a 
nevezést leadta, az „Automobil-Motorsport" rézkarc oklevelét 
nyeri. Egyenlő pontszám esetén a kisebb hengerűrtaralom-
összegé az elsőség. Minden versenyző résztvehet egy-egy 
gyári (márka), illetve egy-egy egyesületi (alakulat) teamban. 

21. A Delmár-vándordíj. 
A Delmár-vándordíjat az 1928. esztendőre az a ver-

senyző nyeri — tekintet nélkül arra a körülményre, hogy 
szóló-, avagy sidecargépet vezetett —, akinek a legtöbb pont-
száma maradt a verseny végén. Egyenlő pontszám esetén a 
kisebb hengerűrtartalomé az elsőség. Egyenlő hengerűrtar-
talom esetén sorshúzás dönt. Védő 1927-ben Puch János (172 
Puch). A vándordíj annak a birtokába megy át, aki azt sor-
rendben háromszor egymásután megnyeri. Ha ez nem követ-
kezik be, úgy öt év után annak a végleges tulajdonába kerül, 
aki az ötször megrendezett húsvéti versenyen a legtöbb pont-
számot tudja felmutatni. A Delmár-vándordíj tehát 1931-ben 
megszűnik. 

22. Eredmény kihirdetés. Díjkiosztás. 
A verseny eredménye két nappal a verseny után lesz 

kihirdetve. Ugyanekkor hirdetik ki a díjkiosztás időpontját is. 
23. Óvások. 

Mindennemű óvás naponként a versenyző beérkezése 
után egy órával beadandó. Az óvásdíj (a nevezési díj két-
szerese) elvész, ha az óvásnak nem adnak helyt. Az óvások 
a háromnapos verseny végeztével tárgyaltatnak. Azon eset-
ben, ha az óvás döntő fontossággal bír a verseny következő 
napjára, úgy azt a versenybíróság azonnal tárgyalás 
alá veszi. 

24. Felelősség. 
Az „Automobil-Motorsport" szerkesztőségét a verseny-

nyel kapcsolatban előforduló eseményekért felelősség nem 
terheli, tehát vele szemben semminemű kártérítési igény 
nem támasztható. Minden nevező és versenyző a nevezési ív 
aláírása által kötelezi magát, hogy az „Automobil-Motor-
sport"-tal szemben semminemű kártérítési igénnyel nem lép 
fel, a bíróságot igénybe nem veszi, úgyszintén kötelezi ma-
gát, hogy az esetleg általa előidézett bárminemű károkért 
teljes felelősséget vállal. 

25. Reklám. 
A versenyeken résztvevő személyeken vagy járműveken 

reklámok elhelyezése szigorúan tilos és diszikvalifikálást von 
maga után. Minden egyes cég, ha elért eredményeit hirde-
tésre felhasználja, vagy más módon hozza nyilvánosságra, 
tartozik pontosan a hivatalos eredmények adataihoz tartani 
magát. Mindazok, akik a közönség félrevezetésére hamis ada-
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tokát közölnek vagy a hivatalos eredményeket megváltoztat-
ják, a versenyszabályok következményeinek teszik ki magukat. 

26. Az alapszabályok magyarázata. 
Jelen szabályok magyarázása és módosítása kizárólag a 

versenyvezetőség joga. A szabályok esetleges megváltozta-
tását a Királyi Magyar Automobil Club jóváhagyása alap-
ján az „Automobil-Motorsport", a „Nemzeti Sport", a „Sport-
hírlap" és a napilapok útján hozzuk az érdekeltek tudomására. 

A fenti versenyfeltételtervezetet 1928 február 25-én 
megküldöttük ajánlott levélben a Királyi Magyar Automobil 
Olubnak. Tekintettel arra a körülményre, hogy a feltételek 
az újításokat kivébe a multévi versenyszabályok után készül-
tek, a fenti tervezet 99 százalékban elfogadottnak tekinthető. 

Következő számunkban közölni fogjuk az érdekeltekkel a 
fenhatóság által esetleg megkívánt módosításokat. Nevezési 
űrlapok a mai naptól rendelkezésre állanak szerkesztősé-
günkben és kívánatra postán is megküldetnek, aki azokat kéri. 

Itt adjuk tudtára még az érdekelteknek, hogy a verseny 
tárgyában történő mindennemű módosítást a március 25-én 
megjelenő 6-os számú „Automobil-Motorsport"-ban tesszük 
közzé. Aki startigényét írásban ezen feltételtervezet meg-
jelenése után bejelenti, annak mindenenmű a versennyel 
kapcsolatos megjelenő nyomtatványt postán kézbesítünk. Ez 
azonban csak a vidéki versenyzőkre érvényes, mivel a fővá-
rosban a naponta megjelenő sportlapok útján az érdekeltek 
mindenről tudomást szerezhetnek. 

Malcolm Campbell (Napier-Lyon) 
331.544 kilométerrel új sebességi világrekordot állított lel 
Lockhardt (Stutz) 360 kilométeres sebességben felborult — White (Liberty) kísérleteit 

az amerikai A A A nem engedélyezte — A sebességi világrekord története 
Westwrn Union Cabelgarm. Anglo-American Telp.-

graph Co. Ltd. 157. 1. F. New-York, 1928 febr. 25. 
M. P. POST „AUTOMOBIL-MOTORSPORT" MARGIT-

KÖRŰT 64. BUDAPEST-LONDON. 
DAYTLONA BEACH. Ma Franck Lockhardt Stutz 

versenyző gépével 225 mérföldes sebességben egyensúlyt 
vesztve, tengerbe zuhant. Világrekordot továbbra is Mal-
colm Campbell tartja, 206 mérföldes átlagsebességgel. 

NAGY. 

Ezt a szűkszavú táviratot küldte lapunknak Nagy 
Béla gépészmérnök, lapunk amerikai tudósítója, mely kö-
rülbelül a végét jelenti a daytonai homokon lejátszódott 
nagy ütközet első részének. Oampbell dicsőségesen állta 
meg a nagy harcot, Lockhardt elvérzett, míg a harmadik 
aspiráns, Ray Keech (White Liberty) nem szólhatott bele 
a küzdelembe. Angol gépen, angol vezetővel, angol gu-
mival, angol 'benzinnel, angol olajjal, angol gyertyával, 
csak a terep volt amerikai. Brávó Campbell, írja az angol 
„Autocar". Anglia ismét megállotta helyét a nagy csatá-
ban, mely két hétig tartott az Egyesült-Államok déli fél-
szigetén, Floridában, a Daytona Beach és Ormonde Beach 
közötti tengerpart homokján. 

Malcolm Campbell 12 hengeres 23 literes Napier-Lion 
repülőgépmotorral felszerelt Napier „Blue-Byrd"-jéveI 
megjavította H. O. D. Segrave-nek a mult esztendőben 
Sunbeam-en felállított 326 kilométeres világrekordját. 
Campbell oda-vissza téve meg a repülőkilométert, átlagse-
bességben 331.544 kilométeres sebessége ért el és öt kilo-
méterrel jöbb átlagot tudott kifutni, mint Segrave. Az 
eredmény első pillanatra nem látszik olyan nagynak, de 
ha meggondoljuk, hogy Segrave két darab 500 lóerős mo-
torjának hengerűrtartalma 44 liter 488 kom.-t tett ki, 
míg a Napier-Lion hengerűrtartalma csupán annak fele, 
vagyis 23.948 kcm. volt, úgy az eredmény azonnal óriási-
nak fog feltűnni. 

Campbell kísérletei inem mentek olyan simán, mint azt 
az eredmények mutatják. Egyik tréningjén csak a cso-
dálatos véletlen mentette meg a felfordulástól. Egy előre 
nem látott bukkanón 280 kilométeres sebességben keresz-
tülrohanva, gépe hatalmasat ugrott és majdnem felborult. 
Sikerült neki azután kísérletei folytatásához egy egészen 
sima terepet találni, ahol a próbák minden baj nélkül 
végigmentek. 

A két amerikai próbálkozó, Lockhardt és Rav Keech, 
aki a White kolosszussal akart indulni, kevésbé voltak 

szerencsések. Lockhardt, az indianapolisi győző, mint 
tudjuk, egy Stutz-Speciál-gépen akarta megjavítani a 
Segrave-rekordot. Kísérlete nem sikerült, mert mint a 
rövid sürgönyök,-valamint a párisi L'Auto telefonjelen-
tései közlik, 225 mérföldes sebességben, ami egyenlő 362 
kilométerrel, hirtelen felbukott, gépe ötször-hatszor buk-
fencezett, majd a tengerbe zuhant. Lockhardtnak óriási 
szerencséje volt, amennyiben egynéhány borda és kartö-
résen, valamint horzsolásokon kívül semmi komolyabb baja 
nem történt. (Mindezt fenntartással közöljük.) Lock-
hardtot bukása utána meginterjúvolták és ő akként nyilat-
kozott, hogy pillanatnyilag az volt az érzése, mintha egy-
szerre mind a négy féke blokirozott volna, ami a kocsit az 
óriási sebességben megfogta és felbillentette. Egyébként 
a Stutz-kocsiról újabban kisütötték, hogy nem 4, hanem 
csak 3 literes. Dacára annak, hogy ezt a hírt az angol 
„Autocar" hozta napvilágra, nem akceptáljuk. A Stutz-
gyár ugyanis az 1927. évi Indianapolisi Grand Prix-en 
nem indult. Nem indult pedig azért, mert 1.5 literes mo-
torjainak építését nem kezdte meg. Anmál több kocsija in-
dult 3 évvel ezelőtt, amikor még 2 liter volt a Grand Prix-
limit. Ebből következtetve, a Lockhardt-Stutz tényleg 2 
darab nyolchengeres, 2 literes motorral volt felszerelve. 
Ez irányban különben kérdést intéztünk az amerikai 
Stutz-gyárhoz és a választ annak idején közölni fogjuk 
olvasóinkkal. Lockhardt balesete még nem a hivatalos pró-
bán történt, úgy hogy a 362 kilométeres sebességet, csak 
Lockhardt bemondása alapján jelentették az amerikaiak, 
aki a fordulatszámmérőn olvasta le a megfelelő sebessé-
get. A francia lapok szerint a Stutz sebessége állítólag 
szemmelláthatólag nagyobb volt, mint Campbell Napier-je. 

A harmadik aspiráns sem jutott tovább a tréningnél. 
Az American Automobil Association ugyanis kimondotta, 
hogy csak szabályosan felszerelt kocsit, vagyis a közhasz-
nálatban is alkalmazható speciálgépet enged rekordkísér-
letre. Mivel pedig a White-Libertynek sem kuplungja, 
sem sebeségváltója nincs, a kocsit az AAA nem tekinti 
használható automobilnak. White most, mint hírlik, kocsi-
ját megfelelően át fogja építeni, de egyszersmind meg-
fellebbezte az AAA-hoz a tiltó határozatot, azzal indokol-
ván meg fellebbezését, hogy egy világrekorder kocsi már 
eo-ipso nem közhasználati automobil, tehát egészen 
mindegy, van-e sebességváltója, vagy nincsen. Ray Keech 
egyébként legelső próbáin már 300 kilométeres sebességet 
ért el. 

Itt kell még megjegyeznünk, hogy Campbell Napier-
Lion motorral felszerelt világrekorder gépe Castrol-olajjal, 
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Douglas-sarok 

Uraim, most figyeljenek : 
Douglas hogyan mászik hegyet. 
Nem kell semmi doppingolás. 
Csupán szeges abi oncsozás. 

KLG-gyertyákkal és Dunlop-pneumatikokkal érte el szen-
zációs teljesítményét. 

Nem tartjuk egyébként érdektelennek leközölni az 
eddigi sebességi világrekord birtokosait. Érdekes meg-
említeni, hogy az angol lapok sem a Delage, sem a Benz-
Mercedes, sem az Eldridge-FIAT, sem pedig az amerikai 
Tommy Milton- Duesenberg eredményéről nem tesznek 
említést. (Lásd a hirek között.) 

Nézzük, milyen változásokon ment keresztül az auto-
mobil sebességi világrekordja 1922 óta. 

1922. V. 17.: K. Lee Guiness.(12 heng. Sunbeam) 
Brookland 215.246 km. 

1923. VII. 15.: Malcolm Campbell (12 heng. Sun-
beam) Fanö-sziget (Dánia) 219.338 km. 

1924. VII. 6.: René Thomas (12 heng. Delage) Arpa-
jon 230.548 km. 

1924. VII. 12.: Eldridge (12 heng. Super-Fiat) Ar-
pajon 234.986 km. 

1924. X. 25.: Malcolm Campbell (12 heng. Sunbeam) 
Pendine 235.217 km. 

1925. VII. 21.: Malcolm Campbell (12 heng. Sunbeam) 
Southport 242.800 km. 

1926. III. 16.: H. 0. D. Segrave (12 heng. Sunbeam) 
Southport 245.149 km. 

1926. IV. 27.: Parry Thomas (Hygham-Special) Pen-
dine 272.485 km. 

1926. IV. 28.: Parry Thomas (Hygham-Special) Pen-
dine 275.229 km. 

1927. II. 6.: Malcolm Campbell (Napier-Campbell) 
Pendine 281.378 km. 

1927. III. 27.: H. O. D. Segrave (Sunbeam) Daytona-
Beach (USA) 326.768 km. 

1928. II. 25.: Malcolm Campbell (Napier-Lion) Or-
monde Beach (USA) 331.544 km. 

A hivatalos világrekordtáblázatban nem szerepel az 
amerikai Tommy Milton-nak 1902-ben egy 10 literes 
Duasenberg-Specialgépppel a Daytona-homokon, Floridá-
ban elért 250.068 kilométeres rekordja, melyet akkoriban 
az európai Federation-nal hadilábon álló amerikai Asso-
ciation közegei mértek. 

Meg kell még emlékeznünk a kilométerrekord nagy 
hőséről, Parry Thomasról is, aki 1927 március 4-én halt 
hősi halált a pendinei homokon rekordkísérlete alkalmával, 
valamint az olasz Jule3 Forestiről, aki a Djelaleddin her-
ceg „Djelmo"-jával próbálkozott 1927 őszén, de szintén 
felborult, bár baja nem történt. 

Ezzel mindent elmondottunk a kilométerrekord mai 
helyzetét illetőleg. Feltártuk a multat, a jelent, sajnos a 
jövőbe nem látunk, bár megjósoljuk, hogy még sok munka, 
sok vér és sok dicsőség fog elkövetkezni, míg a „világ-
rekord" stabilizálódik. Hogy elérik-e a 400 kilométert, 
vagy sem, az a jövő titka. 

A Colmore Cup 
A Colmore Cup győztese: J. Parker (349 ohv. BSA-
sidecar) — A teain-díjat az Ariel-gyár nyerte — 
A külön díjakon a James, a Rudge, a Velocette, a 

Sunbeam és a Morgan osztozkodtak 
Február 21-én zajlott le az angol megbízhatósági 

motorkerékpárversenyek egyik legjelentősebbje, a Colmo-
re Cup Trial. A versenyben nem kevesebb, mint 214 ver-
senyző állott starthoz, melyből 25 kivételével mindany-
nyian célhoz értek. Az arányszám tehát, mint látjuk, az 
angol motorkerékpárosok nagy tudásáról és az angol gé-
pek nagy üzembiztonságáról tesz tanúságot. A beérke-
zett 189 versenyzőbőll 14 szerepel csupán a nem díjazot-
tak között, 175-en. tehát elérték azt a pontszámot, ami 
őket valamely külön díj, avagy az arany-, ezüst- és bronz-
érem jogosult tulajdonosaivá tette. A Colmore Cup győz-
tese ezúttal isi sidecar lett J. Parker (349 ohv. BSA) ve-
zetésévet (1927-ben Watson-Sunbeam oldalkocsi volt a 
győztes) és ugyancsak a BSA nyerte a Cranmore Trophyt 
és az 1000-es gépek számára kiírt Bayliss Trophyt. A 
team-díjat, mely az angol megbízhatósági versenyek egyik 
legnagyobb trófeája, ezúttal az Ariel-gyár vitte haza. 
(1927. évi győztes a Douglas volt.) Kitűnően szerepel-
tek, mint azt már tőlük minden megbízhatósági verse-
nyen megszoktuk, a James-gépek. B. Kershaw révén 
megnyerték a 175 kcm. részére kiírt Eric Walker-serle-
get, valamint a Watson Shieldet s egy másik speciál-
díjat. A legjobb 250 kcm. gép ezúttal1 a Dunelt volt, míg 
a 350-esek! csoportjában a Velocette győzött. Kitűnően 
szerpeltek még a Rudge és a Sunbeam, melyek szintén 
nyertek speciáldíjakat. A háromkerekű cyclecarok között 
természetesen most is a Morgan győzött. 

A hírek között részletesen foglalkozunk a Colmore 
Cup külön díjainak győzteseivel. 

Érdekesség szempontjából megemlíthető, hogy 100 
százalékos győzelmet csupán két gyár ért el: a Scott és a 
Levis. Két-két gépet állított starthoz s mindkét gépe az 
aranyérmesek csoportjában végzett. Ugyancsak így járt 
a NUT és az OEC is, azonban, ők csak egy-egy verseny-
zővel startoltak. 

Végeredményben a gyárak a következőképpen vé-
geztek : 

AJS: 3 aranyérem, 3 ezüst, 11 induló. — ARIEL: 
Team-díj (3) 3 külön díj. 1 aranyérem, 14 induló. — 
Baker: 5 ezüstérem, 6 induló. — BSA: Colmore Cup. 
Cranmore Trophy. Baylliss Trophy. 3 aranyérem, 6 ezüst-
érem, 15 induló. — Calthorpe: 2 aranyérem, 4 induló. - -
— Chater-Lea: 1 ezüst, 1 induló. — Cotton: 3 ezüst, 3 
induló. — Cowemtry Eagle: 1 ezüst, 4 induló. Douglas: 
5 arany, 3 ezüst, 10 induló. — Dunelt: 1 külön díj, 1 
aranyérem, 5 induló. — Excelsior: 1 arany, 3 ezüst, 4 
induló. — Francis Barnett: 3 arany, 3 ezüst, 8 induló. 
— Gillet: 2 ezüst, 2 induló. — Grindlay Peerless: 2 
ezüst, 3 induló. — Humber: 1 aranyérem, 1 induló. — 
James: Eric Walker Cup. Watson Shield. 3 aranyérem, 

Kitűnő állapotban lévő 1200 kcm. 

Harley-Davidson 
oldalkocsis motorkerékpár jutá-
nyosán eladó. II, Székely-u. 1.1. em. 7 
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1 ezüstérem, 12 induló. — Levis: 2 arany, 2 induló. — 
Matchless: 1 arany, 1 ezüst, 2 induló. — Mc. Evoy: 1 
induló. — Metropolitan: 1 bronz, 1 induló. — Morgan: 
2 külön díj. 5 induló. — New-Henley: 1 ezüst,, 1 induló. 
— New-Hudson: 1 arany, 3 ezüst, 5 induló. — New Im-
perial: 3 arany, 2 ezüst, 7 induló. — Norton: 2 arany, 
2 ezüst. — NUT: 1 arany, 1 induló. — OEC: 1 arany, 
1 induló. — OK: 1 arany, 1 ezüst, 3 induló. — P. & M.: 
2 ezüst, 2 induló. — Radco: 1 arany, 4 induló. — Raleigh: 
3 arany, 4 ezüst, 9 induló. — REX ACME: 1 arany, 2 
ezüst, 3 induló. — Royal-Enfield: 2 arany, 1 ezüst, 10 in-
duló. — Rudge: 2 külön díj. 4 aranyérem, 5 ezüstérem, 
16 induló. — Scott: 2 aranyérem, 2 induló. — Sun: 1 
aranyérem, 1 ezüst, 2 induló. — Sunbeam: 1 külön díj, 
4 arany, 3 ezüst, 12 induló. — Triumph: 3 arany, 3 
ezüst, 1 bronzérem, 7 induló. — Velocette: Horton 
Trophy: 1 aranyérem, 1 ezüst, 6 induló. 

Figyelem? 
Akik a Terézvárosi Torna Club versenyén indulnak, 

olvassák el! 
A TTC motorkerékpáros osztálya 1928 március 

18-án reggel hétórai kezdettel megbízhatósági túra-
utat rendez. Start, a budapest—gödöllői országút 6 
kilométeres kövénél. Útvonal: Budapest—Mátyásföld 
—Kerepes — Gödöllő —Aszód — Kartal —Verseg — 
Zagyvaszántó — Apc — Szurdokpüspöki — Pásztó — 
Alsótold—Felsőtold — Nagylóc — Szécsén—Balassa-
gyarmat—Érsek vadkert—Rétság—Vác —Göd—Duna-
keszi—Alag — Fót — Mogyoród — gödöllői országút 
(Patkó)—Kerepes—Cinkota—Mátyásföld—cél: 6 km.-
kö. össztávolság: kb. 232 km. 

A verseny nyolc kategóriában lesz lebonyolítva. 
Szólógépek: 175, 250, 350, 500 és 500-on felül. Oldal-
kocsisgépek: 350, 500 és 500-on felüli hengerűrtar-
talommal. 

Az értékelés egy bizonyos előre megadott átlag 
sebesség betartása alapján történik. A z útközben 
felállított kontrollállomások csupán a keresztülfutást 
ellenőrzik, az időmérésre semminemű befolyással 
nincsenek. Ezt tévedések elkerülése végett külön le-
szögezzük. A TTC a következő átlagsebességek alap-
ján végzi az értékelést: 

Betartandó átlagsebesség: Szólógépeknél 175—250 
kcm.-es csoportokban: 38. km. 

350—500 kcm. és azon felüli csoportokban: 46 km. 
Oldalkocsis gépeknél: 500 kcm.-ig: 36 km. 
500 kcm.-en felül: 40 km. 
Minden csoportnál 5% tolerancia engedélyezte-

tik. ami azt jelenti, hogy 5%-kal lassúbb és 5%-kal 
gvorsabb átlag is érvényes. Ha tehát például 40 kilo 

méter óraátlag van előírva, úgy az 38—42 km. között 
mozoghat. A z értékelésnél három tényező vétetik 
figyelembe. Legjobban minősíttetnek azok, akik a 
toleranciákon belül a leggyorsabbak lesznek. Például 
a távot a 42 kilométerhez legközelebb eső idő alatt 
abszolválják, másodsorban a 38—40 km. óraátlag 
között befutók, míg harmadsorban, akik a 38 kilomé-
teres óraátlagot sem tudták elérni. Az első csoport 
arany- (vermeille-), a második ezüst-, a harmadik 
csoport bronzplakettet nyer, ha ideje nem lépi túl a 
nyolc órát. 

Hogy mindennemű félreértésnek elejét vegyük, 
az „Automobil-Motorsport" szerkesztősége a TTC-vel 
együttműködve, kiszámította pontosan az időket, a 
plus-minus toleranciákkal együtt. A versenyvezető-
ség az alanti időket fogja alapul venni és az elbírá-
lásnál egyedül az idő lesz az iránytadó. 

Szólógépek: 175 és 250 kcm.-es csoport: 38 km. 
átlag. 6 óra 06 perc. Az 5% tolerancia plus és minus 
irány,ban a következő határok között mozog: 

5 óra 47 perc 42 másodperc — 6 óra 24 perc 18 má-
sodperc. A 175 és 250 kcm.-es gépeknek tehát e között 
a két idő között kell beérkezni. Ha 5:47:42 és 6:06:00 
között fut be, aranyplakettet, ha 6:06:00 és 6:24:18 kö-
zött fut be, ezüstplakettet, ha 6:24:18-nál több időre 
lesz szüksége, de nyolc órán belül ér a célba, úgy 
bronzplakettet nyer. 

A 350, 500 és azon feliili szólógépek átlaga: 46 km. 
5:02:30. A tolereanciás határok: 4:47:23 — 5:17:37. 

Az oldalkocsik 350—500 kcm.-es csoportjának 
átlaga: 36 km. 6:26:40. A toleranciás határok: 6:07:20 
— 6:46:00. 

Az oldalkocsik 500 kcm.-en felüli csoportjában: 
40 km. 5:48:00. A toleranciás határok: 5:30:36 — 
6:05:24. 

Nevezési határidő: 1928 március 15, este 10 óra. 
Utónevezések kettős téttel: 1928 március 17, este 

10 óra. 
Tét: szólógépeknél: 8 pengő, oldalkocsis gépeknél: 

10 pengő, hármas team-eknek: 10 pengő. 
Nevezni lehet a TTC klubhelyiségében, Budapest, 

VI., Szegfű-utca 5. sz. alatt. 

FIGYELEM! CASTROL! 
Gyöngy Pál, a budapesti Castrol-képviselet 

igazgatója mindazok számára, akik a Terézvárosi 
Torna Club versenyén indulnak, a nevezési blanketta 
felmutatása ellenében féláron bocsájt Castrol-olajat 
rendelkezésre. Ugyancsak itt közöljük, hogy a 
Castrol-képviselet a TTC versenyére két nagy ezüst 
Castrol-plakettet adományozott. 

^hilóruffázzat Wessely Isívún 

Berendezeti toilette- és étkezőbőröndök. Budapest, W. kerlllel, Váci-utca 9 
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JL J . S. 
1928. évi modellek: 

K I . 799 kcm-es oldalkocsis luxus-

gép, komplett villanyvilágítással, vil-

lanykürttel ára P 3 6 0 0 - -
K 4 . 350 kcm-es luxus sportmotor-

kerékpár ára P 1 8 0 0 ' -
K 6 . 350 kcm-es ohv luxus sport-

motorkerékpár ára . . . P 1 9 0 0 ' -
K 7 . 350 kcm-es ohc versenygép 

ára P 2 2 0 0 ' -
K 8. 500 kcm-es ohv sportgép 

ára P 2 I 2 0 - -
K 9 . 500 kcm-es luxus túragép 

ára P 2 0 8 0 - -
K 10 . 500 kcm-as ohc versenygép 

ára P 2 5 0 0 ' -
K 12. 250 kcm-es luxus túramodell 

ára . . : P 1 5 2 0 ' -

250 kcm-es modell ára: 

P 1520'-
Kedvező részletre! 

M A J C Á T H 
Budapest. VI. h e r . , Hunyadi-tér 12. Telefon: Cipói 984-85 

• FIGYELEM! 
Felhívjuk a magyar automobilvásárló közönsé-
get, hogy Budapest, V., József-tér 11. szám alatt 
megnyitottuk új kiállítási helyiségünket, ahol 

a legújabb 1928. évi 

• 
t 

B U G A T T I 
túra, sport és versenykocsimodellek már láthatók. 
Kitűnő anyag! Olcsó árak! 

Kedvező fizetési feltételek! 
Telefon: Teréz 263—77. 

- •. . . . ~ — k •: - ^ . . 
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Motorkerékpáron Spanyolországban 
Irta: Pözel Miklós 

Már a negyedik hónapot töltöm spanyol földön, 
ahol egy nagy villamosrészvénytársaság mérnöke 
vagyok. Természetesen a Budapesten olyannyira 
megkedvelt motorkerékpározást itt sem hagytam 
abba és ideérkezésem után pár hét múlva már egy 344 
kcm. kétkipuffogócsöves francia Terrot-Jap boldog 
tulajdonosa voltam. A Terrot-gyár Franciaország-
ban körülbelül azt a szerepet játssza, amit nálunk a 
Méray. Angol Jap-motorokat épít be vázaiba, me-
lyek nemcsak 1 ranciaországban, hanem Spanyol-
országban is nagy kelendőségnek örvendenek. Mi-
után tudom, hogy az Automobil-Motor sport olvasói 
közül nagyon sokan túráznak a nyár folyamán és 
nem lehetetlen, liogy 1928 nyarán egynémelyikük 
Hispániába is ellátogat, nem tartom érdektelennek, 
ha egy kis tájékoztatással szolgálok az itteni viszo-
nyokat illetőleg. Spanyolországban olcsón, gyorsan 
utazni és amellett valamit látni is. gépjármű nélkül 
szinte lehetetlen. A vasút ugyanis a sok hegyes vi-
dék miatt csak óriási kerülőkkel és rendkívül las-
san halad. A tarifa pedig olyan drága, hogy arról 
jobb nem beszélni. Mindezeket a körülményeket 
figyelembevéve, utaimat természetesen mindig mo-
torkerékpáromon csinálom. Túráim, melyeknek ösz-
szege már túlhaladta a 3000 kilométert, eddig főleg 
a Madridtól északra eső teriiletekre szorítkoznak, 
inely négyzetkilométerekben sokszorosan meghalad-
ja a mai Csonka-Magyarországét. 

Spanyolországban az automobilizmus rendkívül 

fejlett. Az 1926-os kimutatás szerint a 20 millió la-
kosra 135.000 gépjármű esik. Ez a szám azonban ma 
már túlhaladott álláspont, mivel azonban az 1927-es 
statisztikák még nem jelentek meg, számszerű ada 
tokkal ebben az irányban még nem szolgálhatok. 
A könnyű olcsó kocsik franciák. Rengeteg az lij 
Citroen. A jobbminőségű kocsik amerikaiak. Csak-
nem minden gyár képviselve van. A könnyű teher-
kocsikban természetesen a Ford és a Chevrolet ve-
zet. Angol, német és osztrák kocsit nem látni. Spa 
nyol autóipar őszintén szólva nincs. A világhírű 
Hispano-Suiza-kocsikat Franciaországban készítik. 
A Ricart, mely a két év előtti francia Sálon szenzá-
ciója volt, bukófélben van. Ugyancsak keveset hal-
lani az Elizáidéról is. Ujabban az angol Morris-gyár 
alapított egy fióktelepet Barcelona mellett. 

Rengeteg a helyközi forgalmat lebonyolító autó-
busz. Van olyan is, melynek vonala 120—150 kilómé 
ter. Spanyolországnak ugyanis hatalmas területei 
vannak, melyek nagyon távol fekszenek a vasúttól. 
Itt az autóbusz az egyedüli közlekedési eszköz, amely 
emellett a vasútnak is hatalmas konkurrenciát ké-
pez. A taxik terén hallatlan lukszus tapasztalható. 
Vadonatúj Chryslerek, Bnick-, Dodge- és más ame-
rikai kocsi, a legmodernebb felszereléssel kilométe-
renkint 40 cts.-ért kapható. (Negyven cent egyenlő 
-10 fillérrel.) A legnagyobb túrákra is, akár több 
napra. A benzin nagyon drága. Jóval drágább, mint 
nálunk. Egy benzin-benzol alkoholkeveréket mérnek 

fíran Via Madridban. Torija (Madrid—Barcelonai út). 
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sága USS km. Ebből fogalmat alkothatunk Spanyolország nagyságáról. A jobb alsó sarokban az egész 
országot szemlél tető kis térkép. 

a kutakból 56—-68 centért, vagyis ugyanannyi lil-
lérért literenkint. 

Motorkerékpár aránylag igen kevés van. Mad-
ridban alig látni. Északon (Navarra, Viscaya, Arra-
gonia tartományokban) inkább. Az erős konstruk-
ciójú, ballongumis, oldaltvezérelt gépeket keresik 
legjobban. A sportgépeket főleg a királytengelyes 
Velocette képviseli. Az oldalkocsi és főleg a pótülés 
nincs elterjedve. A nálunk annyira divatos „nő a 
pótülésen" az itteni felfogás miatt teljesen lehetet 
len és az emberek nagyon elítélik. 

Nézzük az utakat. Spanyolország mindenben a 
szélsőségek országa, úgy ebben is. Az átlag igen jó, 
főleg az északi tartományokban. Ebben a tekintet-
ben a spanyolok messze előttünk járnak. Az anyag 
általában még Mac Adam-burkolat, de a bituminá 
lás és a betónutak építése erősen halad. Az ország-
utak általában igen szélesek. Négy jármű egymás 
mellett könnyen elfér rajtuk, úgy hogy sem a talál 
kozásnál, sem az előzésnél nem kell lelassítani. A 
parasztok járműve a kétkerekű kordé, tandembe fo-
gott két lóval, öszvérrel, szamárral vegyesen, úgy 
mint Olaszországban és Dél-Franciaországban. De 
mindig igen szabályosan hajtanak és az út jobbszé-
lén haladnak. Ügy látszik az öszvérek és szamarak 
teljesen tisztában vannak a hajtási szabályokkal, 
mert bizony a vezető többnyire itt is alszik, ezzel 
szemben éjjel minden kordé elől-hátul ki van vilá-
gítva. Itt nem is fut bele senki kivilágítatlan szeke-
rekbe, mint Magyarországon. 

Az utak jelzése kifogástalan. Minden elágazás-
nál jelzőoszlop • á távolságok megemlítésével. Fordu-

lók, veszélyes helyek, vasúti átjárók a megszokott 
nemzetközi (nem háromszög) táblával. A bukkanó-
kat szintén jelzik, bár a spanyol bukkanókat egy a 
„leányfalusi úton" megedzett vezető egyáltalában 
észre sem veszi. (Azóta a leányfalusi bukkanókat is 
átépítették. A nzerk.) Itten csodálatosképen az út 
építő hatóságok és az Autoclub versenyeznek egy-
mással az átjelzések tökéletesítésében. R. A. 0. E. 
(Royal Automobil Club Espana) az Autoclub által 
felállított táblák, 0. P. (Obras Publicas) pedig az 
államiaké. Az olvasó most azt fogja hinni, hogy ezt 
a malagai és jerezi tüzes spanyol borok mértéktelen 
fogyasztása után írom, pedig így van, bármilyen 
hihetetlennek tűnjék is i'el Magyarországon. (Ná-
lunk az állam egyáltalában nem állít fel jelzéseket, 
míg az Automobil Club egy láthatatlan ellenséggel 
folytat versenyt abban, hogy ki állít fel rosszabba 
kat. A szerk.) 

Mementóként a temperamentumos vezetők szá-
mára az autószerencsétlenségek áldozatait a hely-
színen temetik el. A veszélyesebb át nem látható for-
dulóknál valóságos kis temetők sorakoznak. Legyen 
itt azután valakinek kedve a helytelen oldalon va-
dul belemenni a fordulókba és nem jelezni. 

Az országúti erkölcsök nagyon jók. Bajban lévő 
autósnak és motorosnak mindenki megáll és fel-
ajánlja szolgálatait. Egy ízben gyertyámat tisztítot-
tam az igen forgalmas, Madridhoz közeleső Alcala-
Guadalajara úton. A művelet hat percig tartott és 
ezalatt nem kevesebb mint négy automobil, köztük 
egy közforgalmi autóbusz állott meg, megkérdezvén, 
nincs-e szükségem segítségre? Előzéskor mindig szo-
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kás jelezni, viszont kanyarokban a legritkább eset-
ben előznek. Igen nagy a lakatlan terii letek száma, 
sokszor az országúton 30—40 kilométernyire nincs 
falu. Ha ilyen helyen egy autó bajbajut, bizony el 
kell vontatni. Láttam is hasonló eseteket, amikor 
egy nagy nyolchengeres lukszuskocsi vontatott egy 
kis zöldséggel megrakott teherkocsit. Szóval az autó 
elnépszerűsödése nem hozza szükségképen magával 
a kollegiális érzés megszűnését. 

Kevésbé jól állanak az ügyek, ha út közbeni 
megszállásról van szó. A kisebb városok „Fonda"-i 
bizony erősen emlékeztetnek a mi kisvárosi foga-
dóinkra, sőt kiszolgálás és tisztaság tekintetében 
még a mieink alatt is maradnak. Viszont öt pezetát, 
ami pontosan megfelel ma egy pengőnek, elkérnek 
egy; éjjeli szállásért. Nagy városokban is csak iga-
zán elsőrangú jó hotelekben tanácsos megszállani, 
amelyek azonban nagyon drágák. Napi penzió 12— 
15 pezetába kerül. Cipőtisztítás még a legnagyobb 
szállodákban is ismeretlen fogalom. Itt ugyan hiába 
rakod ki este a cipődet az ajtó elé, reggel éppen 
olyan piszkos, poros, mint este volt. Erre a célra otí 
áll minden kávéház előtt az egymást taszigáló, 
kiabáló cipőtisztítók hada, akik 40 fillérért igazán 
mesteri munkát végeznek. 

A garageviszonyok a lehető legjobbak. A leg-
kisebb vidéki helyen van garage, benzinkút és olaj-
állomás. Itt legjobban a Vacuum van elterjedve, 
melynek minden fokozata kapható valódi amerikai 
kannákban. Kényesebb gépek tulajdonosait bizonyá-
ra érdekelni fogja, hogy van-e Castrol. Lehet kapni, 
de csak a képviseleteknél: Madridban, Barceloná-
ban, Malagában. Részemről a Magyarországon is-
meretlen Price és Aero Ricin-t használom kiváló 
eredménnyel. 

Javítási számlák magyar szemmel nézve nevet-
ségesen alacsonyak. Bowden-cseréért (duplaerős 
kupplungbowden) két pengőt fizettem. Az őszi, vagy 
nevezzük téli generáljavításért, motor és sebesség-
váltó teljes szétszedésével, szelepcsiszolással, teljes, 
tökéletes tisztítással és átnézéssel a madridi Velo-
cette képviselet javítóműhelyében 30 pesetát fizet-
tem, ami 30 magyar pengő. Ezt az üzletet netalán 
Spanyolországba vetődő honfitársaimnak a legmele-
gebben ajánlom. Automobilistáknak a legjobban fel-
szerelt és legolcsóbb műhely a: Castrol-raktár, Mad-

rid, Calle Princesa 14. Magyarországon egy. hasonló 
generális javításért 150 pengőt fizettem. 

Spanyolországba a belépés legcélszerűbben Irun-
nál (Biarritz és San-Sebastian között) vagy a Som-
port-i hágón történik, ha jó utakon akarsz Madridba 
jutni, abban az esetben azonban, ha Barcelonába 
szándékozol, úgy nem érdemes átmenni a Földközi-
tenger oldaláról az Atlanti-óceánhoz, hanem Mar-
seilleből jövet Perpignan után néhány km.-rel a ten-
gerparton van a határ. Irun után az út kétfelé ágazik. 
Jobbra San-Sebastian—Leqneitio—Bilbao, balra Pam-
plonán át Madridba vezet. Gyönyörű, lekátrányozott 
sima út, sok nehéz emelkedéssel és veszélyes kanya-
rokkal. Madrid a határtól 488 km. Navarra hegyei 
után az Ebro völgyébe jutunk, ahonnan 40 km. Buda-
pest—Vácra emlékeztető rémes úton érjük el a Soria> 
tartományt. (Az említett 40 kilométert 1928 tavaszán 
átépítik bitumenes útra.) Soria tartomány neve 
örökké dicsértessék minden gépjárműtulajdonos 
által. Ez a koldusszegény, terméketlen, 1500 méteres 
magas fennsíkon fekvő tartomány csodákat művel az 
útépítés terén. Ahol az út nincs lekátrányozva, száraz 
időben (pedig itt az egész esztendő száraz) locsoló-
autókkal öntözik az acélkemény, tükörsima úttestet. 
Igen kérem, akár az Andrássy-utat Budapesten, nyá-
ron. Minden 15—20 kilométerre útkaparó, ahol mo-
toros hengerlőt találunk, mely a netán mégis kelet-
kező legkisebb gödröcskót azonnal rendbehozza. 
A soriai fennsík után a Duero bájos völgye követke-
zik, majd ismét 150 kilométer kopár, teljesen lakat-
lan fennsík, pompásan karbantartott utakkal. Guada-
lajáránál érjük el a barcelóna—madridi utat. Gua j 

dalajárától Alcaláig Andrássy-út szélességű bitu-
menút, 24 kilométeres nyílegyenes résszel, ahol a 
sebesség kedvelői részére nincs akadály. Találkoz-
tam is néhány Amilcar, Bugatti és Elizáidé verseny-
kocsival, melyek jóval 100 kilométeren felüli sebes-
séggel suhantak el mellettem. Alcalától Madridig 30 
kilométeren öntött betonpálya, emelt fordulókkal. 
Ha ezt úgy el lehetne lopni és letenni B u d a p e s t -
Visegrád közé. 

A madrid—barcelonai út a legfestőibbek egyike. 
A Pinar-i hágó (1400 méter) és a Medinacel-i szoros, 
valamint a szintén útbaeső Calatayud-i várrom szín 
helyei a Trobadur cselekményének. Sajnos azonban, 
ennek az útnak a folytatása a Zaragoza-i tartomá-
nyon vezet keresztül mintegy 100 kilométeren, mely 
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Ütrészlet Madrid és Pamplona között. 

Soria főutcája. 

dacára, hogy Spanyolország leggazdagabb és legter-
mékenyebb vidéke, útjait botrányosan elhanyagolja. 
Zaragoza messze kerülendő még a legnagyobbméretű 
ballongumikkal is. 

Ugyanezen okból (a Zaragoza-i tartomány kike-
rülése) nem ajánlható a Madrid felé igyekvőknek a 
Somport-i hágón való belépés. Maga a hágó páratla-
nul szép. ősvadság tekintetében, dacára annak, hogy 
magassága nem több, "mint 1700 méter, a híres tiroli 
és svájci hágókkal szemben előnyben részesíthető. 
Útviszonyai is kitűnőek. Viszont Jacából, ami a Pire-
neusok spanyolországi lábánál fekszik, kitűnő út 
vezet Pamplonába (108 km.), ahonnan az előbb tár-
;yalt útvonalon, bár egy nagyon kis kerülővel, a leg-

kényelmesebben juthatunk a spanyol fővárosba. 
A jaca—pamplonai úton azonban motorosnak 

nem célszerű éjjel haladni, mert errefelé még igen 
sok a farkas, kikkel éjszaka, defekt esetén nem a leg-
kellemesebb találkozni. Nappal a motorberregés és 
a ricinusszag teljesen elegendő távoltartásukra. Ha 
bőven vagyunk idővel, nagyon ajánlható a követ-
kező útvonal: Irunból a bask (olvasd: baszk) San-
Sebastian—Lequeitio—Bilbao—Santander, majd on-
nan Léonon át Valladolidba és onnan Madridba. Ez 
mintegy 300 kilométerrel hosszabb a direkt útnál, 
végig kitűnő állapotban van és a remek Sierra Gua-
darramán vezet keresztül. 

Spanyolországban a klima rendkívül száraz és a 
Soria tartományt kivéve, az utakat sehol sem locsol-
ják, úgy hogy a por rettenetes. Ennélfogva légszűrő-
készülék a karburátorra, valamint kitűnő porvédő-
ruha nélkül el ne induljunk spanyolországi útra. 
A Mi ér poratomok mindenüvé behatolnak, úgy hogy 
minden darabot jól be kell csomagolni, ugyancsak a 
csomagtáskákat is behuzattal kell ellátni. 

Madridtól délre csak igen üzembiztos, nagy és 
erős kocsival és igen edzett idegekkel tanácsos elme-
részkedni. Az utak igen gyatrák, az utánpótlási vi-

szonyok rosszak ós a lakásviszonyok, valamint a 
kultúra még sokkal rosszabb, mint északon. 

Nem kevés nehézséget okoz még a nyelv. A spa-
nyolok csak nyelvüket beszélik és még a nagyobi) 
városokban sem akad olyan ember, aki több nyelven 
tudna. Igen fejlett a jelbeszéd és így az ember némi-
leg meg tudja magát értetni. A garázsokban azonban 
mindig akad egy-egy olyan ember, aki tud valamit 
franciául. A motoroséletben leggyakrabban előfor-
duló szavak a következők: Gasolin=benzin, ace i to= 
olaj, cubierta=köpeny, tul :o=tömlő, bomba=pumpa, 
bugia=gyertya, valvula=szelep, cadena=láne, rueda 
=kerék . 

Ezek volnának nagyjában, amit első levelemben 
tudtára akartam adni a magyar automobilista és 
motorostársadalomnak. A legközelebb további tú-
ráimról és tapasztalataimról fogok beszámolni. 

Henri/ Ford (középen) és fia Edsel (jobboldalt) 
bemutatják Edisonnak az új Ford készítésének egyes fázisait. 
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Űj Bosch-mágnesgyújtó repülőgépmotorok részére 
A kötelékek, melyekkel a versaill-i békeszerződés a 

német repülést guzsbakötötte, a külföldnek ezen a téren 
igen nagy előnyt biztosított. De a repülőgép egyes nagy-
fontosságú részeinek, mint a motornak és felszereléseinek 
fejlődését is megakadályozta yagy legalább is megnehe-
zítette. Mindennek dacára a külföld világhírű világrekord-
repüléseknél német mágnesgyújtókat használt, fényesen 
igazolva azt a bizalmat, melyet a szakkörök a német ipar 
ezen készítményei iránt tápláltak. De Pinedo három világ-
részen keresztüli repülése, Mittelholzer perzsiai légiútja 
aJunkers A 20. géppel, a hárommotoros D901.Junkers 
(Mod. G 24.) keletázsiai útja, a szintén Junkers-gépen 
(W—33. L.) elért távrepülési világrekord, Kaszala világ-
rekordja a könnyűsúlyú gépek között az Avia B. 6-on, a 
Rohrbach „Roland" utasgép és a Rohrbach „Robbe" vízi-
repülőgép világrekordjai mind olyan maximálteljesítmé-
nyek, melyek az azoknál használt Bosch-mágnesek kiváló-
ságát és feltétlen megbízhatóságát dicsérik, különleges 
megbecsülést szegezve nekik. 

A gátló kötelékek feloldódtak. A német repülőtechnika 
ismét teljes erővel vesz részt a nemzetek versenyében. Rö-
vid idő alatt sikerült fényes eredményeket felimutatni a 
mindeddig tilos területeken. Az elektromos felszerelések 
német szerkesztői igyekeztek lépést tartani ezzel a fejlő-
déssel, hogy különösen mágnesgyújtóik megfeleljenek a 
fokozott követelmények felállította nehézségeknek. Kon-
strukciójukból kiviláglik, hogy a jelenen túl a jövőbe is 
akarnak látni, hogy a teljesítmények további várható emel-
kedésével lépést tudjanak tartani. 

Tulajdonképen nem különlegesen magas fordulatszá-
mok azok, melyek a gyújtóberendezéseknek nehézségeket 
okozhatnak. Sokkal kellemetlenebbek az erős torziós rez-
gések, melyek az új repülőgépmotorokban a hosszú és 
aránylag könnyű, sokkönyökű főtengelyekben fellépnek. 
Ha már most a mágnesgyújtó a légcsavarral ellentétes fő-
tengelyvégről nyeri meghajtását, különösen erős tor-
ziós rezgéseknek kell ellenállania. Addig, míg a meghaj-
tást nem helyezik a főtengely légcsavaros végére, a 
mágnesgyújtót és meghajtó részeit úgy kell megszer-
keszteni és megépíteni, hogy azoknak még erős torziós 
rezgések se árthassanak. 

Ezekre a követelményekre való tekintettel állítja fel 
F. G. Shoemaker az amerikai „The Journal of the S. 
A. E." júliusi füzetében a következő tételeket, mint a 
gyújtókészülékek megszerkesztésének alapkövetelményei: 

Ellenállóképes megépítés, a forgórészek csekély súlya, 
ellenállóképesség rázódásokkal szemben. 

A mágnesgyújtókészülékek konstruktőrjei tehát 
nagy gondot fognak fordítani arra, hogy a forgórészek 
tehetetlenségi nyomatéka lehetőleg csekély legyen. 

A Róbert Bosch r.-t., melynek 40 évnél hosszabb ta-
pasztalatok állanak rendelkezésére, a megoldást szintén 
ebben az irányban keresi. Az új Bosch GF-típusú repülő-
gépmotor-gyújtómágnest éppen ezért úgy konstruálták, 
hogy a forgórészek tehetetlenségi nyomatéka a lehető leg-
csekélyebb. (A GF-típus még abban is különbözik más ké-
szüléktípusoktól, hogy tengelye egyetlen darabból van esz-
tergályozva. A forigóerő átadásánál szögecsek és csavarok 
nincsenek igénybevéve. Ez igen jelentékeny előny, melyet 
eddig egyetlen európai gyújtókészülék sem tudott fel-
mutatni.) 

Az az ötlet, hogy a nehéz, tekercselt anker, vagy pe-
dig a tekintélyes súlyú acélmágnes helyett lehetőleg köny-
nyű erővonalvezetőket alkalmazzanak, mint forgórészeket, 

a Bosch-művektől származik és azt már az 1899. év őszén 
kelt 116.832. sz. szabadalom is tanúsítja. Az első magas-
feszültségű gyújtómágnest, melyet a világ látott, a Bosch 
Type HD'h-t, 1902-ből, szintén egy könnyű forgóhüvely jel-
lemzi. Mindazonáltal az új GF-típus, a motor fejlődésére 
való tekintettel annyi javításon és alapvető változtatáson 
ment keresztül, hogy megérdemli a közelebbi ismertetést. 
A GF gyújtómágnes mezejében forog a mágneses 
erővonalak változását előidéző úgynevezett forgó 

Bosch GF 12, mágnesgyújtó a megszakító 
és az elosztó oldaláról. 

(rotor) . A két egymáshoz képest 180 fokkal 
elfordított erővonalvezetőket könnyűfém öntvény erősíti 
szétválás zthatatlanul, de mágnesség szempontjából 
szigeteken, egymáshoz. Ezen különleges konstrukció 
által a forgó rész egészen könnyű súlya dacára 
a legmagasabb terhelésnek is ellenáll. Tehetetlen-
ségi nyomatéka csak 2.9 cm2/kg. (szemben a 11.0 cm5/ 
kg.-ig terjedő tehetetlenségi nyomatékkal, mely egyes 
konkurrens gyárak készítményeinél található). A csekély 
tehetetlenségi nyomaték legnagyobb előnye az, hogy a 
gyújtókészüléket meghajtó tengelykapcsolót csupán kis 
mértékben veszi igénybe. Ennek a tengelykapcsolónak 
(kupplung) ugyanis nemcsak az a feladata, hogy rúgóz-
zék, hanem az is, hogy a lengések nagyságát csökkentse. 
Éppen ezért az erőátvitel célját szolgáló tengelykapcsolók 
leggyakrabban gumiból készülnek. A rengések okozta 
energiák felemésztése azonban a gumit előbb-utóbb ki-
fárasztja, miáltal az tönkremegy. Annál hamarább megy 
tönkre, mennél nagyobb a mágnesgyújtó forgójának tehe-
tetlenségi nyomatéka. Az új Bosch GF mágnesgyújtó fel-
tűnően kicsiny tehetetlenségi nyomatéka folytán azonban 
ezek a gumikupplungok igen nagy élettartamúak. 

Egyebekben a GF-típus az ú. n. négyszakítású mo-
dellekhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy a gyújtókészülék 
tengelyének egy körülfordulása alkalmával négy szikra 
képződik. Ez a működési mód a készülék egyes részeinek 
különleges elhelyezése folytán volt elérhető: Mind a fixen 
álló anker, mind a tárcsaalakú kobaklemezekből készük 
nyugvó mágnes, hosszú pólus sarukkal bírnak, melyeket 
egymáshoz képest 90 fokkal elfordítottak. Eközött a négy 
pólussarú között forog a már előbb előírt forgó. A forgó 
egyetlen körülfordulása alkalmával négy erővonalfolyam 
és ezáltal négy áramlökés keletkezik az ankerben. Sokhen-
geres motoroknál ez elrendezés folytán igen alacsony for-
dulatszámmal járathatjuk a gyújtómágnest. A máskülön-
ben a motor és ijyújtókészülék között szükséges nagy át-
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A forgó 1. helyzete, rö-
viddel a megszakítás 
előtt. (Leszakítás az 

Ankersarún.) 

A forgó 2. helyzete, köz-
vetlenül a megszakítás 
előtt. (Leszakítás a 

Mágnespólussarún.) 

A forgó 3. állása a 
megszakítás előtt. (Le-
szakítás az Anker-

sarún.) 

A forgó 4. állása köz-
vetlenül a megszakítás 
előtt. (Leszakítás a 

Mágnessarún.) 

7806 h 

PK ZL UN 
A GF—12. mágnesgyújtó működési módja. 

A jelzések magyarázata: 

A = Anker (szilárdan álló). 
AS Ankersarúk (szilárdan állók). 
AZ Meghajtócsap (keresztülfutó ten-

gely). 
KO = Kondenzátor (tokozva). 
L = Forgó. 
M = Kobaltacél-mágnes (szilárdan 

áll). 
P = Mágnespólus-sarúk (szilárdan 

állók). 
PW Primartekercs. 

SV = Elosztószegmens. 
SW Sekundár-tekercs. 
UH — Megszakító (szilárdan álló). 
UN — Megszakítóbütyök (forgó). 
VE — Elektród. 
VZ — Elosztó fogaskerék. 
ZK — Gyújtógyertya. 
ZL — Fogaskerék a keresztülfutó ten-

gelyen. 
N — Északi pölus. 
S — Déli pólus. 

tétel és ennek előnytelen kísérőjelenségei így elke-
rülhetők. 

A fixen álló A, két tekercset visel, egy primárt PW, 
mely egynéhány tekercs vastag drótból áü és egy sekun-
dárt, SW, mely sokrét tekercselt, egészen vékony drótból 
készül. A primartekercsben az L forgó forgásánál áram 

keletkezik, mely a fixen álló UH megszakító által először 
rövidre záródik, de a gyújtási időpontban megszakad. Ez-
által az anker sekundártekercsében nagyfeszültségű áram 
keletkezik, melyet a sekundártekercs végétől a 112 el-
osztórész leszed és mely ennek elektródja 112a által a 113 
elosztótárcsa egyenkénti SV szegmenseire vezetődik. Az 

A mágneses erővonalak útja a forgó egy körülfordulásánál. 

7606 c 



— MOTORSPORT 23 

elosztótárcsa szegmenseit kábel köti össze, a motorba 
csavart gyújtógyertyák középelektródjával. 

Az új, szériában készülő GF-típúsnál szénkefék csak 
az elosztóban a magasfeszültségű áramnak az ankerről 
való leszedésére alkalmaztatnak, úgy hogy minden szén-
porképződés elkerülhető. A megszakító megszakítókarja 
különlegesen könnyű és képes pcrcenkint 20.000 szikrát 
adni, huzamos igénybevétel esetén. Ha ilyen natry telje-
sítmény szükségtelen, akkor kívánatra könnyűfém meg-
szakító kar is beépíthető, mely huzamos üzem esetén per-
cenkint 14.000 szikrát képes produkálni. Azonban ez 
a teljesítmény is oly jelentékeny, hogy ritkán talál alkal-
mazásra a jelenlegi motoroknál. Meglehet azonban, hogy 
a közeljövőben szükség lesz rá. 

Egyébként az új GF gyújtómágnesen megvannak 
mindazon alkatrészek, melyek a modern gyújtókészüléket 
jelemzik: egy a hőmérséklet és az időjárás változásai 
iránt érzéketlen, a megszakítóval párhuzamosan kapcsolt, 

tokozott csillámkondenzátor megvédi a kontaktuscsava-
rokat a szikraképződés okozta nem kívánt elhasználódás-
tól. A gyújtási időpont a megszakítóház forgatása által 
szabályozható. A megszakító és az elosztó egyaránt 
könnyen és kényelmesen hozzáférhető. 

A német repülőkonstruktőrök a repülés fejleszté-
sének felszabadulása óta a technika ezen ágának művelé-
sét nagy reményekkel és nagy erőfeszítésekkel odáig vit-
ték, hogy a nagy gépek építésénél is rövid idő alatt be-
hozták a külföldet. A repülőgépmágnesgyújtók haladása 
viszont fényesen igazolja, hogy az alkatrészipar is helye-
sen fogta fel feladatát és igyekezett azt szívós energiával 
megoldani. Az eredmények még a jövő homályában rejle-
nek. Az 1928. év sok merész és nagyvonalú vállalkozáso-
kat fog hozni a világ minden részében, melyek eredménye 
azután meg fogja mutatni, hogy a németek reménye, 
melyet a megbízhatósághoz, tartóssághoz és gazdaságos-
sághoz fűztek, beteljesedtek-e. 

1 a (a Primártekercs-kábel 
taktushoz vezet). 

101 Kobaltacél-mágnes. 
103 = Szekrény az anker és mágnespólus sarával. 
103 b = Csapágylemez. 
1031 Elosztócsapágy. 
104 = Anker tekerccsel. 
105 = Kondenzátor (tokozva). 
108 = Megszakítószekrény. 
108 a Megszakítóbütyök. 
109 = Elállító emeltyű. 

Az egyes részek magyarázata: 
szigetelt megszakító kon 110 = Elosztó-fedőlemez, rövidrezáró kapoccsal. 

112 Elosztó mozgórész. 
112 a = Elektród, melyről a sekundár-áram az elosztószeg-

mensekhez átugrik. 
112 b = Kontaktus (mely leveszi u sekundár-áramot az 

ankerről). 
113 = Elosztó-tárcsa. 
114 = Elosztó-fogaskerék. 
123 = Forgó. 
123 a = Meghajtócsap. 
123 b = Fogaskerék a forgótengelyen. 

A szépség, tartósság és gyorsaság megtestesülése 
a 6 hengeres 50 és 60 HP, valamint a 8 hengeres 80 HP nyitott és csukott amerikai 

Velie-autó 
árak 10.000 pengőtől. — Ajánlattal rendkívül kedvező feltételek mellett készséggel szolgál a vezérképviselet 

SCHMALZ JÓZSEF, Budapest, VII., Dohány-utca 22. Telefon: J. 425 -68 
K ö r z e t k e p v i s e l e t e k k e r e s t e t n e k . 
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Henry Ford és fia, Edsel, az első esztergapad mellett, m ellyel az öreg Ford annakidején megkezdte pályafutását. 

A gépjárművezetői igazolvány 
elnyerése 

Mi az eljárás, ha le akarunk vizsgázni? 

Miután az utóbbi napokban igen sok levéld és szóbeli 
kérés érkezett be szerkesztőségünkbe a gépjárművezetői 
igazolvány elnyerésére vonatkozólag, elhatároztuk, hogy 
a lehető legnagyobb részletességgel, történeti sorrendben 
írjuk le a követendő eljárást. 

1. Mindenekelőtt elmegyünk a főkapitányság közle-
kedési osztályába (Budapest, IV., Veres Pálné-utca 24., 
I. emelet, 2. ajtó), ahol beszerezzük a szükséges okmá-
nyokat. Ezek: A vizsga iránti kérvény-blanketta, mely-
nek ára 80 fillér, 2 darab postabefizetési lap, ára 32 
fillér, továbbá egy a Rendőr Főorvosi Hivatalnak szóló 
megkeresés, melynek kézhezvétele után orvosi vizsgálatra 
jelentkezhetünk. 

2. Az orvosi vizsgálat hétfőn, kedden és pénteken 
délelőtt 10—12 óra között van a Rendőrfőorvosi Hivatal-
ban (Budapest, V., Béla-utca 5., I. emelet). Magunkkal 
viendő 1 darab 6—9-es fénykép, 1 a származást igazoló 
okmány, rövidesen anyakönyvi kivonat, a hivatalnak 
szóló megkeresés, amit a Veres Pálné-utcában kaptunk, 
valamint egy 80 filléres okmánybélyeg. Az orvosi vizsgá-
laton főleg a hallást és látást ellenőrzik, valamint a sérv 
iránt érdeklődnek. 

3. Ha az orvosi vizsgát sikerrel kiállottuk, úgy az 
egyik postabefizetései lapon, bármely postahivatalnál 
(van a kapitányság épületében is) befizetünk 2 pengő 72 

fillért és a befizetést igazoló szelvény ellenében átvehet-
jük az orvosi bizonyítványt. 

4. Kezünkben lévén az orvosi bizonyítvány, a másik 
befizetési lapon befizetünk automobilvezetési igazolvány 
elnyerésére 20 pengőt, motorkerékpárvezetői igazolvány 
számára 13.60 pengőt. 

5. Ezután benyújtjuk az 1 pengő 60 filléres okmány-
bélyeggel ellátott kérvényt a főkapitány úrnak címezve a 
IV., Veres Pálné-utca 24. szám, I. emelet, 2. ajtó alatt, 
csatolva a postabefizetési szelvényt, az anyakönyvi kivo-
natot, a lakbizonylatot, valamint az orvosi bizonyítványt. 
A vizsga idejét és helyét ugyanitt azonnal közlik a je-
lentkezővel, ami rendszerint 1—2 hét után következik be. 

A vizsga tárgyát képezik: a forgalmi szabályok is-
merete, a vezetés és a gépismeret. Sikeres vizsga letétele 
esetén szükséges még egy 6—9-es fénykép, amit a vezetői 
igazolványba tesznek bele. A vezetői vizsgák napja: kedd, 
csütörtök és péntek délután. Aki taxisoffőr akar lenni, 
annak igazolnia kell még kétéves gyakorlatot és ezekután 
még helyiismereti vizsgát is kell tennie. 
Az autóvezetői vizsga tehát A motorkerékpáros vizsga 

összesen: pedig: 
Pengő: _ 0.80 Pengő: 0.80 

0.32 „ 0.32 
0.80 „ 0.80 
2.72 „ 2.72 

20.00 „ 13.60 
1.60 „ 1.60 

Pengő: 26.24 Pengő: 19.84 
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J>e eriess 
A Peerless-gyár egyike a legrégibb amerikai auto-

mobilgyáraknak. Közel három évtizede már, hogy a 
gyár gépkocsikat készít. Három évtized munkássága e 
téren nagy és sokoldalú tapasztalatokat jelent. Az auto-
mobiilépítés egyike a technika azon területeinek, ahol a 
tapasztalat legelsőrendű fontossággal bir. A régi és nagy 
tapasztalattal biró automobilgyárak mindig jó kocsikat 
gyártanak. A Peerless-kocsik egyesítik magukban a 
sokéves tapasztalatot, a modern konstrukciót, lelkiismere-
tes megmunkálást és előnyös megjelenést. Nyugodtan 
megállapíthatjuk, hogy az ohioi gyárban készült kocsik 
megbízhatók, modernek és szépek. Egyik fontos előnye a 
Peerless-kocsiknak azok olcsó ára. A nagy gyártelep 
megengedi a kocsik nagyszámban való előállítását. Ez 
pedig az egyetlen magyarázata annak, hogy miképpen 
lehet egy jó automobil olcsó is. A gyár sok kocsit gyárt 
és ahelyett, hogy egy kocsin sokat nyerne, sok kocsit 
hoz forgalomba, igen csekély haszonnal megelégedve. 

harmadik mint olajleválasztó gyűrű működik. A motor 
szívószelepei nikkelacélból, kipuffogószelepei silchróm-
acélból készülnek. A szelepek tányérjának átmérője 40 
mm., a szelepzárak vastagsága 9 mm., a szelepek nyi-
tása 8 mm., hossza 137.5 mm. A motor statikailag és 
dinamikailag tökéletesen kiegyensúlyozott főtengelye" kü-
lönlegesen szívás és hőálló tengelyacélból kovácsolt és 
hét görgőscsapágyon forog. Átmérője 54 mm. A vezér-
műtengely, mely az olajszivattyút és egy fogaskerék 
áttétel segítségével az áramelosztót is meghajtja, négy 
golyós csapágyon nyugszik. 

A motor tényleges teljesítménye 60 lóerő. 
A motor hűtéséről egy nagyfelületű méhkashűtő 

gondoskodik. A hűtővizet központi cirkulációs szivattyú 
tartja körforgásban. A vízszivattyú és a ventillátor 
egyenesen a főtengelyről nyeri meghajtását. A hengerek 
és kipuffogószelepek körül különlegesen nagyátmérőjű 
hűtővízcsatornák foglalnak helyet, hatékony hűtést biz-

Peerless-alváz. 

A Peerless-gyár jelenleg három tipust készít. A 
Peerless Six—60 hathengerest, a Peerless Six—80 hat-
hengerest és a Peerless Six—91 jelzésű hathengerest. 
Ezenkívül készít a gyár nyolchengeres kimondott luxus-
kocsikat, kizárólag megrendelésre, a mindenkori egyéni 
kívánságoknak megfelelő tetszés szerinti kivitelben. A 
kocsik technikai adatait a következőkben közöljük. 

A Six—60 motorja egy nagyteljesítményű, elasz-
tikus hathengeres, mely a kuplunggal és sebességváltó-
val egybeépítve, a vázban négy ponton függ. Fúrata 
82.5 imm., lökete 101.5 mm., hengerűrtartalma 3.250 
kcm. A hengerek és a karter egy öntvényt alkotnak, a 
hengerfej leszerelhető. A dugattyúk speciálisan előállí-
tott duraluminiumból készülnek és egyenként három-
gyűrűsek. Kettő ezekből a szokásos tömítőgyűrű, míg a 

tosítva erős igénybevétel esetén is. A szerelvényfalon 
elhelyezett radimeter segítségével állandóan ellenőrizhető 
a hengerkörüli hűtővíz hőfoka. 

A gyújtás Peerless Auto-Lite rendszerű dynamó-
akkumuláitoros, félautomatikus gyujtásszabályozóval. A 
motorblokk tetején elhelyezett áramelosztót a vezérten-
gely fogaskerék áttétellel működteti. A motor 
olajozása központi fogaskerékszivattyús kényszer-
meghajtású olajozás. A nagy kapacitású olajszivattyú az 
olajtartály legmélyebb részén, az olajban elmerülve műkö-
dik és két fogaskerék útján továbbítja az olajat a szük-
séges kenőhelyekre. Az olajszivattyú a vezértengelyről 
nyeri meghajtását. Az olaj nyomását olaj nyomásellen-
őrző szelep szabályozza. Az olaj tisztításáról, szűréséről 
és hűtéséről egy a szerelvényfal motor felé eső oldalán 

A mesterien kidolgozott Peerless-motorblokkok. 
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elhelyezett speciális szűrőberendezés gondoskodik és íg~ 
a motor állandóan tiszta olajozást kap. Az olajbeöntő nyí-
lás a karter baloldalán található, míg a nyomásmutató, 
mely a szerelvényfalon van, a vezetőülésből ellenőrizhető. 

A porlasztó speciálisan a Peerless-motorhoz készült 
Stromberg-rendszerű. Előnye, hogy lehetővé teszi a mo-
tor könnyű megindulását még a legnagyobb hidegben is, 
amikor az teljesen kihűlt. Ezenkívül egyesíti magában ez 
a porlasztó mindazon előnyöket, melyek a motornak ki-
váló gyorsulási képességét, abszolút lassú, sima járá-
sát és átlagsebességeknél a legmagasabb fokú gazdasá-
gosságot biztosítják. 

A kupplung 250 mm. átmérőjű, egytárcsás rendszerű, 
grafitkenésű csapágyakkal, melyek semmiféle zsírzást 
nem kívánnak. Működés zajtalan. 

A sebességváltó speciális, egyenes fogazású, a fogas-
kerekek fogai állandóan egymásba kapcsolódnak. A fo-
gaskerekek elektromos úton edzett Urna-acélból készül-
nek. A sebességváltó főtengelye nikkelacélból készül és 
a fogaskerekek elcsúsztatására hat horonnyal bir. A 
váltómű három előre és egy hátramenettel bir. A sebes-
ségmérőt meghajtó fogaskerék a sebességváltószekrény-
ben foglal helyet. 

Az erőátvitel Hotchkiss-rendszerű, kétcsapos kar 
dántengellyel. A kardántengely a kiegyenlítőmüvet ferde 
fogazású, abszolút zajtalan járású fogaskerekek útján 
hajtja meg. Áttételi viszony direkt sebességénél :1:4.44. 

A Peerless-kocsik fékberendezését két egymástól 
független fékrendszer alkotja. A lábfék, mely mind a 
négy kerékre hat, hydraulikus és tökéletesen kiegyenlí-
tett. A négy keréken elhelyezett 300x45 mm. méretű 
fékdobokra felfekvő szalagok rendkívül hatékony fék-
hatást biztosítanak. A kézifék, mely a kardántengelyre 
szerelt dobot fékezi szalag segélyével, áttétel útján hat 
a hátsó kerekekre és így már gyenge fékezésnél is erős 
fékhatást fejt ki. 

A kormánya önzáró, hossz és magasságban állitható 
orsós rendszerű, mely lehetővé teszi az esetleg fellépő 
kormány holtjáték pillanatok alatt való megszüntetését. 
A kormányzás tökéletesen biztos, igen kényelmes és 
abszolút rázásmentes. A hornyolt diófa kormánykerék át-
mérője 430 mm. 

Az alváz acéllemezből sajtolt U alakú keret, a hátsó 
motorlappal együtt öt keresztmerevítéssel. A tartók leg-

nagyobb átmérője 175 mm., falvastagsága 4 mm. A ten-
gelytáv 2950 mm. Az alváz zsírzása magasnyomású 
„Alemite" zsírszivattyúval eszközölhető. 

A kerekek „Artillery" típusúak, egyenként 14 diófa-
küllővel. A kerekekre húzott fémtalpakra a fix kerék-
abroncs hydraulikus úton van rásajtolva. A kerekek 
drótbetétes ballonpneumatikokhoz alkalmas levehető ab-
roncsokkal1 birnak. Az elülső kerekek kettős kúpos 
görgős csapágyakon forognak, míg a hátsók a meghajtó 
féltengelyek kónikus végeire fixen ráékelve foglalnak 
helyet. 

A kocsi első tengelye fordított Elliot-rendszerü. 
speciális acélból sajtolt I keresztmetszetű. A rúgófelfek-
vési lapok a tengellyel egy darabot alkotnak és mélyen a 
tengeycsukló középvonla alá esnek, miáltal a kocsi 
súlypontja igen méyre kerül a stabilitása növekszik. A 
hátsódíd Peerless-Columbie „Féllebegő" tipusú. A hátsó-
híd egyetlen darab acéllemezből préselt hüvely, egyetlen 
heggesztett varrattal. 

Mind elől, mind hátul hosszú, félelliptikus rúgok 
erősítik a tengelyeket az alvázhoz. A rúgók főlapja spe-
ciális acélból, többi 'lapja carbonacélból készül. Az elülső 
rúgók hossza 960 mm., szélessége 43.5 mm. A hátsó 
rúgók hossza 1380 mm., szélessége 50 mm. A rúgócsap-
szegek speciális konstrukciójúak, elől spirálrúgókkal, 
melyek hivatása az oldalmozgások és zörgések megaka-
dályozása. A rúgócsapszegek átmérője 18 mm. 

Egy 75 liter űrtartalmú, a kocsi alvázának hátsó 
részén elhelyezett benzintartály tárolja a kocsi üzem-
anyagszükségletét. Nyomásalatti benzinszívó berendezés 
szállítja az üzemanyagot a szerelvényfalon elhelyezett 
vacuum készülékbe, ahonnan az a porlasztóba jut. A ben-
zinvezetékbe iktatott átlátszó, könnyen hozzáférhető ós 
leszerelhető szűrőkészülék megakadályozza, hogy piszok 
kerüljön a porlasztóba. A szerelékfalon elhelyezett 
elektromos benzinállásmutató útján bármikor meggyő-
ződhetünk a tartályban lévő benzin mennyiségéről. 

A sebességváltó kapcsolókarja és a kézifék-
emeltyű a vezetőülés előtt a középen foglal helyet, míg 
a kézi gázszabályozókar, az előgyujtást szabályozó kar és 
a villanykürt nyomógombja a kormánykeréken nyertek 
elhelyezést. A négykerékfék, kupplung, gázszabályozó es 
önindító működtetésé pedálokkal történik. Az elektro-
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mos berendezések (városi, országúti reflektor, köd-
lámpa, sfcb.) kapcsolói a szerelvényfalon vannak. 

Egyvezetékes hatvoltos Auto-Lite önindító és vilá-
gítóberendezés alkotják a kocsi elektromos felszerelését. 
Az elülső ülések lábdeszkái alatt nyert elhelyezést a 
nagy kapacitású 6 voltos, háromcellás akkumulátor. A 
fényszórók a legmodernebb kivitelűek, országúti, városi 
és ködvilágítással. Minden kocsin megtalálható továbbá 
a karosszérián elhelyezett két városi lámpa, egy kombi-
nált szám- és stoplámpa, valamint a belsővilágítású sze-
relékfal. A csukott modelleken belső világítás szolgál az 
utasok kényelmére. 

A kocsik a legmodernebb kivitelű és előkelő vonalo-
zású, kényelmes karosszériákkal bírnak. A két- és ötülé-
ses karosszériák csukott és nyitott kivitelben készülnek, 
kétféle színárnyalatban. A nyitott kocsik ülései elsőmi-
nőségű bőrbevonattal birnak, míg a csukott kocsik ülései 
mohair-plüss bevonatúak. 

Minden kocsi felszereléséhez a teljes gyári szer-
számkészleten kívül a következők tartoznak: hydraulikus 
négykerékfék, ballon pneumatikok, egy drb komplett 
pótkerék huzattal, sebességmérő-óra, radimeter, olajma-
nometer, ampérmeter, első és hátsó lökhárítók, automa-
tikus ablaktisztító, visszatekintő tükör, városi és ország-
úti világítás és elektromos kürt. 

Peerless Six—80. 
Ezen tipus motorja egy erős, nagyteljesítményű 

hathengeres. A motor a sebességváltóval és kupplunggal 
egybeépítve a vázon 4 ponton függ. A hengerek és a 
karter egy öntvényt képeznek. A hengerfej levehető. A 
motor fúrata 83 mm., lökete 118 mm., hengerűrtartalma 
3.850 kcm. A Nelson-Bohnalite dugattyúk négygyűrűsek, 
mely gyűrűk közül a legalsó mint olajleválasztó műkö-
dik. A 25 mm. átmérőjű dugattyúcsapok a dugattyúban 
fixen állanak és csupán a bronzcsapágyazású hajtórúdfej 
csapágyaiban mozognak. A szívószelep nikkelacélból, a 
kipuffogó szelep különleges acélötvözetből készül. A 
maximális szelepnyitás kb. egyenlő a hengerfúrat felé-
vel. Az összes mozgó szeleprészek tokozottak. A hét he-
lyen csapágyazott főtengely első végén elhelyezett 
Lanchester antivibrátor megakadályozza a főtengely 
torziós rezgéseit és így egyenletes, sima járását bizto-
sítja. A beömlő és kipuffogó vezetékek speciális elren-

csukott Peerless. 
dezésük folytán igen előnyös hatásfokot biztosítanak. A 
kipuffogás a motor első része felé történik. A vezérmű-
tengely négy helyen csapágyazott. A vezérműtengelyt és 
a segédszerkezeteket zajtalan rúgós lánc hajtja meg. A 
vízszivattyú és ventillátor maghajtása könnyen utánaállít-
ható szíjjal történik. 

A motor tényleges teljesítménye 80 HP. 
A hűtés vízhűtés, kényszermeghajtású vízszivattyú-

val. A bőséges keresztmetszetekkel biró vízköpeny a 
hengerekkel egy öntvényt alkot. A hatékony centrifugál 
vízszivattyú biztosítja a víz intenzív cirkulációját. A 
kocsi elején elhelyezett vízhűtő, hasonlóan a többi mo-
dellhez, Peerless-rendszerű méhkashűtő. 

A gyújtás javított Peerless Auto-Lite-rendszerű, fél-
automatikus gyújtási időpont szabályozóval. A gyújtás a 
dynamó vagy az akkumulátor áramával működik. 

A motor olajozása magasnyomású. Egy fogaskerék-
szivattyú nyomja a kenőanyagot a fő- és vezértengely, 
valamint a hajtókarok csapágyaihoz és a meghajtó lán-
cokhoz. Beépített szűrőberendezés gondoskodik az olaj 
állandó tisztántartásáról. 

A porlasztó speciálisan ezen Peerless-motorhoz ké-
szült Stromberg, mely tökéletesen biztosítja az egyen-
letes gázszolgáltatást és igen előnyös hatásfokkal dolgo-
zik. Külön pótlevegőszabályozó szolgál az indítás meg-
könnyítésére. A szívóvezeték előmelegítését a kipuffogó-
gázok végzik. 

A kupplung egytárcsás grafitkenésű, mely fölösle-
gessé tesz minden zsírzást. A sebességváltó három előre 
és egy hátramenettel bir. Az erőátvitel kardántengely és 
kardáncsuklók útján történik. 

Két egymástól teljesen független fékberendzés ta-
lálható a kocsin. A lábfék különlegesen hatékony 
Lockheed hydraulikus szalagfék, mely mind a négy ke-
rékre hat. A tökéletes kiegyenlítés folytán a fékezésnél 
oldalcsúszás és faralás nem lép fel. A kézfék, mely a 
hatékony négykerékfék mellett jóformán csupán a vész-
fék szerepét van hivatva betölteni, a kardántengely hátsó 
végére hat. 

A kormányszerekezet tökéletesen lökésmentes, ön-
rázós, Peerless-rendszerű. A kürmánvrúd magassága a 
vezető testalkatának és kényelmének megfelelően változ-
tatható. A kocsi kormányzása igen könnyű és kényelmes. 
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A kormány teljes elfordítása esetén a kocsi képes egy 
8 méter átmérőjű körben teljesen megfordulni. A tetsze-
tős kivitelű és alakú kormánykerék keményfából készült 
és 460 mm. átmérőjű. A kormányon foglal helyet a gyúj-
tás és gázszabályozó, valamint az elektromos kürt 
nyomógombja. 

Az alváz speciális acéLból sajtolt U alakú tartókból 
áll, megfelelő merevítésekkel ellátva. 

A kerekek acél tárcsáskerekek, vagy „Artillery" 
tipuisú fakerekek, egyenként 12, válogatott diófából ké-
szült küllővel. A hydraulikus úton a kerekekere sajtolt 
abroncsok 38x6 méretű drótbetétes ballonabroncsok fel-
szerelésére alkalmasak. A speciálisan nagy és széles 
aeélperemmel ellátott kerékagyak Timken görgős csap-
ágyakon forognak. 

A hátsóhíd ,,Semi floating" rendszerű Timken gör-
gős csapágyakkal és speciális acélból készült differenciál 
féltengelyekkel. Az erőátvitel a kardántengelyről a hátsó 
tányérfogaskerékre ferdefogazású kúpkerékpár útján tör-
ténik. Az áttétel aránya 1:4.5. Az elülső tengely fordított 
Elliot-rendszerű, különleges acélból sajtolt I alakú spe-
ciális acélból készült tengelycsuklókkal és felfekvési la-
pokkal a rúgók részére. Az elülső tengely megszerkesz-
tésénél különös tekintettel voltak a központi kormány-
zásra és a fékhatásra, melyet az elülső kerekek fékei 
kifejtenek. 

A rúgók elől és hátul félelliptikusak és vékony la-
pokból állanak. Az elülső rúgók szélessége 50 mm., hossza 
960 mm., a hátsó rúgók szélessége 57 mm., hossza 1380 
mm. A rúgókat összekötő szemek hosszúak és kb. 45 fokkal 
fordulnak el, ha a kocsi teljesen megterhelt és a rúgók 
laposak. Erős, a rúgóosapokra erősített spirálrúgók szol-
gálnak a zörgések megszüntetésére. 

A benzinszolgáltatást vacuum berendezés végzi, mely 
az alváz hátsó részén elhelyezett 75 liter űrtartalmú 
üzemanyagtartályból a benzint a szerelvényfalon elhelye-
zett nyomás alatti vacuum készülékbe juttatja. A veze-
tékbe, mely az üzemanyagot a vacuum készülékből a por-
lasztóhoz szállítja, egy könnyen tisztítható benzinszűrő 
foglal helyet. 

A sebességváltó karja és a kézi fékkar egymás mel-
lett a vezetőülés előtt, a középen nyert elhelyezést. Az 
igen kényelmes elhelyezésű accelerátor pedál a kupplung 
és lábfék pedáljai mellett foglal heyet, mellette van a 
starter indítógombja. 

A Peerless Six—80 kocsin a motorral összeépített 
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elektromos berendezés mellett önálló Auto-Lite világító-
berendezést, önindítót és gyújtókészüléket találunk. A 
dynamó meghajtása közvetlen, az elosztó a segédtengely 
által fogaskerék meghajtásban részesül. A 6 voltod 
akkumulátor az elülső ülések lábdeszkája alatt foglal 
helyet. 

A legmodernebb kivitelű és kivételesen ízléses vo-
nalvezetésű karosszériák 2 és 5 üléses* nyitott és csukoti 
kivitelben készülnek különféle színben ducózva. A nyitott 
kocsik ülései príma bőr, a csukott modellek párnái 
mohair-plüss bevonatúak. 

Minden kocsihoz a teljes szerszámkészleten kívül a 
következő felszerelés tartozik: hydraulikus négykerék-
fék, ballon pneumatikok, 1 drb komplett pótkerék huzat-
tal, sebességmérő, napióra, hűtővízhőméiró, olaj nyomás-
mérő, manometer, ampermérő, lökhárítók elől és hátul, 
automatikus ablaktisztító, visszatekintő tükör, városi 
lámpa, országúti reflektor és ködlámpa, valamint elek-
tromos kürt. 

Peerless Six—91. 
A motor egy nagy sebességekre képes hathengeres. 

89 mm. furattal és 127 mm. lökettel. Hengerűrtartalma: 
4.955 kcm. A motor és a vele egy egységet alkotó sebes-
ségváltó s tengelykapcsoló a vázban négy ponton függ. A 
motor hátsó tartói gummialátétek közbejöttével kapcso-
lódnak az alvázhoz. Ezen elrendezés egyik nagy előnye, 
hogy a motorban fellépő rezgéseket távoltartja az alváz-
tól és a karosszériától. A hengerek egy öntvényt képeznek 
a karterrel. A hengerfej levehető. A karter alumíniumból 
készül, a dugattyúk speciális könnyűfém ötvözetből. 
Mindegyik dugattyú háromgyűrűs, melyek közül a legalsó 
mint olajleválasztó működik. A motor szívószelepe nikkel-
acélból, kipuffogó szelepe silchrom-acélból készül. A hét 
helyen csapágyazott főtengely formában kovácsolt és kü-
lönleges megmunkálása folytán igen merev. A tökéletesen 
megmunkált főtengely dinami ka ilag és statikailag ki-
egyensúlyozott. A bütyöktengely, mely fogaskerékáttétel 
és tengely útján az olajszivattyút és az áramelosztót is 
működteti, négy csapágyon forog. Mind a főtengely, 
mind a bütyöktengely belül üreges. 

A motor tényleges teljesítménye 88 HP. 
A hűtés cirkulációs vízhűtés. Egy a főtengelyről 

közvetlenül meghajtott vízszivattyú tartja forgásban a 
hűtővizet. A főtengelyről nyeri meghajtását a ventillátor 
is, mely a nagyürtartalmú méhkashütővel egyetemben a 

A Peerless-g nár látképe. 
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motornak a legerősebb igénybevétel esetén is keilégítő 
hűtést biztosít. 
A gyújtás Peerless-Autolite-rendszerű dynamó-akkumu-

látoros, hasonlóan a többi Peerless modellhez. A speciális 
elosztót, mely a motor tetején, könnyen hozzáférhető 
helyen foglal helyet, a bütyöktengely hajtja meg fogas-
kerekek útján. Az előgyújtás szabályozás félautomatikus. 

A motor olajozása nyomásalatti körfolyós. Egy a 
karter legmélyebb pontján elhelyezett, állandóan olajba 
merülő bronzfogaskerekes olajszivattyú, mely, mint em-
lítettük, egyenesen a bütyöktengelyről nyeri meghajtását, 
tartja forgásban a kenőanyagot. Az olajnyomást automa-
tikus olajnyomásellenőrző szelep szabályozza. A körfolyó 
olaj hűtéséről és szűréséről, valamint tisztításáról spe-
ciális berendezések gondoskodnak. Az olaj nyomása a 
szerelékfalról ellenőrizhető. A beöntő nyílás, karterlégző-
cső és olajmennyiség-ellenőrző a karter jobboldalán nyert 
elhelyezést. Az alváz kenése magasnyomású Alemite-
rendszerű. 

A porlasztó Peerless—Stromberg típusú, légtisztító-
val és pótlevegőnyílás elzáróval. 

A tengelykapcsoló (Kupplung) egylemezes, zajtala-
nul működő. Speciális grafitkenése révén nem kíván 
semminemű olajozást vagy kenést. 

A sebességváltó három előre és egy hátramenettel 
bir. Az Urna acélból készült fogaskerekek elektromos 
úton edzettek. A sebességváltó főtengelye nikkel-acélból 
készül. A sebességmérő a sebességváltóból nyeri meg-
hajtását. 

Nagyfelületű, mind a négy keréken elhelyezett szalag-
félék alkotják a kocsi egyik fékberendezését. Működteté-
sük hydraulikus és ily módon a legtökéletesebben ki-
egyenlített. Mint kisegítő fék szolgál a kardán hátsó 
részén elhelyezett szalagfék, mely a kiegyenlítő művön 
keresztül hat és így szintén teljesen kiegyenlített. A 
négykerékfék lábpedállal, a kardánfék kézifékemeltyű-
vel helyezhető üzembe. 

A kormány önzárós, áttételezése folytán lehetővé 
teszi, hogy éles kanyarok a kormánykerék kis elfordítá-
sával abszolválhatók legyenek. A nagy átmérőjű kor-
ín ánykeréken foglalnak helyet a gáz- és gyújtásszabályozó 
emeltyűk és az elektromos kürt nyomógombja. 

Az alváz préselt acélból készült, U profilú. Öt ke-
reszttartó szolgál az alváz hossztartóinak összekötésére 
és merevítésére. 

A kerekek „Artillery" rendszerűek, speciális, váloga-
tott hickori fából készült küllőkkel. Az első kerekek két-

soros görgős csapágyon forognak, a hátsók a meghajtó 
féltengelyekre ékeltek. A kerékabroncsok levehetők. A 
pneumatikok 31x6.00 méretű ballonabroncsok. 

A 75 liter űrtartalmú benzintank az alváz hátsó ré-
szén foglal helyet. Az üzemanyagot nyomásalatti (va-
'cuum) ibenzintápláló készülék juttatja a porlasztóhoz. A 
szerelékfalon elhelyezett vacuum készülék és a porlasztó 
közé beillesztett benzinszűrő megakadályozza, hogy a 
porlasztóba piszok kerüljön. A szűrőberendezés tisztítás 
céljából könnyen leszerelhető. 

A kocsi első tengelye I keresztmetszettel bíró fordí-
tott Elliot-rendszerű. A rúgótartólapok egy darabot al-
kotnak a tengellyel és mély elhelyezésükkel (jóval mé-
lyebben fekszenek, mint a tengelycsukló végek) a kocsinak 
naigy stabilitást adnak. Minden mozgó és súrlódó rész 
magasnyomású Alemite zsírzásban részesül. A hátsóten-
gely „Sémi Floatting" rendszerű, Peerless Columbia 
gyártmányú és egyetlen préselt acéldarabból áll. Egy 
kovácsolt acéltartóban foglal helyet a meghajtó és ki-
egyenlítő szerkezet, mely könnyen kiszerelhető. A ferde-
fogazású meghajtó fogaskerekek viszonya 1:4.25. 

A hátsó és az első rúgók félelliptikusak. A főlapok 
speciális rúgóacélból, a többi lap carbonacélból készül. 
Az elülső rúgók szélessége 50 mm., hossza 960 mm., a 
hátsó rúgók szélessége 57 mm., hossza 1380 mm. A rú-
gókat összekötő szemek hosszúak és kb. 45 fokkal fordul-
nak el, ha a kocsi teljesen megterhelt ós a rúgók laposak. 
'A irúgócsapokra erősített erős spirálrugók szolgálnak a 
zörgések megszüntetésére. 

A Peerless Six—91 6-féle karosszériával szállítható 
és pedig, mint Cabriolet, Victoria, ötüléses Sedan, hét-
üléses Sedan és Metropolitan Sedan. 

A kocsi elektromos berendezése Peerless-Autolite 
rendszerű. A hatvoltos nagykapacitású akkumulátor az 
alvázon, az elülső ülések lábdeszkái alatt nyer elhelyezést. 

A kocsi standard felszereléshez tartozik, a teljes 
gyári szerszámkészleten kivül: Hydraulikus négykerék-
fék, ballon-pneuk, Watson-stabilizátorok és bumper-ek, 
sebességmérő, olajnyomásmérő, hűtővíz hőmérséklet-
mérő, ampermeter, benzinmennyiség-mutató, védőüveg-
tisztító, visszatekintő tükör, automatikus hátsó „stop"-
lámpa, ballon pneu-burkoló, légszivattyú és a kocsi hátsó 
részére szerelt külön kerékabroncs, továbbá városi lámpa, 
orsizágúti reflektor és ködlámpa. 

Remélhető, hogy az amerikai Peerless-kocsik, me-
lyek külföddön elismert kitűnő hírnévnek örvendenek, 
rövidesen idehaza is a kvalitásukat megérdemlő elterje-
désre fognak találni. 

V e z é r k é p v i s e l e t : 

Amerit Automobilkereskedelmi, 
Garage és lavító Dzem R.-T. 

Budapest, VI., Andrássy-út 61 
Telefon: T. 159-75 és L 965-68 
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Hírek a USA-ból 
Irta Nagy Béla gépészmérnök 

PUCH 

PUCH 

Ma jöttem be a vonalról New-Yorkba. Ugyanis né-
hány hete a Pennsylvania-vasút elektrizálásáná'l tény-
kedem, ami időmet nagyon leköti. Cikkeimet is tel-
jesen amerikai módra, szerelvényeken írom, illetve gé-
pelem. Mire soraim Budapestre érnek, bizton már ré-
gen eldőlt, vájjon sikerült-e Segrave rekordját átadni a 
múltnak, mindazonáltal igyekszem, hogy cikkeim ameny-
nyire lehet, még érdekesek legyenek. A bejövetellel hatá-
rozottan nagy szerencsém volt. Ma utazott keresztül 
New-Yorkon Captain Mal-
colm Campbell, akiről most 
egész világ beszél, két és 
fél tonnás kilométerver-
seny kolusszusával, mellyel 
február 13—25 között pró-
bálkozni fog. Sikerült őt 
a Pennsylvania Hotelben 
megtalálnom feleségével 
együtt és a hallban egy 
kis beszélgetést folytat-
nom vele. Rendkívül szim-
patikus 40 év körüli úri-
ember, markáns vonások-
kal, akin első pillanatra 
meglátszik, hogy igen sok 
veszedelmes helyzetet élt 
már át. Egész lényegéből 
az energia sugárzik. Szí-
vesen beszél gépéről és na-
gyon bízik a sikerben. 
Mint megtudom tőle, a há-
ború alatt az Angol Ki 
rályi Repülőcsapatnál szol-
gált. 1903 óta vesz részt 
automobilversenyeken. Né-
hány Grand Prixt és szám-
talan, kb. 200 első díjat 
nyert már. Arany- és 
ezüstdíjainak értékét kb. 
56.000 pengőre becsülik. 
Mint elmondotta, gépével 
már az angol homokparto-
kon is kísérletezett és ott igen rossz időviszonyok mel-
lett 299 kilométeres sebességet ért el. A gépet valóságos 
misztikus titokzatossággal kezelik, tekintettel arra a 
körülményre, hogy a motor az angol légügyi kormány 
tulajdona és csak egy kivételes alkalomra engedték át 
Campbell kapitánynak. A gépet állandóan őrzik és köze-
lébe senkit sem engednek. A motor kis modifikációval 
ugyanaz, amit Webster használt Velencében a Schneider 
Cup-en, amikor 449 kilométeres átlaggal nyerte a nagy-
díjat. Campbell szerint a „Blue Bird" szembeállítva Se-
grave gépéve,, mey 2500 kg. súly millett 1000 lóerőt kép-
viselt, főleg a tökéletes és minimális légellenállást bizto-
sító testtel, valamint a jobb accelerálóképességgel ja-
víthatja meg a rekordot. Szerinte Segrave 1000 lóerejé-
nek legnagyobb részét a légellenállás emésztette fel. 
A motor 12 hengeres, még pedig az úgynevezett széles 
nyíltípus. Két sor 4—4 henger egymáshoz 60 fokos 

szögben fekszik, a harmadik négy henger a két sor között 
függőleges helyzetben van beiktatva. A hűtő hátul van. Az 
első kerekei kettős, a hátsók háromszorosan küllőzöttek. 

* 

Ma fejezte be Colonel Lindbergh mult év dec. 13-án 
megkezdett útját, mint az Egyesült-Államok „Good Will 
Armbassadorja" (a barátság követe) keresztül a testvér 
köztársaságokon. 

Washingtonból 1927 dec. 13-án kiindulva, 16 orszá-
gon repült át, illetőleg lá-
togatott meg. 101 órát volt 
a levegőben és 7.860 mér-
földet, vagyis 12.576 km-t 
repült. Kivéve az első ug-
rást, Washingtonból Me-
xico-Citybe, a többit mind 
az elindulás napján be is 
fejezte. 

motorkerékpár 
van a legtöbb 
forgalomban 

-nak továbbra 
is vezetnie kell 

Árainkat 15% -kai 
mérsékeltük 
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Kilencszáz motor-keres-
kedő gyülekezett ma este 
N.-Y. egyik legelőkelőbb 
hoteljében a Plazában, 
hogy részt vegyenek az 
Automobil Kereskedők 
Egyesületének hagyomá-
nyos évi vacsoráján. Egy 
kivételes alkalom, hogy 
egyszer barátságosan és 
nem mint konkurrensek ta-
lálkozzanak. Elnöküknek, 
Mr. A. E. Southwothnak 
megnyitó beszédéből sok 
szép tanulságot vonhatnak 
le a mi kereskedőink is. 
„Ha mi becsületes, jó ki-
szolgálást adunk, az csu-
pán azért van, mert felis-
mertük kötelességünket és 
azt felismerve, a legjobb 
tehetségünkkel teljesítjük 
is. Nem szabad elfelejteni, 

hogy a közönség szívesen fizet, ha jó kiszolgálást kap, de 
kényszeredetten és kelletlenül, ha rossz a kiszolgálás. A 
piac elég nagy mindnyájunk részéire, de a siker mértéke 
bármelyikünk részére a modortól és az árutól függ, ahogy 
és amit adunk." 

(Ezt igen sok budapesti kereskedőnek ajánljuk meg-
szívlelésre. A szerk.) 

Mr. A. Reeves, az Auto-Kamara generálmanagerje 
szerint minden alap nélkül való az az egyes újságok által 
terjesztett hír, hogy az államok elérték volna az autó-
felszívóképességet: „Nincs semmi veszély e tekintetben 
— mondá — hiszen statisztikák mutatják, hogy a „csa-
ládonként két kocsi-rendszer" tendencia most van emel-
kedőben". 

* 

Ideérkezett hírek szerint a Daytona Beach-i egy-
hetes internacionális sebességi verseny ma kellemetlen 

OOOO 
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meglepetpéssel nyílott meg. J. M. White philadelphiai 
gyáros által benevezett háromimotoros 1500 LE.-ös ver-
seny-kocsi indulását betiltották. A letiltás oka tisztán 
technikai volt, amennyiben a nevezett versenykoosi nem 
felelt meg a verseny feltételeinek. Ugyanis semkujhingja, 
sem sebességváltója, sem pedig differenciálja nincsen. 
És miután a szabályok határozottan előírják a reversáló 
sebességet, mely szükségszerűen magába foglalja a kup-
lungot is így a White-kocsi, ha csak tulajdonosa fel nem 
szereli a hiányzó alkatrészieket, nem fog indulni a verse-
nyen Mir. White kijelentése szerint mindenekelőtt néhány 
próba futást fog tenni a fürdőverseny pályáján és az el-
ért eredménytől teszi függővé, hogy szabályszerűen fel-
szerelve, részt vesz-e a versenyen. 

Major H. 0. D. Segrave által tartott (203.79 mér-
föld), (326 km.) óra világrekord megdöntésének titkos 
typjei Capitány Malcolm Campbell Napier kocsija a 
„BTuebird" (kékmadár) és Frank Lockhart speciál 
Stutz-ja e hármon kívül igen sok series kocsi indul. A 
verseny februá 15-től 23-ig tart. 

rOUGACMI H / K E K 
Valamikor „virágzó" Forgalmi Hírek rovatunkat már 

egyidőre abbahagytuk, azt hívén, hogy lassan a rendes ke-
rékvágásba jön minden. Csalódtunk. Mintha az egész világ 
összefogna az automobilisták és motorkerékpárosok ellen. 
De csak itt Magyarországon. Ez a kis ország, nincs elég baja, 
agyonrendeletezi polgárait. Hol itt tiltják ki az automobilt, 
hol ott tiltják ki a motorkerékpárt, defakto nemhogy javulna 
a helyzet, hanem annál rosszabb lesz, mennél több a köz-
lekedő jármű. Hogy mi ennek az oka, azt nem tudni, annyi 
azonban bizonyos, hogy a gépjárművek vezetőire, legyen az 
soffőr vagy úrvezető, úgy néznek a hatóságok közegei, mint 
egy rablógyilkosra, úgy bánnak vele, mint egy apagyilkos-
sal, a rendőrség úgy kezeli őket sok esetben, mint a tetten-
ért betörőt, egyszóval ellenséget látnak benne, szegény kis 
megcsonkított országunk ellenségét. Talán nincs más dolga 
a hatóságoknak, vagy annyian vannak, hogy keresnek mun-
kát és ha más nem akad, „Üssünk egyet azon a büdös autó-
son!" jelszóval kiadnak egy újabb dörgedelmet, vagy a „fájó 
pontot", a motorkerékpárt veszik bonckés alá. A koronát 
Miskolc város tette most a motorkerékpárosokat megfékező 
belügyminiszteri rendeletre. Nosza, kitiltotta a motorosokat 
a Főtérről. Ezzel lehetetlen állapotot teremtett. Elvágta a 
motorkerékpárkereskedőket üzletüktől, megbénította forgal-
mukat, mondhatni a tönk szélére juttatja őket. Mindenütt 
szabályoznak, de mindig csak az autós és motorkerékpáros 
a hibás, ő a bűnbak, ő fizet rá legjobban mindenre. Utaink 
kriminálisak, de azért, ha Esztergomba akarunk menni és 
megnézzük a Bazilikát, 1.60 pengő kövezetvámot kell fizet-
nünk. A gyalogjáró közönségnek mindent szabad, őt nem 
sújtják a rendeletek. Az nem köteles vigyázni. Újra meg-
kezdjük rovatunkat és kérjük a közönséget, illetve az auto-
mobilista és kerékpáros olvasóinkat, kezdjék meg újra a 
hirek beküldését. 

* 

A minap egy automobilista szabályos sebességben fut az 
Alagút budai bejárója felé. Az Alagút bejáratánál ott posz-
tol a rendőr. Egy úr közvetlenül mellette gondolataiba me-
rülve lelép a járdáról, hogy átjusson a másik oldalra. Nem 
néz sem jobbra, sem balra. A vezető benyomja a négvkerék-

féket és milliméterekre megáll a férfi előtt, akit akkorra már 
a rendőr is elrántott. Köziben a mögötte jövő kocsi bele-
szalad az első autó farába. Mindkettő megsérül. Ki fizeti? 
Senki! A kár nem nagyobb 1 millió koronánál és a biztosító-
nak semmi köze hozzá. A delikvenset nem lehet felírni, mert 
nincs rendelet rá, mondja a rendőr. Fontos, hogy nem ütöttük 
el, mert akkor megvonták volna az igazolványt, becsuktak 
volna stb. Ítéljen ebből a kis történetből a főkapitány úr, 
hiszen utóvégre az az automobilvezető is ember, lehet, hogy 
egyszerű proletár soffőr, lehet, hogy úrvezető. Istenem, az 
nem bűn, hogy valakinek automobilja van és azzal végzi 
a dolgait. Meg kell szabályozni a gyalogjárókat is, ne csak 
a kerékpárost, ne csak a motorost és az autóst. Nincs Magyar-
országon egy olyan hatalmas nagy szerv, klub vagy valami 
egyesülés, mely tiltakozna ez ellen? Nem írom ki, kire cél-
zok, mert azt mondják, már unalmas. 

* 

Utaink. Siralmas állapotban vannak! Miért? Mi tudjuk! 
Először is azért, mert nálunk nem tudnak utakat építeni. 
Másodszor, mert nem építik ki lelkiismeretesen. Harmadszor, 
mert sohasem gondozák. Egyik olvasónk, egy régi automo-
bilista, gróf Pongrácz János, a minap egy igen érdekes leve-
let küldőt be szerkesztőségünkbe. Érdekes propoziciót tesz 
arra nézve, hogy miképen lehetne segíteni azon, hogy az 
utak ne romoljanak el olyan hamar. Nézete szerint az ország-
utakat nagyon rontja a lófogatú kocsik vékony kereke. Ned-
ves időjárás esetén a jól' megrakott szekér vékony kereke 
belesüpped a talajba és mélyeblb nyomot hagy, kivágja a 
burkolat köveit stb. Azt ajánlja, hogy adjon ki a belügy-
miniszter egy rendeletet, mely szerint a mai naptól fogva az 
új kocsik kerekeit 8—10 centiméter szélesre kell méretezni, 
a régi kocsikéit pedig két éven belül ki kell cserélni. A szé-
les kerék, mint azt Olaszországban, Franciaországban lát-
juk, igen kíméli az utakat és feltétlenül üdvös hatással volna 
utaink állapotára. 

* 

A Szentesen megjelenő „Alföldi Újság" február 15-iki 
számában a következőket olvassuk: 

Az utóbbi időben megismétlődő autóbalesetekre való te-
kintettel az autóforgalom újabb szabályozása érdekében sür-
gős felterjesztést intéz Csongrád vármegye közigazgatási bi-
zottsága a kereskedelmi miniszterhez. A felterjesztés az 
alábbi kívánságokat fog.ia felölelni: „Gépkocsivezetői vizsgára 
csak oly egyének bocsáthatók, akik legalább 30 éves élet-
korukat betöltötték. Ezenkívül az illetőtől pontos erkölcsi 
bizonyítvány követelendő. Ha bármi okból már büntetve volt, 
a vizsgáról kizárandó. A gépvezetői vizsga letételénél külö-
nösen szigorú vizsgálat tárgyát képezze az illető jelölt 
egyéni megbízhatósága. Csak azok részére adassék ki az iga-
zolvány, akik komolyságukat és megbízhatóságukat meg-
felelő módon igazolják. A rendőrség és az útfelügyelő sze-
mélyzet szigorúan utasítandó, hogy a hajtási szabályok leg-
csekélyebb megsértését jelentse fel. Az első kihágás eseté-
ben is' a hajtási igazolvány az illető soffőrtől bevonandó. 
A keskenyebb műutaknál tétessék kötelezővé az, hogy a gép-
kocsi legfeljebb óránkint 60 km. sebességgel közlekedhetik. 
E sebességi határ áthágása szigorúan büntetendő. Szigorúan 
meg kell követelni, hogy az autótulajdonosok kötelesek 
üzemben lévő gépkocsijaikat teljesen jókarban tartani. A jó-
karbantartás elhanyagolása szigorúan büntetendő." Szakkörök 
állítása szerint az érvényben levő rendelkezések teljes egé-
szében szabályozzák már a fenti kívánalmakat. Az a kikötés 
viszont, hogy a gépkocsivezetői vizsgára való bocsátás elő-
feltétele a 30 éves korhatár legyen, gyakorlatilag úgyszólván 
semmit sem jelentene, mert lehet valaki kitűnő soffőr anélkül 
is, hogy betöltse a harmincadik esztendejét. 

Ezen csodálkozmni sem tudunk. Erre a legjobb mondás, 
hogy „Móricka macht sich wichtig". Reméljük, a beadvány 
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nem sok vizet fog zavarni a magyar közigazgatás terén. Jobb 
utakat, rendszeretetet, több belátást és vigyázatot és kevesebb 
lesz az autóbaleset. 

* 

Szentesről kaptunk a minap egy pár csodabogarat. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe. Kitűnő fényt vet a vidéki 
gondolkodásra. I. eset. Szentes város tanácsa eltiltotta a köz-
lekedést az ottani Petőfi-ucában hetivásáros napokon. Ez a 
város legrövidebb, legrendetlenebb, és egyben egyik legszé-
lesebb utcája, melyben négy autótulajdonos is lakik, valamint 
egy benzintöltő-állomás is van. Az ok: a tanyai gazdálkodók 
ebben az utcában állanak le szekereikkel és a lovak pedig ije-
dősek. Ez az eset, amikor a hegy megy a Mohamedhez. 
II. eset. Szentes város tanácsa a közelmúlt napokban rende-
letet adott ki, hogy az automobilok a város belterületén 
csak a lófogatú kocsik menetsebességével haladhatnak. Ezen 
már csak nevetni lehet. Úgylátszik, a sok belügyminiszteri 
rendelet folytán a vidékiek azt gondolják, hogy nekik még 
azokat fokozni kell. Ez a rendelet körülbelül ugyanaz, mint 
a budapesti Lánchídfő 6 kilométerje. III. eset. Egy rozzant, 
özönvíz; előtti autó fut az úton. A rendőr álljt int. Hol a ve-
zetői igazolvány? fordul a soffőrhöz. Az előkotorássza az 
igazolványt és átadja rendőrnek, aki azonban tovább kiván-
csiskodik. — Hol voltak az autóval? — A barátomtól akarom 
megvenni a kocsit és most voltunk próbaúton, — adja meg a 
felvilágosítást a soffőr. — „Próbaúton?! — csap le a rend 
őre. — Hát akkor miért nem rakják fel a táblát, hogy: 
„Próbakocsi"? — felírja őket. Mellesleg megjegyezve, a ko-
csin rendes forgalmi rendszámtábla volt. IV. eset. Egy autó 
fordul be a sarkon, irányjelzővel mutatja a fordulást. A 
rendőr megállítja: — Miért nem jelzett? — A vezető vála-
szul az irányjeízőre mutat, mely még mindig el van for-
dulva. — Ez semmi! — mondja ki a szentenciát a rendőr. 
Majd kicsapja bal karját: Ez a jelzés. Kivágja jobbkarját: 
Meg ez a jelzés! A vezető tudomásul veszi és miután kegye-
lemből nem írták fel, tovább megy. — A levél írója még meg-
említi a vidékükön szokásos vámokat, ami tényleg már meg-
érett arra, hogy eltöröljék. Utóvégre egy ország területén 
sem lehet szabadon mozogni? Megemlíti, hogy a kőkupacokat 
pont a fordulók 'belső oldalára rakják az útépítők. Egy csokor 
vidéki aktualitás. 

* 

A miskolci rendőrkapitányság a kerékpárosok és motor-
kerékpárosok ellen. A belügyminisztérium körrendeletének 
túlszigorú alkalmazását vélte szükségesnek a miskolci rend-
őrkapitányság, mely a motorosok iránti szeretetről és meg-
értésről még sohasem tett tanúságot. Szenzációként, egyik 
napról a másikra kitiltotta a kerékpárosokat és motorkerék-
párosokat a városnak úgyszólván egyetlen forgalmi vivő-
eréről, a Széchenyi-utcáról, és ezáltal óriási elkeseredést 
okozott nemcsak e modern eszközökön ülők, hanem a fő-
utcai kereskedők körében! is, akikhez így vidékről sem kerék-
páron, sem motorkerékpáron többé senki sem jöhet bevásár-
lás végett. A mai nehéz gazdasági helyzet, az idő értékének 
felismerése, a motorizmus fejlesztésének fontossága, nem 
utolsó sorban a motorizmus elterjedése által előállott állami 
bevétel mind nem találtak méltánylásra a miskolci kapitány-
ság szemében, mely a motorosok iránti antipátiáját azokkal 
szemben is érezteti, akik igazán sohasem vétettek a rende-
letet gyártók dobhártyája ellen. A miskolci BÉMAC igaz-
gatója, Siposs Géza személyesen is interveniált dr. Ghiczy 
Tihamér debreceni kerületi rendőrfőkapitánynál, aki Tódor 
Árpád miskolci vezető rendőrfőtanácsos és dr. Tuzson László 
miskolci rendőrkapitány, a rendelet előadója társaságában 
hallgatta meg a sérelmesnek vélt intézkedés elleni felszóla-
lást. Az intervenció, dacára annak, hogy a klub igazgatója 
rámutatott arra, hogy motorkerékpárok áltál gázolás vagy 
más szerencsételenség a Széchenyi-utcában nem történt, 
hiábavalónak bizonyult, minélfogva a BÉMAC ezúton is fel-
kéri az összes klubokat, a sajtót, és az érdekelteket, hogy tá-
mogassák azon akcióját, amely meghiúsítani igyekszik az 
olyan hatalmi parancsszó elharapódzását, mely csirájában 
fojthatja meg az ország közlekedésének modernizálására 
irányuló és végeredményében igen magas szempontokból fö-
lötte szükséges törekvéseket. A rendelet ellen, mely a vidéki 
vevőket elvonja a főutcái kereskedőktől, a miskolci kereske-
delmi testület és a miskolci kereskedelmi kamara is fel fog 
szólalni. 

S O I INTI L L A 
Bosch 

North East 
Marelli 

Ford 
S. E. V. 

Paris Bhone 
Ducellier 

Soubitez, stb. 

mágnesek 
dynamók 
indítómotorok 

szerelése és javítása eredeti alkatrészekkel 
gyorsan, olcsón, pontosan, garancia mellett 

OiMJerkovits 
SCINTILLA, INDEX, FENAG 

vezérképviselet 

BUDAPEST, V., P O Z S O N Y I - Ú T 4 í. 
TELEFON: T. 148-84. 

COLMORE CUP TRIAL « 1928 

A világmárkák, a 

JAMES 
RUVGE: és 

TRIUMVH 
| ismét fényesen szerepeltek a legnagyobb angol 

motorkerékpár megbízhatósági versenyben. 
Watson Shielá. 
Eric Walker Cup. 
2 külön díj. 
9 aranyérem. 
8 ezüstérem. 
5 bronzérem. 

Tekintse ínég a 
JAMES RUDGE ÉS TRIUMPH 

új modelljeit! 

Vezérképviselet: 
Bruck Nándor és Fiai 
Budapest, VI, Jókai-u. 21. Telefon: Teréz 114-46 
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BMW 
Magyarországi vezérképviselet: 
MAGAZ1NER ÉS STRAUSZ 
Budapest, V., Balaton-utca 10 
Telefon: Teréz 151-84 

HíreK 

MAGYAR WAGG0N- és GÉPGYÁR RT. 

: : G Y Ő R : : 
Tele ionok : 201, 2>:\ 203 RÁBA 

B U D A P E S T 
V„ Deák Ferenc-u. 1* 
Tel : 1'. 213-00,1.. 979-4 

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

Teherautók 
Autóbuszok 
A magyar utaknak leg-
jobban megfelelő autó 

Speciál- és 
Pótkocsik 
A magyar utaknak leg-
jobban megfelelő autó 

Szolid kivitel, gazdaságos üzem, e lőnyős árak és feltételek. 
Ajánlati felhívások cégünkhöz c lmzendök. Képviseletünk nlncsvn. 

KMAC 
téli megbízhatósági versenye 
1928 

A z 1928 évi típusok 
megérkeztek 

ARI EL 
ismét bebizonyította meg-
bízhatóságát 
Kovács Sándor 497 ohv. 
Ariel Sidecarongyőz, a nap 

I legjobb átlagidejét futva 
Vezérképviselet: 
BAUER JÓZSEF Budapest, VII,, Elemér-u. 41 

A miskolci BÉMAC akciója a Miskolc—Debrecen közötti 
közvetlen autóút ügyében. Már a háború előtti gazdasági vi-
szonyok is szükségesnek mutatták azt, hogy a Felvidék két 
nagy empóriuma: Miskolc és Debrecen, melyek légvonalban 
csak mintegy 85 km.-nyire vannak egymástól, közelebb ke-
rüljenek egymáshoz. Az egyetlen megközelítő lehetőség 
Nyíregyházán keresztüli vezet még ma is, amely akár a vas-
úti, akár az országúti összeköttetést nézzük, 140 km. távol-
ságot jelent. Rendkívül fontosságot kell tulajdonítanunk 
tehát annak, hogy a Bükk- és a Mátravidéki miskolci Auto-
mobil Club alapszabályokban lefektetett céljaihoz képest a 
szorosan vett motorizmuson kívül az útviszonyok megjavítá-
sával is intenzíven foglalkozik és így kezébe vette a Mis-
kolc—Debrecen közötti közvetlen autóút ügyét is. A két 
város között a távolság így 90 km. lesz. A BÉMAC felkérte 
dr. Balthazár Dezső debreceni püspököt, hogy Debrecen 
vidékén ő vegye kezébe ez akció propagandáját. Ez meg is 
történt és dr. Balthazár elnöklete alatt tartották az építendő 
közvetlen autóút építésének és a Tiszapolgárnál szükséges 
híd létesítésének ügyében az első ülést. Ez értekezleten, 
melynek előadója Siposs Géza, a BÉMAC igazgatója — az 
akció tulajdonképeni mozgatója — volt, képviseltették ma-
gukat Debrecen, Miskolc és Hajdúböszörmény városok, 
Hajdú, Szabolcs és Borsod vármegyék, valamint többen a 
törvényhatóságok képviseletében, a debreceni iparkamara 
képviseletében stb. A Bükk- és Mátravidéki Automobil Club 
társelnöke, ibáró Ragályi Balassa Ferenc felsőházi tag ve-
zetésével jelent meg és igen nagy elismerésben részesült 
önzetlen munkájáért. Az értekezlet elhatározta, hogy szük-
ségesnek mondja ki a Miskolc—Debrecen közötti, már meg-
lévő közvetlen útnak állami kezelésbe vételét, valamint 
az út rendbehozatalát és kiszélesítését is, valamint égetően 
szükségesnek látja a Tiszapolgárnál építendő híd létesíté-
sét is azért, hogy a közvetlen útvonalon könnyebben cseré-
lődhessenek ki a miskolci bányavidék, erdővidék és ipari 
centrum javai az Alföld mezőgazdasági terményeivel. A leg-
közelebbi értekezletet Miskolcon tartják meg, melynek össze-
hívásával ugyancsak a BÉMAC igazgatóságát bízták meg 
és amelyen az egyes törvényhatóságok konkrét javaslatokat 
hoznak az általuk nyújtandó támogatás tekintetében. Folyó 
évben a BÉMAC Miskolc és Debrecen között a mostani 
tiszapolgári kompon keresztül automobil- és motorkerék-
pár-, valamint teherautó-túrautat rendez, hogy az egész 
ország figyelmét erre a közgazdaságilag nagyon fontos út-
vonalra terelje. 

Automobil-, motorkerékpár- és traktorkiállítás Miskol-
con. A miskolci BÉMAC május 5—7-én Miskolcon három-
napos autókiállítás megrendezését tervezi, mely iránt any-
nyival is nagyobb az érdeklődés, mert egyedül Miskolcon 
12 autóképviselet van, mely annak a jele, hogy ezen a vidé-
ken különösen erősen fejlődik a vidéki magyar automobiliz-
mus. A BÉMAC-nak ez már a harmadik motorkiállítása. 
Érdeklődők forduljanak a Bükk- és Mátravidéki Automobil 
Clubhoz, Miskolc, Széchenyi-utca 9., telefon: Miskolc 10—10., 
információért. 

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

legnagyobb magyarországi raktára 

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

Telefon: József 460-38 és József 428-40 
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Adler-képviselet Budapesten. A Liszt Ferenc-térí Tichy-
Testvérek automobilkereskedelmi cég megszerezte a kiváló 
német Adler-automobilok magyarországi vezérkép viseletét. 
A gyár legújabb típusa „Adler Standard 6." néven kerül 
forgalomba. Egyike a preciz német munka remekeinek. A 
frankfurti gyár új hathengerese 10 adólóerőt képvisel. Az 
egy blokkban elhelyezett hengerek furata 70 mm., lökete 110 
mm. A hengerűrtartalom: 2541 kcm. Az új Adier különösen 
négy szempontból válik ki a többi hathengeres konstrukció 
közül. Először is hydraulikus berendezésű négykerékfékkel 
bír, ami a lehető legkönnyebben egy fogással utánaállítható. 
Nyomásalatti központi zsírozással bir, ami különösen az 
úrvezető szempontjából bir nagy értékkel. Nem kell a kocsi 
alá feküdni, nem kell külön keresni a Tecalemit-csapokat, 
hanem egy nyomással eleget tettünk a zsírozásnak. Ugyan-
csak mint harmadik előnyt említjük az olaj- és levegőszitát, 
mely ma már igen sok modem kocsin látható. Az Adler 
negyedik előnye a kitűnő rugózás. A kocsi túlméretezeít 
rugókkal van ellátva, úgyhogy a legrosszabb utakon is 
használható. Ez a jó tulajdonsága különösen a magyar uta-
kon jut érvényre. Az új 6 hengeres Adlerek már megérkez-
tek a képviselethez, ahol meg is tekinthetők. Ezzel a kiváló 
német automobilipar egy képviselője nyert ismét talajt a 
magyar piacon, melyről a háború utáni nehéz gazdasági 
viszonyok folytán csaknem egészen kiszorult. 

Giricz—Varjas—Gyikos. Három derék magyar ember. 
Eddig külön-külön dolgoztak. Hol itt, hol ott tevékenyked-
tek nagy szakértelemmel az automobilszakmában. Egyikük, 
Giricz Ferenc mester, lakatos, karosszériaspeciabsta, a meg-
sérült sárvédők doktora, a másik, Varjas József a fényező, 
kitűnően érti a dukózás művészetét, a harmadik Gyikos Já-
nos nyergesmester, ő is régi ember a szakmában. Most 
egyesültek hárman és „Zápolya Karosszériaüzem" néven az 
V., Zápolya-utca 23—25. szám alatt (telefon: Lipót 902—83.) 
nagy karosszériajavító- és építő-üzemet rendeztek be. Ha-
talmas 4—5 helyiség fogadja magába a javításra behozott 
kocsikat, amelyek sorban futnak át a lakatosműhelyen, a 
bognárműhelyen, a nyergesműhelyen, míg végre a fényező-
teremiben megkapják az utolsó munkát. Az üzem, tekintet-
tel arra, hogy maguk a mesterek dolgoznak és így igazán 
kiváló munka mellett jóval olcsóbban állítják elő termékei-
ket, árait tekintve, határozottan mérsékelt. „Jót olcsón" ez 
a mottója Giricz mesternek és a mottót mindhárman tejes 
mértékben be is tartják. Tekintve a jó és preciz munkát, 
sikerült nekik már olyan neves cégek, mint a Nébel és Szir-
mai összes karosszériamunkáját, valamint nagyobb bizto-
sítótársaságok, mint a Hermes sbb. megszerezni. Mmdhár-
mann 15—20 éve foglalatoskodnak a szakmában és ez-
alatt a legelismertebb budapesti karosszériaépítő-cégeknél, 
mint a Kölber-Testvérek, Nagy Géza műhelyében és az 
Unitas-ban voltak munkavezetők, illetve főmunkások. Mele-
gen ajánljuk őket olvasóink figyelmébe. 

A kis Zündapp teherszállító-motorkerékpárok nagy si-
kereket értek el a legutóbbi német kiállításon. A 62 mm. 
furatú és 82.5 mm. löketű, 249 kcm. hengerűrtartalmú kis 
Zündapp-motor a féken 4.5 lóerőt ad le, ami igen szép tel-
jesítmény. A motor emellett rendkívül elasztikus és nagyon 
kevés üzemanyagot .'.ogyaszt. 

Biró Jenő — Speedwell. A kitűnő angol olajok ismét 
képviseletet nyertek Magyarországon. A Seedwellt pár évvel 
ezelőtt a Majláth-cég képviselte, mely akkoriban igen szép 
eredményeket ért el a kitűnő angol márkával. Később a 
gyárral történt komfliktus folytán megakadt a Speedwell 
Magyarországra való szállítása és sokáig nélkülöztük ezt a 
kitűnő márkát. Most a Biró Jenő-cég, mely hatalmas méretű 
nagyobbodásával egy kitűnő olajképviseletet is felvett 
programmjába, megszerezte ismét a Speedwellt. A Speed-
wellnek ma három fajtája kerül forgalomba. A „Sans Égal" 
az általános típus, míg a versenyekre a híres „White Ideál" 
jön számításba. Alkalmunk volt megtekinteni a Speedwell-
mintakollekciót, melyről első fogásra megállapítható a dús 
kenőképesség. A Speedwell-olajok magyarországi vezérkép-
viseletét a Liszt Ferenc-téri Biró Jenő-cég szerezte meg. 

A Petrákovics-Test vérek a Bástya-utcában egy hatal-
mas, modernül berendezett motorkerékpárjavító műhelyt 
létesítettek. A nagyüzemnek mondható javítóműhely 5—6 
nagy helyiségből áll és egy kisebbszerü gyárnak is beillik. 
A cég most nemcsak javítási munkálatokra rendezkedik be, 
hanem oldalkocsik gyártását is felveszi programmjába. A 
külföldi sidecarokon tett tapasztalatok után főleg masszív 
és kényelmes túra-sidecarokat akarnak hozni. Tekintve a 
cég nagy ambícióját és hozzáértését, ez sikerülni is fog. 

Érdekes óvást adott be egy Zündapp-vezető, Krohn az 
ADAC-hoz. A februári Garmish—Partenkirchen-i verse-
nyen Berlinből indulva, Hannover—Hamburg érintésével, 
1300 kiiométert tett meg 250-es szólógépén. Ennek dacára a 
versenyvezstőség a távolsági dijat egy 900 kilométeres útat 
megtevő Mercedes—Benz-vezetőnek ítélte. Az óvás fogja 
most eldönteni, hogy mi értékelendő többre: 1300 km. egy 
260-es Zündapp-motorkerékpáron, vagy 900 km. egy ké-
nyelmes Mercedes—Benz volánjánál. Melyik volt nagyobb 
sportteljesítmény? Azt hiszem, vita nélkül az előbbire sza-
vazunk. 

MÜLLER mérnök Akkumulátor-eladás, töltés és javítás. 
Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 6. TELEFON 

-93 . 
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J a v í t t a s s a ^ ^ M ^ ^ ^ I I I J l angol mintára berende-
motorkerékpár ját a | V I ^ ^ I ^ ^ ^ ^ E L I M I I f m I V I z e t t speciális i^u^nben 

Jos, Lucas Ltd magyarországi vezérképviselete, Budapest, V I , Gróf Zichy Jenő-utca 17 — Telefon: Teréz 2 2 9 — 0 6 

A budapesti angol motorkerékpárképviseletek hatalmas 
sikert értek el az első idei. nagy angol megbízhatósági ver-
senyben a Colmore Cup-ben. Kitűnően szerepeltek a BSA-
gépek, megnyervén Parker révén egy 349 ohv. BSA-side-
carral a Colmore-serleget. Ugyancsak BSA nyerte a leg-
jobb szólóteljesítményre kiírt Cranmore Trophyt. A má-
sodik legjobb oldalkocsis gép számára kiírt Watson-
Shieldet a James nyerte. Ugyancsak ő nyerte a legjobb 
175-ös gép külön díját, az Eric Walcker-serleget. Szép ered-
ményt értek el a mult évben a teamet nyerő Douglasok, 
melyek idén ugyan minimális pontkülönbözettel lemarad-
tak a Ttam-díjban az ugyancsak kitűnő Arielek mögött, de 
5 aranyérmet vittek haza. A legjobb 250-es gép a Dunelt 
lett, míg a 350-es kategória legjobbja egy Velocette lett, mely 
bebizonyította, hogy nemcsak a sebességi versenyeken klasz-
szisgép. Az 500-as kategória legjobbja ugyancsak egy 
Ariel lett, mely a Team-díjjal és a szólókategóriák második 
helyével ugyancsak kiérdemelte az elismerést. Két külön 
díjat nyert még a Rudge és a Sunbeam is. 

A Morgan angol háromkerekű kiskocsik első szállítmá-
nya a napokban érkezik meg Budapestre, örömmel szegez-
zük le a tényt, hogy végre-valahára ezek a kitűnő, Angliá-
ban és Franciaországban oly nagy közkedveltségnek ör-
vendő kis háromkerekű járművek képviseletet kapnak Bu-
dapesten. Mi ezt már évekkel ezelőtt szorgalmaztuk és min-
denkinek, aki szerkesztőségünknél új és jó képviselet után 
érdeklődött, melegen ajánlottuk a Morgant. Most végre a 
Lantai Ede-cégnek sikerült megállapodást létesíteni a gyár-
ral. A Morgan-gépek a cyclecar-csopontba tartoznak. Elől 
kettő, hátul egy kerékkel birnak. Tulajdonképen három-
kerekű kisautók, mindazonáltal a motorkerékpárok csoport-
jába sorozzák őket. A Morgan-gyár típusainál az 1000 kcm.-es 
JAP- és Blaokburne-motorok kombinációit építi be. Az ohv. 
1000-es JAP-motorral beépített Morganok sebessége meg-
haladja a 140—150 kilométert is. A Morgan egyike lesz 
azoknak a járműveknek, melyek ára egyenlő egy nagyobb 
típusú sidecar-kombinációval, de annál jóval kényelmesebb. 
Különösen doktoroknak, ügyvédeknek ajánlható melegen. 

Megérkezett a kis 250 kcm. Velocette. A Lantai-cég 
Magyar-utcai kiállítási termét zsúfolásig megtöltötték az 
érdeklődők, úgyannyira, hogy képtelenek voltunk a géphez 
jutni. Annyit azonban így is megállapítottunk, hogy a kis 
kétütemű Velocette formája egészen elsőrangú és komoly 
benyomást tesz a nézőre. Ezzel a modellel akarja a Lantai-
cég elárasztani a Magyar piacot és a gépet heti 12 pengős 
részletre adja a vevőknek. 

A Királyi Magyar Automobil Club lapunknak a Hús-
véti Trialon a cyclecar-kategória felvételét is ajánlotta. Saj-
nos, szerkesztőségünk a Delmár-vándordíjra való tekintet-
tel ezt nem teheti meg. Ma ugyanis már az idő rövidsége 
folytán nem lehet összeállítani azokat a pontozási lehetősé-
geket, amelyek a cyclecarra ugyanolyan terheket és előnyö-
ket rónak, mint a szóló-, illetve a sidecai-motorkerék-
párokra. 

Weiner Zoltán, aki a mult évben főleg Sci/tton és REX-
ACMÉ-n indult, az idén HRD-én áll starthoz a nagyobb ver-
senyeken. Weiner egyébként Győrbe költözik és ott meg-
alapítja a HRD, Velocette Cotton és New-Henley, valamint 
a Morgan álképviseletet. 

Stanzell Gyula, a ki a mult évben REX-ACME-gépével 
az Osztrák TT. egy kategóriájában is győzött és magyar 
versenyeken is jól szerepelt, egy 980 kcm. ohv. kéthengeres 
JAP-motorral szerelt Morgan cyclecart vásárolt. Stanzel 
lesz az első Morgan-versenyző Budapesten. 

Nagyon nehéz ma a konstruktőr dolga. Jót is kell adni 
és modern felszerelést is kell biztosítani a kocsinak. A mi-
nap beszélgetést folytattunk Méray Lóránttal az új kis-
kocsik tervezőjével, aki igen észszerűen magyarázta meg 
nekünk a mai helyzetet. Kitűnő, de egyszerű kiskocsit akar-
tam piacra hoz-ni, olcsó áron. Mikor a kocsit bemutattuk 
az érdeklődőknek, kifogásolták, hogy nincs kilométermérő, 
nincsen óra, nincs keresőlámpa, nincs stoplámpa stb. Ha 
tehát eleget teszünk a mai ízlésnek, akkor a kocsi ára 6— 
10 millióval emelkedik. Bizony, ilyenkor az ember igazán 
nem tudja, mit (tegyen. Adjon egy jó közhasználati kocsit 
olcsón, különleges felszerelés nélkül, vagy adjon egy szemre 
gyönyörűen felszerelt gépet olcsóbb anyagokból. Nehéz te-
hát a konstruktőr helyzete. Mindazonáltal bízunk benne, 
hogy Méray Lóránt ki f og okoskodni az ügyek folyásán és M c E Y O Y 
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jót is fog adni, szép felszereléssel és olcsón is. 

Automobil és Motorkerékpár szakmában járatos, több 
éves gyakorlattal rendelkező magyar és német 

gyors-ésgépírónő 
állást keres. Cím a kiadóban d. e. 10-1. Teréz 136-64 
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Új Calthorpe-versenyző. Mint értesülünk, a bu- ^ • • • 
dapesti Calthorpe-képviselet egy 350 kcm. királyten-
gelyes speciálgépet hozatott, melynek nyergében 
Rosenbluth Sándor fog versenyezni. Rosenbluth 
Rózsa néven már automobilon sokat versenyzett. 
Egyízben a híres Csermely-féle nagy Benz-el is 
indult és kvalitásos menőnek bizonyult. Rosenbluth 
már szorgalmasan treníroz a budai hegyekben és re-
méljük, hogy motorkerékpáron is az elsők közé fogja 
magát küzdeni. — Január 22-én az Edsviken-tó befa-
gyott jegén sebességi versenyt rendeztek a svédek. 
Erik Vesterberg (Harley Davidson) és Folke Man-
nerstedt (FN) két speciálgépen 180 kilométeres se-
bességet értek el. A leggyorsabb automobil 147 kilo-
métert futott. — A Rudge-Whitworth-gyár Coven-
triben most egy 499 kcm. széria modellt hozott 
piacra, melynek maximális sebessége garantált 70 
mértföld ma, ami 112 kilométernek felel meg. — 
Egy Brough Superior vázba szerelt 680 kcm. ohv két-
hengeres JAP motoros sidecar 3000 mértföldet (4822 
kilométer) futott egyfolytában 88.495 km. sebes-
séggel. — Az új Rudge-gépek a most lezajlott angol 
megbízhatósági versenyeken fényes eredményeket ér-
tek el. A Costwold Cup Trialban az abszolút győzel-
met és a 3 aranyérmet, valamint a team-díjat, a Col-
more Cupben 2 speciáldíjat és 4 aranyérmet, a 
London-Exeter versenyben 3 indulóval 3 aranyérmet 
és a Cardiff-Leicester Trialban 6 indulóval 5 ezüst 
serleget nyertek. Olyan eredmények ezek, amelyek 
az új Rudge-típusok kiválóságát fényesen igazolják. 
— A budapesti Sunbeam-képviselet ügye most 
már véglegesen eldől. Mint tudjuk, a Magyar Ab-
roncs- és Kerékgyár teljes adminisztrációját a 
Castrol-olajok és KLG-gyertya, valamint a Smith-
alkatrészekre összpontosítja és a Sunbeam-képvisele-
tet egyik kiváló motorosunk, Böckh László veszi át. 
Böcknnek már sikerült magáit teljesen függetleníteni 
a bécsi Amton Kamer cégtől is és az első új szállít-
mányt Angliából megrendelni. — Az 1928. évi genfi 
nagy kiállításon nemcsak automobilok, hanem motor-
kerékpárok és teherkocsik is ki lesznek állítva. A ki-
állítás dátuma március 16—25. 22' angol, 10 francia, 
5 svájci, 3 német, 3 belga, és egy olasz gyár lesz 
a motorkerépárok közül képviselve. — Eggyel csök-
ken, eggyel szaporodik a Bugatti-versenyzők száma. 
Feledy Pál dr. eladta kis 1500 kcm. versenykocsiját 
és egy Citroen túrakocsit vásárolt. Ez idén csak 
király tengelyes Norton-jával fog versenyezni, ami a 
közeli napokban érkezik Budapestre. Bugatti 3 lite-
res túrakocsit vett Lyka István, aki az új, kitűnő, 
gyors géppel minden versenyben elindul és egyik 
legjogosabb aspiránsa lesz a túrakocsi bajnokságnak. 
— Gróf Andrássy Imre egy Type 2300 kcm. Targa 
Florio Bugatti kompresszoros versenykocsit 
rendelt Molsheimben. Ez lesz a leggyorsabb kocsi 
Budapesten a jelen körülmények között. A kocsi 200 
kilométeren felüli sebességek kifutására képes. Mint 
hírlik, fiatal autóvezető gárdánk egy másik tagja is 
aspirál egy hasonló gyors kocsira, mely esetben a 
Zichy-féle 1.5 literes kompresszoros kocsival négyre 
emelkedne Budapesten a kompresszoros Bugattik 
száma. — Gróf Zichy Tivadar az idei versenyeken 
egy Austro-Daimlerrel és egy 1.5 literes Bugattival 
fog versenyezni. Bugattijának motorja, mely a mult 
évi svábhegyi versenyen, mint tudjuk, megsérült, a 
közeli napokban várható vissza a gyárból. Tehát mint 
az előjelek mutatják, az idei versenyeken elég sok 
gyors kocsi lesz a startnál. — Észak-Amerikában 
minden 80 emberre jut egy benzintöltő állomás, ez-
zel ellentétben csak 5000 emberre jut egy cipőkeres-
kedés. — újabban már nemcsak automobilt, traktort, 
gazdasági felszerelést és közszolgálati cikket kaphat 
az ember részletfizetésre, hanem már repülőgépet is. 
Amerikában és Angliában már behozták a repülő-
gépgyárak a részletüzletet és mint értesülünk, egy 
nagy gyár Németországban is rövidesen megkezdi. — 
Anglia egy városában behozták, hogy a sötétség be-
álltával minden lónak a farát ki kell világítani. 
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Ugyanitt a közlekedési rendőrök mái- régen ki van-
nak világítva. Nálunk még az utcákat sem világít-
ják. — 1926-ban Észak-Amerikában az automobil-
szakma összes gyárai nem kevesebb, mint 12 milliárd 
dollárt forgalmaztak. Ez olyan szám, amit mi talán 
fel sem foghatunk. Az összeg csekély 70 milliárd 
pengő. Csekélység. — Amerikában van egy olyan 
automobilclub, ahol csak az lehet tag, aki egy-ugyan-
azon kocsival legalább 150.000 kilométert futott. A 
club elnöke egy idősebb amerikai 700.000 kilométer-
rel tartja a klubrekordot. Természetesen ezt már nem 
egy kocsin érte el. — Érdekes, hogy a USA-ban, 
mely, mint köztudomású, a száraz országok egyike, 
ahol tudniillik alkoholt nem szabad inni, a legtöbb 
baleset, vagy a soffőr, vagy az utas ittas állapota 
folytán következik be. — Újabban már fával is haj-
tanak motort. Benzin és benzol helyett légmentesen 
elzárt fát égetnek el és a keletkezett gázokat, ame-
lyeket a motorhoz vezetnek, anriiak hajtására hasz-
nálják fel. — Belgiumban sem vezetői igazolvány, 
sem vezetői vizsga nem létezik. Mindenki hajthat, illet-
ve vezethet automobilt. Ennek dacára semmivel sincs 
több autóbaleset, mint más országokban. — Az 
osztrák Tourist Trophy az idén a Hinterhrühl körön 
lesz. Az osztrákok szerint ez felel meg legjobban a 
TT követelményeinek. Sok a fordulója és sok benne 
az emelkedés. — Pietro Ghersi, a kiváló olasz moto-
ciklista végleg leszerződött a Norton-gyárhoz. Indul 
az angol Tourist Trophyn és a Nemzetek Nagy Dí-
jában Monzában. A fentieken kívül automobilverse-
nyeken is résztvesz egy francia Derby kiskocsival. — 
Emilio Materassi a Coppa Mille Migliaban egy ame-
rikai Chrysler-rel indul. Kíváncsiak vagyunk, mit fog 
Materassi csinálni az amerikai kocsival, az olasz ver-
senyzők gyors olasz kocsijaival szemben. — A június 
24-én a Circuit Permanent de la Sarthe-on lefutásra 
kerülő Bugatti Grand Prix több kategóriára lesz 
osztva. Külön futnak a kompresszoros és külön a 
kompresszor nélküli kocsik. Végül egy nagy handi-
cap lesz. Díjakként kocsik kerülnek kiosztásra. Az 
©lóversenyek távja 6 kör, ami egyenlő 103.572 km-rel, 
míg a döntő futamban a táv 16 kör, azaz 276.192 km. 
Első díj 165.000 frank, második 60.000 frank, harma-
dik 3€.000 frank. — Malcolm Campbell 333 kilométeres 
automobil sebességi világrekordja mellett a repülés 
rekordja 477.876 km. (de Bernardi). — Legújabb ér-
tesüléseink szerint Campbell ideje a repülő mért-
földre (1609 méter) sokkal jobb volt, mint a kilomé-
terre, amennyiben ideje 16 másodperc 76 század 
volt egyik irányban, míg a másik kísérletnél ellen-
kező irányból 18.039 mp. A kettőnek középarányosa: 
17.3995 mp. egyenlő 332 km. 977 méteres sebességgel. 
— Franck Lockhardt mielőtt még felborult Daytona-
Beachben, hivatalosan 322 kilométeres sebességet ért 
el. Ez feltétlenül a legnagyobb teljesítmény, amit ed-
dig motorral produkáltak, legyen a motor 3, avagy 
4 literes. A kompresszorral ellátott Stutz fordulat-
száma 7200 volt percenként. — Ray Keech White 
Liberty-je, mint a legutolsó hírek igazolják, csupán 
300 kilométeres sebességet tudott elérni. Keech egyik 
tréningjén az egyik motor kigyulladt, Keechnek 
azonban semmi baja nem történt. — Malcolm Camp-
bell világrekordjával megnyerte a Wakefield által 
feljánlott 1000 angol fontot, ami magyar pénzben 
350 millió, illetve 28000 pengőt tesz ki. — A „Coppa 
Mille Miglia" a tavaszi olasz versenyszezon egyik 
legkiemelkedőbb eseménye, mind nagyobb méreteket 
ölt. A védő OM, az Alfa-Romeo és a Lancia-gyárak 
egyenként 3—3 nevezést adtak le. A verseny szenzá-
ciója a mult évi olasz automóbilibajnok, Emilio Mate-
rassi startja egy Chrysler-el. Hogy ki lesz a part-
nerje, azt még nem tudni. Maserati szintén három 
kocsival indul. A legerősebb Maserati team Maggi 
gróf és Maserati. A svájci olasz Lepori egy Hispáno-
Suizaval indul. Eddig 41 a nevezések száma, ami 
azonban valószínűleg a duplájára fog emelkedni. — 
Amikor ezen soraink napvilágot látnak (március 10.) 
már lefutották a Circuito di Tripolit. A verseny dá-
tuma március 11, távja 420 kilométer. A verseny 
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érdekessége, hogy itt mutatkoznak be a volánnál Olasz-
ország legjobb motorkerékpárosai, akik megirigyelvén Nu-
volari Tazio győzelmeit, sorra áttérnek az automobilver-
senyzésre. Természetesen azért a motort sem hagyják 
abba, mint azt Nuvolarinál is látjuk. Tripoliban Nuvola-
rin kívül a kiváló Pietro Ghersi, Luigi Archangeli és 
Achille Varzi fognak bemutatkozni. Varzi Bugattin, Ghersi 
Derbyn. Természetesen a nagy ágyúk, mint Materassi, 
Maggi, Maserati, Borsacchini és mások is indulnak. A ver-
seny eredményét március 25-iki számunkban (6-os) hozzuk. 

Új motorosokat gondosan be kell járatni. Minden motor-
nak az első 1000—2000 km.-en keresztül váló bejárása döntő 
befolyással bír annak élettartamára és teljesítőképességére 
nézve. Ajánlatos minden bejárás alatt levő gépet túlterhe-
léstől megóvni és egészen lassan járatni (35—40 km.). Fon-
tos a helyes kenés. A bejárás ideje alatt a legjobb olaj is 
csak éppen, hogy megteszi. A gépnek a teljes teljesítményét 
csak a bejárás befejezte után sz-abad kivenni. Nem győzzük 
eléggé hangsúlyozni, hogy a bejáratás milyen fontos. Aki 
erre nem fektet súlyt és azt nem intézi el p. lehető legnagyobb 
gonddal, már jóelőre kijavíthatatlan hibákat okoz gépének. 
Ajánlatos a bejárás után minden egyes alkatrészt ismét át-
vizsgálni. 

A legutóbbi olasz Gazetta dello Sport most már végérvé-
nyesen közli a névsort, hogy melyik versenyző, melyik márka 
színeiben fog az idei nagy versenyeken szerepelni. Csupán a 
két nagyágyú, Pietro Ghersiről és Varzi Achilléről nem 
tudja, mi a tervük. Legutóbb a Nortonnal hozták őket kap-
csolatba, újabban azonban azt írja róluk a Gazetta, hogy 
csak versenykocsit foginak vezetni. Majd kiderül az is 
a vallatásnál, illetve az első nagyobb öszecsapásnál. Az ed-
digiek szerint a Bianchi .színeiben indulnak: Nuvolari, Mo-
retti, Zanchetta, Miro Maffeis és Saini. Frera: Self Eduardo, 
Macchi, Panella és Vertua. Guzzi: Raccagni és Primo Mo-
retti. Garelli: Gianoglio. Gilera: Gilera és Zano. Moto Piana: 
Piana. Ladetto: Minetti és Vitaié. G. D.: Baschieri és Sandri. 
Sunbeam: Arcangeli Luigi, Mario Colombo, Riva Augus/to és 
Roccatani. AJS: Bandini és Mario Ghersi. Chater-Lea: Bar-
santi. Triumph: Opessi Pierino. FN.: Sbaiz. Saroléa: Quatt-
rocchi. Harley—Davidson: Faraglia Umberto. Motosacoche: 
Fieschi. 

A minap egy érdekes levelet kaptunk a vidékről. Egyik 
előfizetőnk védeményt kért a német BMW-motorkerékpárok 
felől. Megírja levelében, hogy szeretne egy BMW-t venni, de 
a helyi konkurrencia erősen lebeszéli és a következő hibákat 
sorolta fel, amelyekre nézve véleményt kér tőlünk. 1. A BMW 
kardántengelye igen könnyen törik. 2. Mivel a hengerek fek-
szenek, alulról kopnak. 3. A keresztben fekvő hengerek miatt 
egy bukás már tönkreteszi a motort és a vázat. Fenti levél 
igen érdekes. Nálunk megfigyelhető, ha egy új, különösen jó 
konstrukció kap képviseletet, akkor megkezdődik az ellen-
akció. A fentebb említett három, nagy hiba nevetséges. BMW 
kardántörésről még nem hallottunk, a fekvő hengerek ko-
pása egyszerű dajkamese (lásd Douglas. Viktória, Coventry, 
Guzzi stb.), ami pedig a bukásokat illeti, az őszintén szólva, 
a BMW-nél alacsony helyzete miatt majdnem kizárt és ha 
meg is történik, úgy sem a váznak, sem a motornak nem árt. 
Megnyugtatjuk a levél íróját, hogy a németek vannak olyan 
okosak, hogy nem konstruálnak olyan gépeket, melyek egy 
bukástól már széjjelmennek. 

„Szicília körül." Az Automobile Club de Sicile közvetlenül 
a Targa Florio után május 8—9-én túrakocsik számára ver-
senyt rendez Szicília körül. A kocsiknak először egy Madonia-
'kört kell futni (108 km.), majd a sziget körül: Messina— 
Catania-—Syracuse, Agrigento—Trapani—Palermo. A sziget 
körüli útvonal 930 km. Az össztávolság tehát 1038 km. Ne-
vezési zárlat április 29. Tét: 300 líra. 

Az olaszországi tavaszi automobilversenyek három leg-
érdekesebbje kétségkívül a március 11-én lefutásra kerülő 
Circuito di Tripoli (távolság 420 km.), a március 31-én és 
április 1-én lefutandó „Coppa Mille Miglia" (1000 angol 
mérföldes sebességi verseny egyfolytában, országúton) és a 
Targa Florio lesz, melynek dátuma május 6. Mindhárom ver-
senyen Olaszország legjobbjai indulnak. A tripoliszi verseny 
beleszámít az olasz automobilhajmokságba is. 

Dr. R. de Erignis (Partenkirchen) egy igen érdekes 
könyvecskét adott ki, melyben az Olaszországba utazókat 
látja el tanácsokkal. A könyv legjobb része a német és olasz 
automobil-„terminus technikusok" magyarázata, aminek az 
Itáliában utazó nagyon hasznát veheti. Ára 1 német márka 
és megrendelhető a könyv írójánál direkt is. 

„The Studebaker Overseas News" legújabb februári szá-
mát a közelmúlt napokban vettük kézhez. Az öt nyelven írt 
lap tulajdonképen a Studebaker-gyár lapja, amelyben a Stu-
debaker-hírek, valamint az európai 'képviseletek részére szük-
séges útbaigazítások foglaltatnak. A nyolcoldalas. hatalmas 
méretben megjelenő lapból igen érdekes dolgukat tudunk 
meg. A képeken például kitűnően látható, milyen óriási rek-
lámokai dolgoznak az amerikai gyárak. Öt képen mutatja 
be a brüxellesi kiállítás alkalmával történt Studebaker fel-
vonulásról készült felvételeket. Az egyiken 12 néger kerék-
párost látunk, akiknek kerekei „Scheibenrad"-szerűek és 
rajtuk hatalmas Studebaker Erskine Six felírás látható. Mások 
nagy plakátokat hordoztak körül a városban az Erskine-
modell felírással. Egész kis mozgó házak vonultak végig a 
városon mindenütt az Erskine felírással. 

Hány alkatrészből áll egy autó? A legtöbb automobi-
lista bizonyára megközelítőleg sem tudja, hogy gépének hány 
alkatrésze van. Nem látják azt soha szétszedett állapotban, 
nem csoda tehát, hogy becslésük a valódi számot még csak 
meg sem közelíti. Egy külföldi automobilgyárnak az az ötlete 
támadt, hogy kocsijainak összes alkatrészeit szépen meg-
jelölve, hatalmas táblákra akasztva, kifüggeszti üzlethelyi-
ségében. A kétemeletes üzlet falain egymást érik a táblák, 
úgyhogy a vevő a legkisebb és legeldugottabb részbe is bete-
kintést nyerhet. Az alkatrészek száma nem kevesebb, mint 
12.000. Ebben a számban bennfoglal tátik a karosszéria, vala-
mint a párnázás és az egyéb hozzávaló is. Ez a kiállítás, 
amellett, hogy neveli az automobilistát, még igen jó propa-
gandaeszköznek is bizonyúlt. 

Az 1928. évi Targa Florio, mely ismét együtt lesz ren-
dezve a Coppa Florióval, ismét nagy versenynek ígérkezik. Az 
olaszok legjobbjai állanak sorompóba a Florio-pajzs dicső-
ségéért. Eddig külföldről csak a francia Bugatti-team biztos 
induló, amelyből ugyan Chiront kivéve, egy sem francia. A 
legutolsó hírek szerint gróf Conelli, az angol Williams, a 
francia Chiron és az olasz Nuvolari alkotják a Bugatti-teamet. 
Hogy Bordino csak az olasz versenyeken indul, avagy később 
az összes európai versenyeken, az még nem biztos. 

Hotchkiss DONNET-ZEDEL nsji 
AUTO-PALOTA 

Schmalcz Józse f 
Budapest, VII., Dobány-u. 22 

Telefon: J. 425-68 

AUTO-PALOTA 
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Schmalcz József 
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Érdekes adatok az Ariel Maudes Trophy győ-
zelméhez! Az Auto-Cycle Union által évente motor-
kerékpárok által felmutatott legnagyobb jelen-
tőségű teljesítményért adományozott Maudes-serle-
get az 1927. évre az Arel-gyár nyerte. Az 5000 
mértföldes nonstop-menet, melyet egy teljesen 
széria-kivitelű 550 kcm.-es s. v. sidecar-modellel 
hajtották végre, volt az a teljesítmény, melyet az 
ACU az elmúlt évi motorkerékpárteljesítmények kö-
zül -a legnagyobbnak ismert el. Egynéhány érdekes 
adatot jegyeztek fel erről a fényes sikerrel zárult 
kísérletről, melyeket alább közlünk. A befutott tel-
jes táv 5011 mérföld volt. Ez alatt az idő alatt a 
motort egyetlen egyszer sem állították le, még ben-
zinitöltés vagy vezetőleváltás esetén sem. A gép ezt 
a távolságot 251 % óra alatt futotta be. A dugaty-
tyú közel 5000 mérföldes útat tett meg a henger 
belsejében. 20 millió szikra ugrott át a gyújtógyer-
tya pólusai között. A komplett sidecar-kombináció 
teljes súlya 250 kg. volt. A motor összesen kb. 6 óra 
hosszat járt egyhelyben, mialatt a töltéseket és ve-
zetőleváltásokat végezték. Egy megállás átlagban 
7 percig tartott, minden hatórás periódus végez-
tével. 

Kovácsolást, reszelést, forrasztást csak gya-
korlat útján lehet elsajátítani. Azonban azok, akik 
autóalkatrészeik kisebb javításait sajátmaguk vég-
zik, akár kényszerűségből, akár önszántukból, ha 
nem akarnak saját kárukon tanulni, mások tudá-
sát és oktatását veszik igényibe. De nem mind-
egyik jó Lakatos és szerelő egyúttal jó oktató is. A 
kellő pedagógiai érzék nélkül tanító szakember út-
mutatásait eredményesen lehet jó könyvből kiegé-
szíteni. Ilyen célra jól megfelel a Bosch A. G. ál-
tal összeállított: Handbuch für Lehrlinge der áll-
gemeinen Feinmechanik (3. bővített kiadás, 110 
szövegoldal, 88 ábraoldal, 417 ábrával. 1928. VDI 
Verlag, Berlin, kiadása. Ára Rm. 15.—) című 
könyv. Az első fejezete kellő részletességgel és 
rendszerességgel tárgyalja az üzemanyagokat. és 
tulajdonságaikat (külalak, szilárdsági tulajdonsá-
gok, megmunkálhatóság, elektromos, mágneses, ve-
gyi és egyéb tulajdonságok, alkalmazhatóság). A 
második fejezet a szerszámokkal és kezelésükkel 
foglalkozik. Itt külön ki kell emelni a nagyszerű 
ábráikat, amelyek szemléltetően mutatják be a „ j ó " 
és „rossz" kezelést. A harmadik fejezet a szerszám-
gépeket ismerteti, a negyedik az alkatrészek kiké-
szítéséről szól (pl. .acéledzés, fényezés, stb.). Az 
ötödik fejezet a készülékek s kisebb gépezetek ösz-
szeszerelésóaek könnyebb megértése végett a ZR4 
mágnesgyújtó-összeállítását magyarázza el részletesen. A 
hatodik fejezet a műhelyrajzolásról szól. Külön meg kell 
említeni a könyv praktikus összeállítását. Első fogással a 
szétnyitáskor különválnak az egybefűzött szöveg és az ábra-
rész és így a szöveg olvasása közben az ábrák mindig .szem 
előtt lehetnek. Khayll István. 

A Viktória vezetőiskola egynéhány héttel ezelőtt ki-
tűnően megszerkesztett kézikönyvvel lepte meg tanulóit és 
az automobilszerkezet iránt érdeklődőket. A kitűnő kézikönyv 
melyet a szakiskola hozzáértő mérnöki kara szerkesztett, 
világosan, érthetően) és rengeteg ábrával ismerteti az auto-
mobil szerkezetét a legegyszerűbb vázlatos ábrázolástól 
kezdve a legérdekesebb újításig. Az ízléses kiállítású és tar-
talmas könyv ára 4 pengő. Kapható a Viktória szakiskolá-
ban, Budapest, Vörösmarty-utca. 

Az automobil sebességi világrekordjáról a következő 
feljegyzések vannak: 1898-iban Chasseloup-Laubat egy, a 
Jeantaud-mű veknél készült, elektromos árammal hajtott 
gépkocsival 63.137 km. sebességet ért el. A következő évben 
1899-ben a világrekord ötször cserélt gazdát Lauhat és Je-
natzky között, aki ugyancsak egy villanyerővel hajtott, sa-
ját konstrukcióval kísérletezett. Jenatzky volt egyébként 
az első, aki a 100 kilométeres határt átlépte. (105.9 km.) 
1902-ben Serpolett egy gőzzel hajtott gépkocsit konstruált, 

melyet saját maga vezetett és a fennálló rekordot 120.771 
km.-re növelte. A sebesség ezután lassan, de biztosan emel-
kedett. 1904-ben de Caters (Mercedes) 156.634 km.-t ért el, 
míg 1907-ben Rigólly egy Gobrom-Brillie kocsival átlépte 
a 100 mérföldes batárt (160.900 km.). 1909-ben a Benz-vezető 
Hémerynek sikerült túljutnia a 200 kilométeres határon, 
amennyiben 202.653 kilométeres sebességet ért el. A követ-
kező világrekord akkor sokáig váratott magára, míg 1922. 
ben K. Lee Guiness (Sunbeam) 215 kilométerre emelte. 

Marchand svájci kilométerrekordkísérlete nem sikerült. 
•Hírt adtunk mult számunkban, hogy a francia vezető Mar-
chand egy Voisin-kocsival megjavítani óhajtja a Róbert 
Benoist (Delage) által tartott svájci kilométerrekordot. 
Benoist 1927 március 7-én a Genf—Eaux Mortes kilométer-
versenyen 208.092 kilométeres sebességet ért el. Marchand 
kísérletét a Locarno—BellinzoJia útvonal Caldenazzo—Gu-
biaaco-vonalon hajtotta végre, mely útrész valóban kiválóan 
alkalmas kilométerversenyek rendezésére. Marchand kísér-
lete nem járt sikerrel, amennyiben a kilométerre repülő-
starttal csak 17.45 másodpercet tudott kifutni, ami csak 
206.300 km. sebességnek felel meg. Marchand állítólag a 
genfi kilométerversenyen újabb kísérletet szándékozik tenni. 
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PNEU 
Nagy a vándorjárás a budapesti Indian-képviseletnél. 

A napokban érkeztek meg ugyanis az első 1928-as modellek, 
már első kerékfékkel felszerelve. A legnagyobb érdeklődés 
természetesen az ACE-Indian, a gyönyörű négyhengeres mo-
dell iránt nyilvánult meg, mely tényleg rászolgál a hatalmas 
érdeklődésre. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a bu-
dapesti Indian-képviselet a holtszezonban, január—február-
ban nem kevesebb, mint 28 gépet helyezett el a magyar 
piacon. Az 1928-as modellek már mind ampere-mérőórával, 
világítólámpával és kapcsolóval jönnek a forgalomba. Na-
gyon szépek az eredeti amerikai Indian-sidécarok is, melyek-
ből szintén egy nagyobb szállítmány jött Budapestre. Nagy 
szenzációt okoztak az utóbbi vizsgákon a hangtalan járású 
Indian-gépek. Mint értesülünk, a vizsgáztató bizottságnak 
annyira feltűnt az Indiánok hangtalan járása, hogy most 
külön vizsgálat alá fogják venni a hangtompítók berendezé-
sét és kötelezni akarják a hangos gépeket, hogy kipuffogó-
csövüket Indian-típusú hangtompítóval lássák el. 

A párisi L 'AUTO március 1-én megjelenő száma közli 
az Oslo melletti Gjersjoen-tó jegén lefolyt automobil- és 
motorkerékpárversenyek eredményét. Az eredmények kissé 
hihetetlenek, vagy pedig rossz a távolsági alap. A L'Auto 
az 5 kör távolságát a befagyott távon 16.700 méterben adja 
meg, ahol F. Dieseth egy Harley—Davidsonon E>:07.2 időt ért 
el, ami pontosan kiszámítva 195.588 km. sebességnek felél 
meg. A táv feltétlenül hibás, mert a résztvevők közül igen 
sokan értek él 160—180 km.-es sebességet. A kocsik közül 
Leif Mathiesen Amilcarjával futotta a legjobb időt, 8:23.3, 
ami szintén fantasztikus 160 kilométeren felüli sebességnek 
felel meg. Ha kilométer-versenyről lenne szó, esetleg elfogad-
nánk, de egy 3 kilométeres körön ilyen időket futni lehe-
tetlen, különösen a jégen. A táv valószínűleg 10 km. volt. 
Ez esetiben az idők reálisak lehetnek. 

Megjöttek az új Chandlerek! Zirner Á. Ágoston, a kiváló 
francia Mathis-kiskocsik vezérképviselője, végre teljes meg-
állapodásra jött az amerikai Chandler-gyárral. A gyár 
1928-as típusai a napokban érkeznek Budapestre és nemso-
kára láthatók lesznek a képviselet V., József-tér 1. szám alatt 
levő helyiségében. A Chandlernek igen sok előnye van, ami 
megszívlelendő a kocsi-vásárlásnál. Bolcnis kapcsolóval bir, 
ami sokkal egyszerűbb és használata könnyebb, mint más 
amerikai kocsinál. Központi olajozással bír, ami ismét az 
úrvezető szempontjából bir nagy fontossággal és Westing-
house-fékkel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy a legna-
gyobb sebességből 3—4 méteren nyugvó helyzetbe lehet hozni 
a kocsit. Ezek olyan előnyök, amit a vevőnek, aki amerikai 
kocsit akar venni, feltétlenül respektálnia kell. 

A FIAT-Művek új gyár- és javítótelepét VI., Figyelő-
utca 14. sz. alá helyezték át. A Fi.at-Művek nagyarányú fej -
lődése folytán a Fehérvári-út 100. sz. alatti gyártelep elég-
telennek bizonyult és az igazgatóság megvásárolta a Her-
kules-Művek VI., Figyelő-utca 14. szám alatti telepét, ahol 
a gyári üzemet a modern technika minden követelményének 
megfelelően kibővítve, megindította. Az új gyártelepen levő 
hatalmas arányú javítóműhely a legmodernebb szakszerű 
gépekkel felszerelve, nemcsak az ország, hanem Közép-
Európa legnagyobb, legjobban berendezett üzemei közé tar-
tozik. A speciális berendezések, továbbá a gyártási, javítási 
metódus folytán a Fiat-automobiltulajdonosoknak gépkocsi-
jait gyorsan, jól és olcsón tudja javítani. A gyár kitűnő or-
ganizációja lehetővé teszi nemcsak a legkülönbözőbb Fiat-
típusok, hanem bármely más gyártmányú személy-, teher-
automobilok, traktorok stb. stb. szakszerű javítását, továbbá 
karosszériajavítási munkálatokat, ú. m. fényezést (duco), 
kárpitozást stb. is, úgy hogy ezen műszakilag ki-
tűnően vezetett javítótelep az automobilizmusnak nagy mér-
tékben támasza lesz. A gyári és adminisztrációs irodákat 
ugyancsak a Figyelő-utca 14. sz. alatti telepen összpontosít-

ják, míg a Váci-utca 12. szám alatti eladási osztály meg-
marad eddigi hivatásában. A mintaterem a napokban nyílik 
meg, tökéletesen átalakítva és külsőségekben is stílusosan 
berendezve. Reméljük, hogy a Fiat-gyár eme nagy áldoza-
tokkal megépített új telepe nagymértékben elő fog ja segí-
teni annak az ezer FIAT-gépkocsinak az eladási lehetősé-
gét, amelyet Magyarországban az 1928. évben akarnak for-
galomba hozni. 

Rendelet. A VII. ker. Wesselényi-utcának a Károly-körút 
és Erzsébet-körút közötti szakaszán, továbbá a VII. ker. 
Dohány-utcának az Akácfa-utca és Síp-utca által határolt 
részén a közlekedés biztonságának fokozása, valamint a jár-
művek forgalmának fennakadása nélkül való lebonyolítása 
érdekében egyirányú közlekedést rendelek el a következők 
szerint: 1. A Wesselényi-utcának a Károly-körút és Erzsé-
bet-körút közötti szakaszába csak a Károly-körút irányából, 
2. A Dohány-utcának az Akácfa és Síp-utca közötti szaka-
szába csak az Erzsébet-körút irányából szabad behajtani. 
3. Az ellenkező irányú hajtás tilos. E rendelkezésem értelmé-
ben tehát: a Rombach-utcából, Síp-utcából, Kazinczy-utcából, 
Nagydiófa-utcából, Nyár-utcából, Klauzál-utcából, Akácfa-
utcából, Kertész-utcából a Wesselényi-utcába behajtó jár-
müvek csak az Erzsébet-körút irányába, a Dohány-utcába be-
hajtó járművek csak a Károly-körút irányába közlekedhet-
nek. Aki ezen rendeletem 1—3. pontjait megszegi, az 1881. 
évi XXI. t.-c. 8. szakasza alapján az illetékes ker. kapitány-
ságok, mint rendőri büntetőbíróságok által büntetendő ki-
hágást követ el. Budapest, 1828 február 27. Bezegh-Huszágh 
Miklós s. k., főkapitány. 

Dr. József Ferenc főherceg a BÉMAC védnöke. A leg-
mozgékonyabb és a legfigyelemreméltóbb eredményeket fel-
mutató vidéki klubnak, a BÉMAC-nak védnökségére kérte 
fel dr. József Ferenc kir. herceget a BÉMAC elnökségének és 
igazgatóságának azon kü'döttsége, melynek tagjai báró 
Bottlik István, gróf Vay Artúr, dr. Soldos Béla, Szent-Imrey 
Pál és Sipos Géza volak. Őfensége kegyesen elfogadta e 
tisztet és ígéretet tett arra nézve, hogy fokozott figyelemmel 
fog ja kísérni a miskolci klub már eddig is ismert működését. 
A BÉMAC jövő terveiről, a Miskolc—Debrecen közötti autóút 
propagálásáról, a miskolc—lillafüred—egri út építéséről, a 
miskolc—onga—szikszói delta-versenypálya építéséről, a 
tavasszal megrendezendő második autókiállításról stb. a 
klubigazgató szolgált részletes információkkal. 

Tömegstartok lesznek a Magyar Tourist Trophyn. Mint 
értesülünk, az idei Tourist Trophyn minden kategóriában a 
külföldi mintára tömegstart lesz. Ezen rendelkezés oka fő-
leg abban keresendő, hogy az időmérés így nagyoin meg lesz 
könnyítve. Hogy a mi keskeny pályánkon be fog-e válni ez 
az intézkedés, azt majd a jövő fogja megmutatni. Ríméljük, 
hogy igen. Sokan ellenzik az új rendszert és féflmek a start 
pillanatában előfordulható karamboloktól, valamint azzal 
érvelnek, hogy egyesek, különösen az első vonalban levők, 
előnyhöz fognak jutni. Részünkről nem osztjuk ezt a nézetet, 
mert egy Tourist Trophy nem 3—4 másodpercen szokott el-
dőlni, banem, mint láttuk, bizony néha hosszú percek vá-
lasztják el a győztest a helyezettektől. 

A „Cote de Masillan"-hegyiverseny. Február 26-án fu-
tották le Nimcs mellett 2 kilométeres távon a Masillan-
hegyiversenyt, melyen Lamy 2 literes kompresszoros Bu-
gattijával 1:28.8-as idővel a nap legjobb eredményét érte el 
és egyben megdöntötte a pályarekordot. A motorkerékpárok 
legjobb idejét Boetsch futotta Magnat—Debon-gépével, 1:36.4 
alatt. A sportkocsik között de Colas (Amilcar) győzött 1:56 
alatt, a versenykocsikategóriák a következőkép végeztek: 750 
kcm. 1. Billiet (BNC) 1:48.0. 1100 kcm. 1. Morei (Amilcar) 
1:35.8. 1500 kcm. 1. Mistral (Bugatti) 1:43.6. 2000 kcm. 
1. Lamy (Bugatti) 1:28.8. Új pályarekord. A nap legjobb 
ideje. 

* r m 
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PNEU 
A napokban szerkesztőségünk tagjai felkeresték a Tát— 

Nyergesújfalu között épült új betonkísérleti útat. Az úttest-
ről elmondhatjuk, hogy kitűnő állapotban van, sőt esztétikai-
lag is igen szép látványt nyújt a tükörsima beton nyílegye-
nes vonala. Alkalmunk volt a távot körülbelül 11:5—117 
kilométeres sebességgel végigfutni egy 1.5 literes Bugatti-
vál és mondhatni, az érzésünk a lehető legbiztosabb volt. Bár 
a kocsit igen kis mértékben dobta az úttest, ez annyira jelen-
téktelen és annyira nem befolyásolta a biztos kormányzást, 
hogy elenyészőnek mondható. Az út elég széles is, úgyhogy 
nézetünk szerint 200 kilométeren felüli sebességek kifutására 
feltétlenül alkalmas. Csak legyen kocsi, amelyik birja. Meg-
állapítható azonban, hogy a Nyergesúifalu felé eső első kilo-
méteren több a hullám. Ez feltétlenül hiba, mert nem hihető, 
hogy ne akadt volna a Budapesthez közel fekvő utakon 3 kilo-
méteres, teljesen vízszintes nyílegyenes út. Viszont azt is le 
kell szögeznünk, hogy a betonút igen jer hatással van azokra, 
akik a külföldről jönnek Budapestre és látják, hogy Magyar-
országon már efajta kilométer-versenypálya is épült. Viszont 
a kontrasztot a budapest—wieni műút többi hihetetlenül 
rossz részeivel szemben csak növeli. A kilométerpálya meg-
tekintése igen ajánlatos. A Bécs felé vezető országút 47-es 
kilométerkövénél kezdődik és az 50-esig tart. Budapestről 
1 óra alatt kényelmesen elérhető. Visszafelé Esztergomon ke-
resztül Visegrád—Szentendre érintésével igen szép napi 
túra, Esztergom ebédállomással. 

Lesz-e sajtótribiin a Magyar Tourist Trophyn? Már az 
ősz folyamán megírtuk, hogy a Magyar Tourist Trophyk 
egyik szégyene a sajtó teljes elhanyagolása. A mult évben 
el-elnéztük, hogy a bécsi újságírók kénytelenek voltak egy fa 
mögül, a fának támasztott papirossal a kezükben jegyzetei-
ket csinálni, nem is szólva a hazai lapok 20—215 kiküldött-
jéről, akik szintén a legkényelmetlenebb pozíciókban voltak 
kénytelenek végignézni a legérdekesebb magyar versenyt. 
A mult év őszén már szóvá is tettük a fenti tényt és azt 
ajánlottuk a rendezőségnek, hogy csináltasson egy szétszed-
hető, 20—25 főnyi embernek szóló tribünt, kis asztalokkal, 
szemben a jelzőtáblákkal és időimérő páhollyal, ahol az új-
ságírók volnának elhelyezendők. Nem tudjuk, lesz-e belőle 
valami, mi azonban mégegyszer felemlítjük, mert ma még 
nem késő. A kis tribün azután a legnagyobb könnyedséggel 
volna a sínekre tolható a start előtt néhány órával. Remél-
jük, a Királyi Magyar Automobil Club TT-rendezőbizottsága 
magáévá teszi ezt az ügyet és a külföldi mintára, kényelmes 
munkaasztalokkal fog ja meglepni a magyar szaksajtót. 

Szombathelyen motorkerékpárbeszerzó' szövetkezet ala-
kult. Aki a vidéki motor sportját és kereskedelmét állandóan 
szemléli, arra a meggyőződésre jut, hogy Szombathely egyike 
azoknak a magyarországi városoknak, ahol a motor kitűnő 
talajra talált. Természetesen ebben igen nagy része van az 
agilis szombathelyi klubnak, a DAMC-naik, melynek tagjai a 
legnagyobb hozzáértésről tettek már tanúságot. Az új szö-
vetkezet, mely a DAMC vezetése alatt f og állani, külföldi 
mintára támogatni akarja tagjait a motorkerékpár-vásárlá-
soknál. Az új szövetkezet lehetővé fog ja tenni, hogy a du-
nántúli motorosok kényelmes részletfizetésre vásárolhassa-
nak gépeket. 

A jugoszláv versenvterminusok. A Szerb—Horvát—Szlo-
vén királyság Automobil Clubja a napokban tette közzé az 
1028. évi versenyterminusokat, melyek a következők: Április 
8. Avala-hegyiverseny. Belgrád. — Május 28. Nemzetközi 
versenyek. Zágráb. — Július 1. Belgrád—Kraljevó—Belgrád. 
— Augusztus 25. Lioübel hegviverseny. — Augusz-
tus 26. Belgrád—Topola—Belgrád. — Szeptember 23. 
Adria-verseny. Spalato. — Szeptember 30. Sarajevo, 
hegyiverseny. 

Gyöngyösön is motorosztály alakult a BÉMAC égisze 
alatt. Február hó 12-én alakították meg a gyöngyösi moto-
rosok klubjukat, a miskolci BÉMAC-nak motorosztályaképen. 
Az alakuló gyűlés alkalmából a BÉMAC képviseletében gróf 
Vay Artúr ügyvezető elnök, Szent-Imrey Pál választmányi 
elnök, dr. Buchalla Sándor választmányi tag és Siposs Géza 
klubigazgató jelentek meg a miskolciak részéről, míg a 
BÉMAC egri osztályát Eleőd János szakosztályelnök kép-
viselte. Impozáns módon nyilvánult meg a motorizmus iránti 
rajongás, mely mindjárt az összejövetel alkalmával 40 ta-
got gyűjtött a zászlója alá. Az értekezlet kimondotta, hogy 
lelkes érzelmekkel viseltetve a BÉMAC iránt, annak gyön-
gyösi osztályaként alakult meg, miután a BÉMAC működési 
területén feküdvén, szívesen óhajt kooperálni ez agilis vidéki 
egyesülettel. A gyöngyösi motorosztály elnökévé dr. Puky 
Árpád polgármestert, alelnökévé lázárii Nagy Dezső igaz-
gató-főmérnököt, a klub osztályvezetőjévé pedig Vas Zsig-
mondot választotta meg és elhatározta, hogy teljes erejével 
segítségére áll úgy a MAC, mint a KMAC ezévben Gyöngyö-
sön és a Mátrában megrendezendő versenyeinél és üdvözölte 
is e két nagymultú vezetőklubot. 

A Maudes-Trophy. Bizonyára észrevehették már olva-
sóink, akik az angliai eredményeket olvassák, hogy évente 
ősszel közzéteszik, ki n verte a Maudes-Trophyt. Ezt a díjat 
egy angol gyáros, Mr. George Pettyt alapította, azzal az in-
tencióval, hogy évente a legnagyobb teljesítmény díjaztas-
sék. A díjat 4 évig egyfolytában a Norton-gyár nyerte, míg-
nem a mult év őszén az Ariel-gyárnak ítélték oda. Érdekes-
ség kedvéért közöljük azokat az eredményeket, amelyek el-
érése a díjat a Norton-, illetve az Ariel-gyárnak juttatta. 1923-
ban egy széria 490 ohv. Norton pálvázott a díjra. Az Autó Cycle 
Union kiküldte egy gépészmérnök megbízottját, aki jelen 
volt az egész összeállításnál, ahol a gép minden része a szé-
ria-gyártmányok közül lett kiválasztva. Ez a gép rövid be-
járatás után 12 óráig futott maximális fordulatszámmal a 
Brookland autodromban és 18 világrekordot törölt ki a hi-
vatalos táblázatból. 1924-ben egy 638 kcm.-es Norton-széria 
sidecar nyerte a Trophyt, miután Anglia legdélibb fokától 
a legészakibb pontig oda-vissza az útat kétszer tette meg 
és közben a híres Porlock-magastatot húszszor abszolválta. 
Összteljesítménye 6540 kilométer volt. 1925-ben egy 588 ohv. 
Norton-sidecar lett a trophy birtokosa. A gép először 5000 
kilométert futott egy országúti körön egyfolytában, majd ki-
vitték a Brooklandra, ahol 85 kilométeres átlaggal megja-
vította a 12 órás világrekordot. 1926-ban szintén a Norton-
gvár nyerte a díjat. Egv 490-es ohv. gépével, mely miután 
végigfutotta a nemzetközi hatnapos versenyt, egy országúti 
körön 2400 kilométernyi útat tett meg leállás nélkül, nem-
kevesebb, mint 100 nagyobb emelkedést téve meg. 192*7. Még 
ismeretes olvasóink előtt. Ebben az évben egy 550 kcm. 
Ariel side-valve sidecar-eép, váltott vezetéssel, 8000 kilomé-
teres útat tett meg, leállás nélkül. Mint látjuk tehát, a 
Maudes-Trophy birtokosai büszkék lehettek teljesítmé-
nyeikre, nemkülönben azokra a gépekre, amelyekkel eredmé-
nyüket elérték. 

Az első motorosfutball-tréning. Nagy napja volt február 
25-én a maevar motorkerékpáros társadalominak. Megtör-
tént a pestújhelyi Levente-pálván az első rnotorkerékpár-
futballtréning. A kezdeményező a MAC néhány motorosa: 
Iványi Gusztáv titkár, valamint Puch János voltok. Az első 
tréningen két négyescsapat játszott, melynek tagjai dr. Be-
zsila Nándor, Pajor Imre, Zboray, Salbrnák, Urbach László, 
Stanzell Gyula. Kuseff Miklós voltak. Természetesen az első 
próbálkozás még igen nehéz volt, hiszen köztudomású, hogv 
minden kezdet nehéz, de remény van rá, hogy a következő 
tréning már népesebb lesz és jobban fog menni. 

Q A p A U T O M O B I L O K : A P A R T A U T Ó R . - T . 
r H I V í E V I K E R . , A N D R Á S S Y - Ú T 37. S Z Á M 
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Autóizzók és autóvilágítókellékek minden kocsihoz, 
minden formában és minden feszültségben a legna-
ftyobb választékban Iteich Miklósnál, VI., Vilmos csá-
szár-út 45. Telefon: T 144—72 és T 272—67. 

Olaszországi szenzációk. Amit talán senki sem mert. 
gondolni, megtörtént. Az embereket viszi a vérük. A dicsőség 
és pénz. Pietro Bordino, a Leghíresebb olasz vezető, miután 
gyára nem versenyez, saját passziójából indul el az 1928-as 
esztendő legnevezetesebb versenyein. Először a Coppa Mille 
Migliában és másodízben a Targa Flórióban áll starthoz, 
még pedig egy 2 literes kompresszoros Bugatti volánjánál. 
Itt említjük meg, hogy AchiLle Varzi egyike a legjobb olasz 
motorkerékpárosoknak, szintén vett egy 2 literes Bugattit és 
már a Tunis—Tripolis versenyben indul is. Pietro Ghersi, a 
nagy olasz menő szintén megkezdi az automobilversenyzést. 
Tuniszban egy francia Derby-versenykocsival áll a küzdők 
közé. A motociklisták közül először Nuvolari Tazio kezdett 
kacérkodni a volánnal és miután egy-két igen szép győzel-
met ért el, most a többiek is követik. Nem olyan veszedelmes 
és többet hoz. Az idei Targa Flórióban tehát hatalmas olasz 
gárda találkozik, mely ha nem lenne egyetlen külföldi ne-
vezés sem, akkor is egyike lesz az év legszenzációsabb ver-
senyeinek. 

Kieselbach Vilmos megvált a Petra—Pannónia r.-t.-tól, 
ahol eddig a műszaki osztály vezetője volt és a Harley—Da-
vidson-motorkerékpárok vezérképviseleténél vállalt állást. 
Ismerve agilitását és hozzáértését, megállapíthatjuk, hogy a 
motorkerékpárszakma ismét egy leLkiismeretes emberrel gaz-
dagodott. 

Az „ F N " a rekordgép. Alig egy féléve nyertek képvise-
letet Budapesten a világhírű belga fegyvergyár, a Fabrique 
National motorkerékpárgyártmányai és máris egyike Lett az 
FN a legnépszerűbb gépeknek Budapesten és a környéken. 
A liégei FN-gyár 1928-ra két új típussal lepte meg a világot. 
Az egyik a 360 kcm. Type Sara, a másik az ohv. 500 kcm. 
Type M. 67. B. A gyár mindkét típust hosszas előkészítés, 
nagy előtanulmányok és főleg hosszú ideig tartó nehéz pró-
bák után hozta ki. 350 kcm. modellje a Sahara keresztezése 
után jött ki véglegesen, míg az ohv. modell 23 világrekord 
és az ebből leszűrt tapasztalatok szüleménye. Az FN gépek-
ről a szó szoros értelmében elmondhatjuk, hogy egy világ-
rekordgép. Rekordot tart a sebesség terén, hiszen köztudo-
másúak az FN-vezetök Sbaiz, Lovinfosse és mások kolosszá-
lis teljesítménye, Sbaiz 183.486 kilométeres sebességi re-
kordja az ostmalli kilométerversenyen, rekordot tart az ár-
ban olcsóság tekintetében és rekordot tart nemcsak az egy-
szerűségben, könnyű kezelhetőségben, hanem a benzin-
fogyasztásban is. A 360-es modell 100 kilométerre 2.5 liter 
benzint, 150 gramm olajat fogyaszt, ami egy hasonló nagy-
ságú gépnél határozott rekordteljesítmény. Mindkét típuson 
a motor a sebességváltóval egy blokkot képez. A motor le-
vehető hengerfejjel bír. Felhívjuk olvasóink figyelmét a nagy 
FN-szállítmányra, mely a napokban érkezett Budapestre és 
így abban a kellemes helyzetben állunk, hogy esetleg meg-
veendő gépünkre nem kell hetekig, sőt hónapokig várni. 

Hírek a budapesti Mercedes—Benz-képviselet köréből. 
Budapest központja a Váczi-utca, hol utóbbi időben igen sok 
autós-cég helyezkedett el, egy újabb, méreteiben hatalmas 
kiállítási helyiséggel bővült. Már mult számunkban megírtuk, 
hogy az egyesült Benz—Mercedes budapesti képviselete pom-
pás otthont rendezett be a Váci-utcában. A napokban telje-
sen elkészült az új kiállítási helyiség, melyben már több 
nyitott és csukott új 2 és 3 literes modellje is látható a gyár-
nak. A napokban érkezett meg Untertürkheimből két úgy-
nevezett gyári „Altmeister", akik megérkezésük után azon-
nal elhelyezkedtek a budapesti MAVAG-gyárban, ahol tudni-
illik a Benz—Mercedes-licenszek alapján az új autóbuszokat 
fogják gyártani. A két 25—30 éves, tapasztalatokkal bíró, 
preciz német munkához szokott szakember fog ja ezután meg-
adni az instrukciókat a gépek összeállításánál. Mindketten 
hossszabb időt fognak tölteni a MÁG-gyárban is, ahol tudva-
levően az autóbuszok motorjait gyártják. Hogy az új autóbu-
szok anyaga minden tekintetben elsőrangú legyen, a Benz— 
Mercedes-gyár a közeli napokban egyik mérnökét Diós-
győrbe küLdi, hogy az acélöntésnél a német tapasztalatok 
alapján történjen a munka. A németek ugyanis az acélöntés-
ben annyira előrehaladott módszerekkel rendelkeznek, hogy 
minden idő, amit a mieink kísérletezéssel töltenek el, kárba-
veszett időnek számít. A német mérnök tehát egyszeriben 
a legjobb metódusokat f og ja keresztülvinni a diósgyőri vas-
gyárban. Itt említjük még meg, hogy a Mercedes—Benz 
budapesti nagy javítóműhelye a Herkules-művek helyén, a 
Figyelő-utcában erősen épül és közeledik a befejezés felé. 

Nemrég közöltük, hogy a Bárdi József-cég, miután a Mer-
cedes—Benz egyesülése folytán a Mercedes-képviselet a buda-
pesti Benz-érdekeltségre szállt, annak helyébe a francia piacon 
keresett egy kvalitásmárkát, amit a Panhard—Levassorban 
meg is talált. Emlékezetes még a mult évi franciaországi 
útunkról írt egyik cikkünk, ahol rámutattunk, hogy a fran-
cia országutakon a kis Citroen és temérdek Renault mellett, 
a nagyobb és drágább kocsik közül a Panhard—Levassor és 
a Hotöhkiss voltak a legelterjedtebbek. Most végre komoly 
kezekben jelenik meg a Panhard—Levassor Budapesten. 
A jelegzetes PL embléma, jobbról-balról a két nagy S betű-
vel tehát nemsokára megjelenik a budapesti utcákon is. Mint 
értesülünk, a Bárdi József-cégnek sikerült megkapni a polí-
rozott 10/30 LE kiállítási alváz keresztmetszetét, amit a 
gyár a párisi Salonon állított ki az ősszel. Az alváz rövide-
sen látható lesz a Kossuth Lajos-utcai Bárdi-képviseletnél. 
Ezzel egyidejűleg egy 16/64 LE komplett Penhard—Levas-
sor Grand Luxe Cabriolet is érkezik a híres párisi Janssen-
karosszériával. Mindkét műremekbe illő példány megtekinté-
sét nagyon ajánljuk olvasóink figyelmébe. (Budapest, IV., 
Kossuth Lajos-u. 6.) 

SZERKESZTŐI ÜZENET. A levélben tőlünk kért kis 
„Baby-Bugatti" versenykocsi ára 1600 pengő. Forduljon az 
ügyben a képviselethez, Budapest, V., József-tér 11. 

Felelős szerkesztő és kiadó: DÉVÁN ISTVÁN 
Budapest, II., Matyii-korút 6Ula. V. an>. 2. Tel.: T. 132—ti\. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buiapest, VI., Rózsa-utca 
111. II. emelet. Hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 

10—1 óráig. Telefon: Teréz 136—6j. 
Stádium Sajtóvállalat Rt.— Felelős üzemvezető: Győry Aladár 

l 'A tonnás angol gyártmányú TEHERAUTÓK 

1928-as typus 
Minőséeben, szerkezetben teljesít-

ményben és élettartamban 
versenyen felül áll 

AIIHUCIÓ nairy rnkt:irkésilet! Kedvező 
lizetesl teltételek! Kél jen árajántxtol! 

Vezérképviselet 

RÓKA ÉS TÁRSA 
a u t o m o b i l rt. 

VI. k e r . , Arénu-út 57. sz. 
Város i ü z l e t : N a g y m e z ő - u t c a 19 

l'elelon : L. 90IÍ-09 9'6-'7 
Vidéki képviselőket keresUnk 
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III 
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Melyik a legolcsóbb 
motorkerékpár ? 

Az, ami: jr^ 

erős, 
szép, 
gyors, 
üzembiztos és 
teljesen fel van 
szerelve! 

Ez a 

SUPERX 
Vezérképviselet: 

Wollemann és Társa 
Budapest, VI, Andrássy-út 67 

Legjobb amerikai pneu 

FISK 
• 

Próbálja ki! 
Sohasem fogja megbánni! 

Tartós! 
Olcsó! 

• 

Detail árusítás: 

Nagy József, Budapest 
VI., Andrássy-út 34 

Fényeztesse kocsiját amerikai zománclakkal! 
•tG. U.S. PAT.OFfc 

Mindennemű mfisz&kl és szakrclvilAgosítást nyu]t a D o l L á n I Inuf l R _T B u d a p e s t , I., B u d a f o k l - ú t 11. 
Dupont Diico gyAralt mi(tyarorszá!{i vezérképviselete O d l R a i l k l U y U • • Telelőn. Józset 115—53 és Jözse! 8a—17. 
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A leg jobb és legolcsóbb 
üzemű németországi 

kétüléses kiskocsi 

Autó- és szrintómolor 

főtengelyek és hengerek 
csiszolása 

és minden e szakmába vágó alkatrészek készítése 

Dedics Testvérek, Budapest 
Vili., Óriás u. 75. Telefon: J. 303-45. Alapítva 1903 

Magyarországi vezérképviselet: 

„ L I G O " R.-T. 
Budapest, V., Alkotmány-utca 31 

lllllUUlUIIIIIIIIIUIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllltlU 

Amerika autó az 1928-as CHANDLER 
megérkezett, hogy meghódítsa Budapestet 

Mielőtt amerikai autót vesz, saját jól felfogott érdeke, hogy megnézze és kipróbálja, hogy a CHANDLER 
mit produkál. Á r b a n , m i n ő s é g b e n és t e l j e s í t ő k é p e s s é g b e n minden eddigit felülmúl! 

CHANDLER-CLEVELAND MOTOR CORPORATION U. S. A. 
vezérfépviseíef' Z I R Z E R Á K O S ÁGOSTON Budapest, V., József-tér I. - Telefon: J. 128 65 

• m i i 

„ T E V E S , , g T 
ducattvúgytíríik.olajlehúzógyü tÍPSf 
ríík, zsírzócsapszegek minden « ' 
kivitelben. - Dugai lyúcsapok eclzve és kös/.örülve. -

Nyersszelepek, zsírzóprések. — Nagy raktár! 

Vezérképviselő: 
Balogh Arthur oki. gépészmérnök 

Budapest, V., Lipót-kőrút 27. Tel. 295-39 
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Megérkeztek 
a 250 cm3-es kétkipuffogócsöues 

VELOCETTE 
motorkerékpárok 

Már 12 pengő heti részletre! 

Vezérképviselet: LANTAI Magyar-utca 40 

l«Y TERJED A 

MÉRAY 

H 9 2 5 - H 9 2 6 - H 9 2 ? -
M É R A Y MOTORKERÉKPÁR* G Y A R R X B U D A P E S T 

• IV. V Á C Z I - U T C A 1 * 3 • 
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BY APPO NTMENT 
TO H. M. KlNG GEORGE V. 

332,902 KM — 1 ÓRA 

K L G GYŐZELEM 
Malcolm Campbell kapitány 1928 febr. 19-én megjavítja az automobilok 

abszolút sebességi világrekordját a Daytona-i tengerparton 
332,902 km óra átlaggal 

és természetesen fj -t használt 

K é r j e m i n d e n ü t t ! 

Vezérképviselet: 

Magyar Abroncs- és Kerékgyár rt. 
Budapest, VI., Jókai-utca 8 

• • • 
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STEAUA" K((OLAJKERESKEDELMI R.-T 
V., N á d o r - u t c a 8 

SlAOfUM SAJTOVALLALAT RT. 


