
Nr 2 WARSZAWA, DNIA ~ LUfEGO 1926 r. ROK V ---=--========================:================================= 

ILUSTROWANE CZASOPISMO 
S POR T O W O- T E C H N ICZN E 

REVUE SPORTIVE ET TECHNIQUE 
DE L'AUTOMOBILE 

ORGAN AUTOMOBILKLUBU POLSKI 
ORAZ KLUBÓW AFILJOWANYCH 

OROANE OFFICIEL DE L'AUTO.V\OBILE-CLUB DE POLOONE 

ET DES CLUBS AF!LIES 

WYCHODZI RAZ W MIESIĄCU 

REDAKCJA: UL. 03SOLIŃSKICH 6-TELEFON 287-05 
(A U T C fv1 O B l .L K L U B) 

REDAKTOR PRZYJ.'v\UJE CODZIENNIE OD 2 DO 3 

ADMINISTRACJA: OSSOLIŃSKICH 6- TELEF. 287-05 
(OTWA!łTA CODZIEN.'HE OD 10 DO 3) 

K O N T O C Z E K O W E P. K. O. 4764 

REDAKTOR: l N Ż. R. M O R Z T Y N WYDAWCA: AUTOMOBILKLUB POLSKl 

Rocznie . . 
Kwartalnie . 
Zagranicą . 

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO: S T A N. S Z Y D E L S K l 

lłEDAKCJA ZAST!<ZEOA SOBIE PRAWO ZMIAN l POPRAWEK W NADESŁANYCH ARTYKUŁACH. WSZELKIE PRAWA 

PRZEDRUKÓW l REPRODUKCJJ - ZASTRZEŻONE. NIEZAMÓWIONYCH RĘKOPJSÓW REDAKL:JA NIE ZWRACA 

PRENUMERATA: 

24 zł. 

6 zł. 

32 zł. 

Fotografje 

CENA OUł'~OSZEŃ: 
l j , 

2 i 3-cia okładka za tekstem 240 
4 okł., przed tekstem i w tekście 300 
Wklejka 360 

klisz e n a rachunek kI i je n t a. 

TREŚ Ć NUMERU: 

l ' • 

140 
180 
210 

'/, ' l~ 
85 50 

100 60 

Protokół Autornobilklubu Polski. - Ze Związku Międzynarodowego Automobilklubów uznanych. - Kalendarz sporto

wy polski na r. 1926. - Ze sekcji odczytowej. - Ś. p. pp!k. Włodzimierz Bochenek. - Shimmy, M. Kry n i ck i. 

Urzędowe. - Harce uliczne. - Samochodzik polskiej konstrukcji, kpt. S t. Szyd e l ski. - Parowy sarnochód cię

żarowy. inż. E. M i er z c je w s k i. - Nowy Cadillac, Z. S. -Melpomena w aucie, Z d z. Kle szczy ń ski. - Wrażenia 

po·dróży z Turynu do Warszawy. T. L i l p o p. - Kr~llli ka. - Nowe mapy. - Z czasopism. - ()gloszeriJia. 

11J6 
30 
40 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



SZWEDZKIE 
I.OŻYSKA 
KULKOWE 

l ROLKOWE 
WARSZAWA 

UL. KOPERNIKA 13 

Automobilklub Polski 

Sekretarjat czynny od godz. 10 do 4 pp. 
Tel. 135-86. 

PROTOKÓŁ 

Ogólnego Zebrania Członków Automobilklubu 
Polski, odbytego w lokalu Klubu przy ul. Ossoliti
skich Nr. 6, w Warszawie w dniu 27 stycznia 1926 r. 

o godz. 19-tej . 

W wykonaniu § 10 Statutu Automobilklubu 
Polski, zwołane zostało niniejsze doroczne Ogólne 
Zebranie Członków w pierwszym terminie o godzi
nie 18-tej i w drugim terminie o godzinie 19-tej przez 
wywieszenie w dniu 13 stycznia 1926 r. ogłosze•1ia 
w lokaiu Klubu i rozesłanie w tymże dniu wszystkim 
Członkom zawiadomień z wyszczególnionym nastę 
pującym porządkiem dziennym : 

l. Wybór Przewodniczącego , 
2. Sprawozdanie rachunkowe za 1925 rok 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
4. Zatwierdzenie rachunków 
5. Zatwierdzenie budżetu na 1926 rok i ustale

nie wysokości wpisowego i składki człon
kowskiej na rok 1926 

6. Sprawa dalszego wydawnictwa czasopisma 
"AUTO" 

7. Wybory 10-ciu członków Komitetu na mie;
sce ustępujących 

8. Wybory 10-ciu członków Komisji Balotu
jącej 

9. Wybory 3-ch członków Komisji RewizyjneJ 
i 2-ch zastępców 

10. Wybór na Członka Honorowego Dożywot
niego p. Generała Włodzimier za Ostoja -
Zagórskiego. 

Ogólne Zebranie otworzył Vice - Pre.zes p. Ge
nerał Wł. Zagórski, na którego wniosek zaproszon ,J 
p. Franciszka Karpińskiego na Przewodniczącego 
v~ói n ·g n 7 2bnnia. 

Paewodntc:..: ąr y c• z najmił, że Ogólne Zebranie 
wyzna-::zun t! w rierv.•s.1:ym terminie na godzinę 1S . t ą 
nie doszh d"> skutku z powodu braku wymagan~gn 
przez Statut Quorum, obecnie zaś w drugim termini(~ 
o godzinie 19-.tej jest prawomocne, w myśl Statutu, 
bez względu na ilość obecnych. 

Lista obecności wraz z upoważnieniami piśmien
neroi wykazywała 99 nazwisk. 

Prz·ewodniczący udzielił głosu Skarbnikowi p. 
T. Marchlewskiemu, który zreferował bilans Klub11 
za 1925 r., wykazujący Zł. 1.973 gr. 32 deficytu i od :zy
tał następnie protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 19 
stycznia 1926 roku, która po sprawdzeniu Ksiąg bu
chalteryjnych, bilansu netto na dzień 31 grudnia 1925 
r., oraz rachunku strat i zysków, stanu kasy i papie
rów, znalazła je odpowiadająceroi rzeczywistośc i. 
bilans zaś i rachunki zysków i strat zgodne z po-

WSZYST KI E 
WYM IARY 

DO SAMOCHODÓ W 
r·':-"•·•- EU ROPEJSKICH 

,... .'·. t AMERYKAŃSKICH 
N A SKŁ.ADZIE 

zycjami księgi głównej i postawiła w zakończen:u 
wniosek, by Ogólne Zebranie udzieliło Komitetowi 
absolutorjum za rok operacyjny 1925. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek 
Komisji Rewizyjnej, który został jednogłośnie przy
jęty. 

Budżet na 1926 rok zreferował Skarbnik p. r 
Marchlewski preliminując w dochodach Zł. 73.000, 
biorąc za podstawę obliczeń składkę członkowską 
w kwocie Zł. 120, rocznie. 

Mając na względzie, że podstawą obliczeń b ·~ 
dżetu jest wysokość składki członkowskie-j, Skarb-· 
nik zakomunikował Ogólnemu Zebraniu wnios ek 
Komisji Finansowo - Budżetowej Klubu o wyznacze
niu składki członkowskiej Zł. 120, - rocznie i D . 
120 - wpisowego i prosił Przewodniczącego, ab y 
powyższy wniosek jako łączny z proponowanym bu
dżetem był głosowanym wspólnie. 

Przewodniczący po uzyskaniu aprobaty Ogólne .. 
go Zebrania na propozycję Skarbnika, poddał po.J 
gło sowanie proponowane powyżej wysokości opłat 
członkowskich i budżet, które Ogólne Zebranie be L. 
zmian zatwierdziło. 

W sprawie uzyskania aprobaty Ogólnego Zebr.l 
nia na dalsze prowadzenie wydawnictwa czasopism::J 
"AUTO" Przewodniczący udzielił głosu p. inż. Rn 
gerowi Morsztynowi, Redaktorowi pomienianego 
czasopisma, który w dłuższem przemówieniu sch a
rakteryzował powody trudności finansowych z k t ó
remi w pierwszym roku musiało walczyć wyda w
nictwo. W ostatnich jednakże czasach, po przej ś ciu 
na miesięcznik udało się osiągnąć samowystarczal
ność przez zbilansowanie się kosztów paszczegól 
nych numerów. 

Ponieważ "AUTO" jest jedynem wydawnictwem 
automobiłowem w Polsce, oraz ze względu na to, że 
wszystki e Klubv r eprezentacvine posiadają sw (• j 
własny Organ Klubowy, p. R. Morsztyn prosi Prze
wodniczącego o postawienie wniosku, aby Ogóln •! 
Zebranie dalsze wydawanie "AUTA" w formie mi e
sięcznika zatwi erdził o . 

Wniosek powyższy poddany przez Przewodni
czącego pod głosowanie, został jednogłośnie pn:•:
jęty. 

Przystąpiono do wyborów, zapraszając na skn•
tatorów na wniosek Przewodniczącego . p. Ryszard:J. 
Barmana i Janusza Regulskiego. 

Wybrano na miejsce ustępujących 10-ciu Człor,-
ków Komitetu PP. 

1. Adryan Chełmiekiego (pono wnie) 
2. Mieczysław Rappe 
3. Stefan Fuchs (ponownie) 
4. Józef Grabowski (ponownie) 
5. Stanisław Grodzki (ponownie) 
6. Tadeusz Heyne (ponownie) 
7. Tadeusz Marchlewski (ponownie) 
8. Kazimierz Wasilewski (ponownie) 
9. Włodzimierz Ostoja Zagórski (ponownie) 

10. Adolf Załęski (ponownie) 

Wobec czego SKŁAD KOMITETU łącznie z po
zostałymi Członkami jest na 1926 r . następujący : 
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1. Ryszard Borman 
2. Adryan Chełmicki 
3. Stefan F uchs 
4. Mieczysław Gepner 
5. Józef Grabowski 
6. Stanisław Grodzki 
7. Tadeusz Heyne 
8. Franciszek Karpiński 
9. Jan Li.lpop 

A u T 
--------------~------

o 

6. Józef Pfeiffer 
7. Roger hr. Morsztyn 
8. Aleksander Leszczyński 
9. Aleksander Tallen - Wilczewski 

10. Edwar Białkowski. 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano P. P. 

Członkowie: 

37 

10. Stanisław ks. Lubomirski 1. Zygmunt Ludwig 
11. Tadeusz Marchlewski 
12. Karol hr. Raczyński 

2. Michał Bogusławski 
3. Włodzimierz Boski. 

13. Mieczysław Rappe 
14. Leszek K. Straszewicz 
15. Piotr Strzeszewski 

Zastępcy: 

16. Franciszek Sznarbachowski 1. Jan Oebelhner 
2. Stefan Schiffner. 17. Kazimierz Wasilewski 

18. Włodzimierz Zagórski 
19. Adolf Załęski 
20. Jerzy Zdziechowski . 

DO KOMISJI BALOTUJĄCEJ WYBRANO FP. 

W wykonaniu uchwały Kornilelu Przewodnicz~
cy stawia wniosek, aby Ogólne Zebranie zechciało 
wybrać na Członka Honorowego Dożywotnieg() 
Automobilklubu Polski p. Generała Włodzimierza 
Ostoja Zagórskiego, w dowód wdzięczności i uznania 
za duże zasługi położone dla Klubu przez utworze
nie i zorganizowanie Komisji Sportowo Technicznej. 

1. Paweł Bitschan 
2. Zbigniew Powała - Niedźwie cki 
3. Jan Herse 
4. Jan Rogowicz 
5. Janusz Regułski 

Wniosek powyższy Ogólne Zebranie przez akln
mację zatwierdziło. 

Na tern posiedzenie zakończono. 

ZE ZWIĄZKU MIĘDZYNARODOWEGO AU
TOMOBILKLUBóW UZNANYCH. Królewski Au
tr>mobilklub Wielkiej Brytanji uchwalił następując : 
san:{cje : 

1. Zawieszenie aż do odwołania p-a W. L. 
Gard'a, 

2. Zawieszenie na przeciąg roku licząc od 8 lip
ca 1925 r. p-a W. A. Dovener'a. 

Miesiąc 

M AJ 

CZERWIEC 

LIPIEC 

SIERPIEŃ 

WRZESIEŃ 

Kalendarz sportowy polski na rok 1926 
zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Sportowej A. P. dn. 20.I 1926 

data 

2 

23-24 

30 

7-13 

19-24 

27 

3-6 

24 

13- 15 

5 

12 

Nazwa zawodów 

Wyścigi samochodowe i motocyklowe 
w Bydgoszczy 

Konkurs wytrzymałości (zawody mi~
dzynarodowe) 

Wiosenne wyścigi samochodowe i mo
tocyklowe pod Poznaniem 

RAID POLSKO CZECHOSŁOWACKI 
(zawody międzynarodowe) 

II Raid Turystyczny 

1-szy Raid dla Pań 

~aid S<.mochodowy 

Wyścig Górski "Zakopane-Morskie 01{o" 

Raid Śląski 

Jesienne Wyścigi Samochodowe i M•)
tocyklowe pod Poznaniem 

Wyścig Płaski .stryj-Bilcza Wolica• 

przez kogo organizowane 

Automobi'lktub Wielkopolski 

Automobi'lklub Polski 

Automobilklub Wielkopolski 

Automobilklub Polski 

Małopolski Klub Automobilowy 

Automobilklub Polski 

Automobilklub Wielkopolski 

Małopolski Klub Automobilowy 

Śląski Klub Automobilowy 

Automobilklub Wielkopolski 

Małopolski Klub Automobilow_y 
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Ze sekcji odczytowej 

W końcu grudnia roku ubiegłego, Automobilklub 
Polski zorganizował pod pr~ewodnictwem inżyniera 
Antoniego Dąbrowskiego s ekcję odczyto\'lą, 

Od chwili ukonstytuowania się sekcji od bvlo się 
kilka posiedzeń odczytowych, poświęconych intere
sującym zagadnieniom automobilizmu lub dziedzin 
pokre.wnych 

Jeden z odczytów inżyniera Eugenjusza PoręL
skiego, poświęcony był razstrząsaniu przyczyn nw
szczęśliwych wypadków. 

Rozproszenie uwagi, inaczej mówiąc, brak nawy
ku do świadomego kierowania i posług~wania si~ 
uwagą wła sną , - jest tu naj .~łówniejszą przyczyną 
i jako środek prZteciwdziałania złemu - prelegent 
wskazał racjonalną propagandę za pomocą plakatów 
i broszur. Odczyt, który wywołał wielkie zaintere
sowanie i ożywioną dyskusję, był ilustrowany prze
zroczami. 

Następny odczyt inżyniera A. Dąbrowskiego , 
poświęcony był zobrazowaniu lokomocji miejskiej 
przy pomocy kamwajów i autobusów w Paryżu, Lon
dynie i Berlinie. Prócz opi·su, odczyt zaznajomił 
słuchaczów z wewnętrzną skukturą wspomnianych 
przedsiębiorstw i objął krytycznie ujęte statystyczne 
dane. Odczyt urozmaiciły dwa filmy i bogata kolek
cja przezroczy. 

Ostatni odczyt, wygłoszony w ubiegłą środę dn. 
13 stycznia przez inżyniera Dąbrowskiego, poru
szył aktualne zagadnienie motoryzacji transportu. z~.
gadnienie owe według słów prelegenta dotyczy i po
budza prawie wszystkie dziedziny życia przemysłf'
wego, a więc dotyczy budownictwa i eksploatacji · 
dróg, co szczególniejsze znaczenie ma dla Rzeczy
pospolitej Polskiej, dotyczy budownictwa garażów , 
które pod naciskiem konieczności specjalizują si~:. 
i robi w ostatnich czasach ogromne postępy. 

Z.e sprawą motoryzacji związana jest kwestja 
reglamentacji ruchu dla oparcia poczynań i odnoś
u.-ych zarząd.ze.ń na ustawowych podstawach, a co 

za tern idzie , uregulowania uprawnień koncesyjnych, 
monopol6w komunikacyjnych, wzajemnych obowiąz
ków i t. d. 

Jak słyszymy, spr<l!wy te wielce zajmują obec
nie uwagę organów rządowych i mają wkrótce wegć 
na drogę realizacji. 

Wybór i zastosowanie wehikułów motorowych 
było następną częścią odczytu, bogato ilustrowaną 
przezroczami. Prelegent wymienił przytern ogrom
ny szereg typów pojazdów motorowych, poczynają c 
od zwykłego samochodu benzynowego, a kończąc 
na czoigach, ślizgcw:ach i ae~oplanach; szereg t en 
wykazuje wzajemną wymianę zdobyczy te;chnicznych 
na drodze do ciągłego doskonalenia się. 

Wielki rozkwit motoryzacji daje się widzieć w 
Anglji, Włosz,ech (około 1300 przedsiębioTstw prze 
wozo;wych), Francji, Holandji (2.000 autobusów k o
munikacji pozami•ejskiej) i Norwegji. 

Na zakończenie prelegent przytoczył krótki 
opis pierwszego okresu działałnoki autobusów 
warszawskich, wykazując, w jak ciężkich waTUn
kach zorganizowano i prowadzono eksploatację ru
chu autobusowego na prz.edmieściach Warszawy. 
W ciągu ubiegłego pięciolecia autobusy warszawskie 
przewiozły około 10.000.000 pasa:berów i wykonały 
2.000.000 wozokilomek, kursując na 5 linjach likwi
dowanych stopniowo w miarę budowy linij tnmwa
jowych na Czerniak6w, Marymont, Bródno i Gro
chów. Wywody prelegenta i liczne przezrocza ?.:l

znajomiły audytorjuro ze strasznem zniszczeniem. ja
kiemu ulega samochód wskutek jazdy po złych bru
kach. 

To też najpie·rwszym warunkiem powodzenia no
wej, zamienonej komunikacji autobusowej w śród
mieściu, tak niezbędnej dla Warszawy, jest niewąt
pliwie przebudowa fatalnych warszawskich bruków 
i zastąpienie ich gładkiemi .. trwałeroi jezdniami na 
wzór miast europejskich . 

.... ~ ....................................................... . l Ś. p. podpułkownik Włodzimierz Bochenek l 

.......................................................................... 
W dniu 24 sty;cznia zginął w.skutek wypadku 

samochodo'Wego w Lens, pod Paryżem podpułkownik 
Sztabu Genenlnego Włodzimierz Bochenek. śmierć 
ta nietylko pozbawiła ko·rpus czołgów dzi·elnego i za
miłowanego oficera, ale żałobą okrywa cały wogóle 
automobilizm polski, który ś. p. ppułkownikowi Bo
ch·enkowi zawdzięcza jedną z kart swych najpięk
niejszych. 

Urodzony w r. 1894 w Krakowie zmarły tragicz
nie ppułkownik Wł. Bochenek z chwilą wybuchu 
wojny przerywa studja uniwersyteckie i zaciąga się 
do Legjonów do I mygady, w której pozostawał aż do 
kryzysu przysięgowego, Uczdwa i prosta natura ś.p . 
Wł. Bochenka nie poz,woliła mu na kompromisowe 
pqgodzenie hono-ru żołnieTskiego z głębokiem je!!O 
uczuciem patrjotycznem, Zwolniony wskutek odmowy 
przysięgi w r. 1917 z wojska polskiego ś.p. ppułkownik 
Bochenek zaciągnięty natychmiast zostaje do wojsk& 
austrjackiego i wysłany na front Włoski, skąd w kil
k~ miesięcy później po rozbiciu ostat~czn~m1 pańs-tw 

' 
Centralnych wraca do Polski. Od tej chwili w Armi·. 
Odrodzonej Polski, spo•tykamy go w.szędzie na wysu
niętych placówkach. Jako oficer piechoty bierze 
udział w wyprawie kijowskiej, w oswobodzeniu WiJ 
na i wszędzie tam gdzie brawura żołnierza polskieg•; 
utrwalała zręby Państwa Polskiego. 

Inwazja bolszewicka dała mu wreszde jeg } 
Somossierę. Był nią K o w e l. Jak nowoczesny Ko
zietulski w niesłychanej szarży - samochodowej 
zdobywa z garstką ludzi warowny obóz Kowel i trzy
ma go, otoczony zewsząd wrogiem do chwili przeła
mania przez nasze wojska bolszewickiego frontu nad 
Bugiem i połączenia się z nim armji nadbużańskiej. 
Wypad na Kowel, to zaślubiny ś. p. ppułkownika 
Bochenka z automohilizmem, jednocześnie to naj
chlubniejsza karta w historji polskiego automobilizmu. 
Pozwolę więc sobie w kilku słowach przypomnieć ją 
na tern miejscu. 

W•e Wll'Ześniu 1920 r. ś. p., major wówczas, Bo
chenek, otrzymuje rozkaz usadowienia się na l y. 
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łach armji bolszewickiej i przyśpieszenia tern przeła
mania frontu, stawiającej jesz·cze opór nad Bugiem, 
armji ·bolszewickiej. W tym celu uformowaną zu
staje samochodowa kolumna wypado,wa, składająca 
się z kilkudziesięciu samochodów ciężarowych i ko
lumny lekkich samochodów pancernych. Dwa b<~ 
taljony piechoty (26 pułku) i dwie baterje artyrerji 
polowej, oczywiście bez zaprzęgów, stanowiły wraz 
z wyżej wymienioną kolumną pancerną całą siłę bo
jową majora Bochenka. Na czele tysią·ca ludzi w dn. 
11 września mjr. Bochenek jadąc z Włodawy prze
rżnął się przez front bolszewicki pod Mokranami -
i piorunując~m uderzeniem, możliwem dzięki uży r:i:ct 
tylko samochodów, zajął w południe 12 wrześma 
Kowel, rozpędzając dosłownie - dwie cływizje bol
szewickie i biorąc w tern mieście olbrzymią wprost 
zdobycz, oraz kilka tysięcy jeńców. W ciągłych 
walkach i odbijając liczne kontrataki utrzymał mjr. 
Bo·chenek Kowel w przeciągu dwuch dni, do chwil i 
n adejśca armji nadbużańskiej, która po uporczywyd1 
walkach i dzięki zdezorganizowaniu tyłów nieprzv
jacielskich przez upadek Kowla, zdołała wreszc r<:: 
rozbić stawiającą nad Bugiem opór armję bolszewi~ 
ką . Wypad na Kowel był .. jedyną w czasie cał•.: j 
wojny, akcją bojową na większą skalę samochodów, 

M ARJA N KI~ Y N ICI\.L 
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S zał tańca , który zap an cwał ostatnio na całyc1 
świecie, wdarł się i do dziedziny, tak mało mają
cej związku ze. sztuką taneczną, jak dziedzina 

automobilizmu. Automobiliści tańczyli już oddawna-
teraz zaczęły tańczyć shimmy i ich samochody. Do
wcipni amerykanie ochrzcili nazwą nowoczesnego 
tańca dostrzeżone niedawno zjawisko skomplikowa
nych ruchów przedniej części podwozia samochodu, 
mknącego na oponach balonowych z pewną prędko
ścią krytyczną. Zauważono w wielu wypadkach, że 
przy tej prędkości os, oraz koła i resory przedni<? , 
a z niemi caty aparat kierowniczy. ulegają sKombino
wanym drganiom, 'nnym ni7. zwykłe wstrząsy na nie
równościach drogi, które utrudniają lub wręcz unie
możliwiają prowadzenie samochodu, a nawet mogą 
spowodować katastrofę . Drgania podwozia są bardzo 
gwałtowne i wzrastają wraz ze wzrostem szybkości 
samochodu, to tez niema na nie innej rady, jak 
zmniejszenie szybkości, co przez amatorów emocjc· 
nującej jazdy jest naturalnie niemile widziane. 

Fenomen powyższy zainteresował konstrukto
rów samochodowych oraz fabrykantów opon, prze
dewszystkiem w Ameryc-e, gdzie pneumatyki balono
we były wprowadzone w użycie znacznie wcześniej 
niż w Europie. Zaczęto badać zjawisko shimmy, st0-
sując najnowsze metody doświadczalne, jak naprzy
kład zwolnione zdjęcia kinemat.ograficzne, i w w y
niku badań poznano 'dokła,dnie istotę ciekawego pro
cesu, wywołanego zastosowaniem pneumatyków 
o wielkim przekroju ni,skiem ciśnieniu wewnętr l
nem. 

Wszyscy badacze uzgodnili swe spostrzeżenia 
co do objawów shimmy: we wszystkich wypadkach 
były one jednakie. Zgodzono się również , że główną 
przyczyną shimmy są pneumatyki balonowe, ale tu 
kończy się jedność poglądów. Opinje co do innych 
przyczyn shimmy, oraz co do ś.rodków , jakie prze
ciw objawom jego naletży przedsięwziąć, są bardzrJ 

T o 
------"--------

a dzięki niezwykłej brawurze swego przygodne~o 
dowódcy, mjra Bochenka, uwieńczoną została świe \. .. 
nem wprost powodzeniem. 

Od tej chwili datuje się u ś. p. ppułkowniku 
Bochenka zamiłowanie do automobilizmu, któremn 
wreszcie po ukończeniu Szkoły Sztabu Generalnego 
poświęca się całkowicie, obierając sobie pokrewny 
dział, tę najdoskonalszą formę automobilizmu bojo
wego - czołgi. 

Ostatnio był on zastęp cą dowódcy 1-go pułlru 
czołgów w Żórawicy pod Przemyślem. 

Bawiącego na urlopie w Paryżu w celu bliższego 
poznania nowych udoskonaleń w swojej broni - zct · 
skoczyła śmierć - automobil1sty. 

Ktokolwiek miał sposobność poznania bliżej ś. p. 
ppułkownika Bochenka, tego oczarować musiała 
pogodna i jasna postać tego młodego oficera. Zy
wość i wybitna inteligencja 'Cechowała zmarłeg,_~, 
a szlachetność , szczerość, łagodność i pogoda jedn3-
ła mu wszystkich - kolegów i podkomendnych. B">·ł 
on uosobieniem wprost typu ideo·wego oficera po !
skiego. 

PrZJez przedwczesną śmierć ppułkownika Bn
chenka Armja i Automobilizm polski ponoszą dotkli
wą stratę . 

m m .Y 

różnorodne , a niekiedy krańcowo rozne . Dowodzi 
to, że problem shimmy znajduje się jeszcze w fazie 
dalekiej od rozwiązama oraz, że z pewną rezerwą 
przyjmować należy wszysrt:ko . co w kwestji shimmy 
zostało powiedziane lub zrobione. Będziemy mieć to 
na względzie , . przystępując do krótkiego omówienia , 
absorbującego od niedawna, cały świat automobilo
wy, zagadnienia shimmy samochodowego. 

Co to jest shimmy? 
Wyobraźmy sobie jakikolwtek samochód, oraz 

układ trzech osi współrzędnych do siebie prostopa
dłych OX, OY, OZ, przecinających się w punkcie O, 

Ry . 25. 

położonym w pobliżu środka ciężkości podwozia. 
Samochód może wahać się wokół tych trz,ech osi, 
przyjmując trzy ruchy wahadłowe: ruch boczny wo
kół osi OX, podłużny wokół osi OY i pła·ski wokół 

.. 
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osi OZ. Rozpatrzymy te trzy ruchy odnośnie do intl'
resującej nas głównie przedniej części podwozia. 

Ruch wahadłowy boczny odpowiada wahani0111 
osi przedniej samochodu, wokół przechodzącej przez 
jej srodek 0~ 1 , rcv,noległej do osi podłużnej podwozia . 
Podczas wahań osi jeden z resorów przednich ugina 
się , podczas gdy drugi się odpręża i na odwrót, gd' 
pierwszy się odpręża, drugi musi się ugiąć. Powyżs~ 
ruch osi został nazwany w Ameryce tramping; w t 
minologji polskiej niema dlań określenia, więc w m·· 
niejszym artykule przyjmijmy dowolną nazwę, przy
puśćmy przerzucanie osi (Rys. 26). 

J~ ys. 26. 

Oś przednia może także zmieniać swe położe
nie równoległe do podwozia, i wtedy oba resory 
uginają się i odorężają jednocześnie. Samochód prz yi
muje ruch wahadłowy wokół osi poprzecznej OY, 
który nazwać możemy balansowaniem (w Ameryce 
zwą go bobbing). 

Nakoniec koła przednie, jako nie osadzone 
w stałej płaszczyźnie, mogą wahać się wokół czopów 
zwrotnic. W wypadku wymienionego ruchu koła 
w bie~u 7.Akreśla)a na ziemi nie linje prostą lec7 si 
nusoidę. Wahanie kół, nazywane w Ameryce wabble , 
a które my nazwać możemy kołysaniem , wywołuje 
wahanie samochoclił wokół osi pionowej OZ. 

Jeżeli zdarzy się, że wyszczególnione wyżej trzy 
ruchy perjodyczne wystąpią jednocześnie i otrzyma
my w wyniku ruch wypadkowy przedniej części pod
wozia, to jest to właśnie shimmy. Prowadzenie sa 
mochodu jest wtedy niezmiernie trudnem, a niekiedy 
zupełnie niemożliwem. 

Objawy shimmy, jak już zaznaczyłem, występują 
dopiero przy pewnej szybkości, poniżej którei nic 
są wcale spostrzegane. Możemy zatem powiedzieć. 
że shimmy jest to fenomen interferencji periodycz
nych drgań poszczególnych części podwozia, wyst 't(
pującej dopiero przy pewnej prędkości krytycznej S ct 

mochodu, zależnej od warunków lokalnych. 

Przyczyny shimmy. 

Myliłby się ktokolwiek , mniemając, że powodem 
shimmy może być zła szosa. Wprost prze::iwnie: \n
dania wykazały, że na dobrej szosie samochód pod
lega shimmy znacznie łatwiej, niż na szosie o znisz
czonej powierzchni. Jest to bardzo proste do wytłn
macz·enia. Przedewszystkiem na dobrej szosie chęt
niej rozwijamy większą szybkość , łatwiej zatem osią
gniemy krytyczną prędkość shimmy. Prócz tego .-ą 
Jeszcze powody ważniejsze. Jak wynika z określe 
nia, shimmy jest to fenomen interferencji p e r j o
dy c z n y c h drgań poszczególnych części podwozia: 

zastanówmy się, czy na złej szosie możliwe są jakie
kolwiek drgania perjodyczne. Łatwo dojdziemy do 
wniosku, że nie. Na nierównej szosie, gdzie wyboje 
powodują różne pod względem siły i w różnych kie
runkach zwrócone uderzenia, trudno jest bardzo 
perjodyczność drgań części podwozia, a zatem nie 

może wystąpić interferencja drgań perjodycznych, 
czyli shimmy. 

Jeżeli przejdziemy teraz do rozpatrzenia prz i· 
padku szosy dobrej, to przedewszystkiem zaznaczyć 
należy, że najlepiej nawet wywalcowana szosa nie 
jest bynajmniej idealnie gładką. Powierzchnia każdr! j 
szosy ma dążność do falistości w profilu podłużnym , 
przyczem niewielkie wzniesienia i wklęsnięcia po-
wierzchni są rozmieszczone dosyć regularnie. .Ja
snem jest. że regularna falis•tość szosy przyczyni sią 
znakomicie do periodyczności drgań poszczególnych 
części podwozia, a od tego do shimmy jest już tylko 
jeden krok - osiągnięcie krytycznej szybkości. W ten 
spo·sób tłumaczą fenomen pojawiania się · shimmy 
naj·cześciej podczas jazdy na dobrej drodze. 

Najgorszy przypadek shimmy, uniemożliwiający 
zupełnie jazdę samochodem, zdarza się również na: 
dobrej szosie, w tym m1anowicie razie, gdy odległość 
pomiędzy grzbietami fal szosy wypadnie równow'l.ż
na okresowi drgania resorów przednich. Jeżeli z<tj
dzie ten fatalny wypadek, amplituda wahnień reso
rów wzrasta szybko nawet wtedy, gdy szybkość sa
J"ochodu nie jest p cwiek :;;; an'.ł i dc i s ć łatwo mo :· e 
do połamania resorów. Jedyną radą jest tylko ogra 
niczenie szybkości samochodu. 

W taki to sposób szosa przyczynia się do wyw'J
łania shimmy, jednakże zaznaczyć należy, że nie jest 
t o nrzyczvna Q, i ńwna. Takież same, co i dzisiaj szosy 
istniały już od dawna, a mimo to, przed. wprowadze
n; :>m pnenmatyka balonowego, nie ;;mano . co to je..;~ 
shimmy. Przeciw zatem pneumatykom balonowym 
zwrócić się musi przedewszystkiem oskarżenie o wv
wołani·e szkodliwych objawów shimmy. 

Głównem złem pneumatyków balonowych je<>t 
toż samo, co stanowi ich największą zaletę, czyli du
ży profil, a słabe ciśnienie wewnętrzne. Skutkiem 
słabe2o wydęcia opona balonowa ma złą stabiliza
cję poprzeczną, to znaczy może uginać się znacznic 
w kierunku bocznym (Rys. 27). Z wady powyższej 

Rys. 27. 

wynika bezpośrednio druga wada, a mianow1c1e 
przedłużenie osi czopa zwrotnicy, po ugięciu bocz~ 
nem opony balonowej, nie v.-pada w punkt sty::zn,)
ści opony z ziemią (rys. 27 i 28). Jak wiadomo przej
ście przedłużania osi czopa zwrotnicy przez punkt 
styczności opony z ziemią jest jednym z warunków 
prawidłowej konstrukcji podwozia. Obie wymienione 
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wady mają, jak się okazało, ogromny wpływ na W\'

wołanie i potęgowanie objawów shimmy. 
Niektórzy badacze shimmy podają jeszcze jedne\ 

wadę pneumatyka balonowego, przyczyniającą sil: 

RYS. 28. 

do potęgowania drgań podwozia. Wielki pneumatyk 
ma mianowicie własność absorbowania znaczn1e 
większej ilości energji kinetycznej,, niż pneumatyk 
o zwykłym profilu i o wysokiem ciśnieniu wewnętrz
nem, a zatem odskakuje on więcej na lekkich nie
równościach drogi. 

Pozostaje nam jeszcze omówić dwie przyczyny 
shimmy, które są wywołane zastosowaniem pneu
matyka balonowego, a mianowicie efekt wirowy kół, 
oraz wpływ aparatu kierowniczego. 

Znamy dobrze przyrząd zwany wirówką (żyro
skop); jest to krążek masywny, jednorodny, krręcący 
się dokoła osi, przechodzącej przez jego środek. Wie
my, że krążek wirówki, znajdując się w ruchu obro
towym, stawia wielki opór, gdy chcemy zmienić jego 
płarszczyznę wirowania . Koło samochodu może być 
porównane z krążkiem wirówki i rzeczywiście po
siada ono też same własności. Jeżeli zatem, wsku
tek działania opon balonowych, wystąpi jeden z ru
chów składowych shimmy, który nazwaliśmy prze
rzucaniem osi przedniej, i zmieniać się zacznie skut
kiem tego płaszczyzna wirowania kół, wówczd3, 
w myśl wypowiedzianej wyżej własności wirówki, 
koła, pragnąc pozostać w tej samej płaszczyznie, 
obracać się zaczną wokół czopów zwrotnic, raz 
w prawo, raz w lewo, zależnie od wahania osi. Otrzy
mamy wtedy ruch, który nazwaliśmy kołysaniem kół 
przednich. 

Znaną jest własność wirówki, że krążek wim
jący stawia tern większy opór zmianom płaszczyznv 
wrrowania . im większą jest jego masa. Efekt wirn
wy kół zależeć będzie zatem od ich ciężaru, a mia
nowicie koła cięższe będą się łatwiej i więcej koł)
sały, aniżeli lekkie. Dlatego też samochody z h:t
mulcami na kołach przednich są podatniejsze na 
działanie shimmy, gdyż masa bębnów hamulcowych 
powiększa ogólną masę wirującą. 

Istnieje jeszcze inne wytłumaczenie kołysania 
kół przednich, mianowicie jako przyczyna tego feno
menu podawany jest wpływ drgań aparatu kierowni
czego na koła. W klasycznej koncepcji podwozia re
sory przednie posiadają swój punkt stały przed osią, 
podczas gdy strzemię resoru umieszczone je s t poza 
osią. Jeżeli koła samochodu odskakują na nierów
nościach drogi, to oś drga, zakreślając łuk koła, któ
rego środek znajduje się w nieruchomym punkcie 
zaczepienia resoru, a zatem z przodu osi. Wprost 
przeciwnie punkt stały cięgła sterowego umieszcz.J
ny jest poza osią, a więc punkt ruchomy tegoż cię-
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gła, podczas drgań na nierównościach drogi, zakre
śla łuk koła, którego środek znajduje się na końcu 
dźwigni kierującej, a zatem z tyłu osi. Oba drganid, 
osi i cięgła sterowego, są niezgodne (rys . 29) i jas-
nem jest, że spowodować one muszą kołysanie kóf 
pr .~ ednich. 

Zwolennicy powyższego wytłumaczenia wspomi
nają jeszcze o znanym oddawna fakcie ruchu koły
szącego kół przednich, występującego niekiedy przy 
niewielkiej szybkości samochodu 10-15 kro 'g., na
wet przy zastosowaniu zwvkłych pneumatyków, 
i ginącego wraz z powiększeniem szybkości. Wydaje 
się prawdopodobnem, że pneumatyk balonowy 
wskrzesza tenże sam ruch kół przy znacznic wyższej 
szybkości samochodu. 

Ostatnią wreszcie pośrednią przyczyną shimm)' 
jest również, według niektMych badaczy, zbyt wiel
ka gra w złączeniach poszczególnych części aparatu 
kierowniczego. 

środki przeciw shimmy. 

Jak mogliśmy zauważyć z dotychczasowych roz
ważań, shimmy jest procesem ąiezmiernie skompli
kowanym, na wytworzenie którego składa się cały 
szereg rożnorodnych przyczyn. Łatwo przewidzieć, 
że znaczną też będzie liczba środków, jakie przeciw 
objawom shimmy należy przedsięwziąć. 

Jest dość łatwo znaleźć lekarstwo na te prz y
czyny shimmy, które wynikają z koncepcji podw •
zia. Naprzykład dla zmniejszenia efektu wirow~g .) 
kół wystarcza ograniczyć jaknajbardziej ich ciężar, 
jak również , w wypadku hamulców na czterech ko
łach, ciężar bębnów hamulcowych, przez wykonani...: 
ich z lekkiego metalu. Wpływ aparatu kierownicz <::. 
go ograniczyć można przez zmniejszenie gry w prze
gubach, oraz przez za"tosowanie jaknajwiększyci1 
strzemion przy resorach przednich, przymocowany"h 
ponadto do ramy nie poz Cl ·: •s;:;;., ale przed osią. Je..:,: r 
to uczynimy, oś oraz cięgło sterowe drgać bęclei 
zgodnie przy wstrząśnieniach i nie dadzą powodu do 
ruchu kołyszącego kół przednich (rys. 29). Zazna
czyć należy, że niektóre fabryki samochodów (np. 
Rolls Royce) przyjęły już w swych podwoziach za-

~ ' / 
v 

Rys. 29. 

wieszenie przednie na resorach półeliptycznych ze 
slrzemiona:ni 1.. :Jrzodu. 

Główną przyczynę shimmy, wpływ pneumatyków 
balonowych, możemy zmniejszyć w pewnym stopniu 
przez jaknajwiększe ustabilizowanie opony. Do stabi
lizacji opony dojdziemy przez powiększenie ciśnienia 
wewnętrznego w pneumatyku, oraz przez zastosowa
nie możliwie szerokich i odpowiednich obręczy. Du
tychczas najlepsze rezultaty osiągane były z amery
kańską koncepcją opony balonowej bez obrzeżyn na 
obręczy typu straight side; daje ona zadawalniająr:ą 
stabilizację nawet przy dość znacznej szybkości. 

Poważną ochronę przed zjawiskiem shimmy da 
nam amortyzowanie drgań podwozia, oraz niszcze
nie perjodyczności tychże drgań. Jeżeli drgania po
szczególnych części podwozia będą nieznaczne i nL~
perjodyczne, to możemy być pewni, że shimmy się 
nie objawi. 
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W celu stłumienia drgań podwozia, stosujem v 
twardsze resory, oraz energiczne amortyzatory, dzi <.t
łające momentalnie i hamujące w dwóch kierunkach . 
Ponadto, celem zapobiegnięcia zjawisku kołys :: nia 
kół przednich, stosujemy nietylko amortyzatory, 

Rys. 30. 

działające pionowo, ale rówmez i amortyzatory 
o działaniu horyzontalnem. (R ys. 30). 

W ogóle starać się należy, aby samochód był za
opatrzony w jaknajwiększą ilość amortyzatorów, 
działających we wszystkich punktach, które mo~ą 
dać początek przykremu zjawisku. Amortyzatory , 

Baczność automobiliści! 

T o N~ 2 

według zgodnej opinji fachowców, są jednym z naj
lepszych środków na zwalczenie objawów shimmv. 

Wnioski. 

1' ~ 7 j2s't mo?liwem. - J.- -- ~~irnmv ;tało si e nowo
dem do zarzucenia pneumatyka balonowego? Ja nie 
myślę. Najzawziętsi przeciwnicy "balonów" przy
znają, że nie nadają się one jedynie dla wielkic h, 
silnych samochodów, i że są nie do użycia tylko przy 
znacznych szybkościach. W zastosowaniu do małych 
i €rednich samochodów pneumatyk balonowy nie 
przedstawia wcale niebezpieczeństwa i nie przycz::
nia żadnych niedogodności, przy zastosowaniu nie
wielkich środków zapobiegawczych. Dlatego nie mo
że być mowy o zarzuceniu pneumatyka balonowegv, 
gdyż znajdzie on zawsze zastosowanie w okoleniu 
małych samochodów. 

Jest zresztą bardzo prawdopodobne , że prędzej 
czy później stworzoną zostanie konstrukcja, któr.1. 
pozwoli stosować pneumatyk balonowy i w dużych 
samochodach. Wielkie nadzieje pod tym względem 
pokładać mcżna na konstrukcji zaw·ieszeni a podwozia 
zapomocą resorów poprzecznych, o kołach od siebi ~ 
niezależnych. Na próbach samochody z tego rodzaju 
zawieszeniem fnn . Sizaire Freres) nie podlegały po
dobno wcale zjawisku shimmy. Widzimy zatem, że 
nie jest niemożliwą koncepcja podwozia, opornego 
na działanie shimmy ; możemy więc mieć nadziej ę, 
że jakaś specjalna konstrukcja, w połączeniu być 
może z opisanemi wyżej środkami przeciwko shim
my, pozwoli nam bez obawy użyVIać w każdym sa
mochodzie niezaprzeczonego komfortu, jaki dają 
pneumatyki o wielkim profilu a niskiero ciśnieniu 
wewnętrznem. 

Urz ę dowe 

Przepuszczanie pojazdów pocztowych, 

P olecam, aby funkcjonarjusze P . P., kierującv 
ruchem ulicznym na skrzyżowaniu uli :: , w miarę 
możności przepuszczali pojazdy pocztowe (samo cho
dowe i konne}, dłuższe zatrzymywanie których ujem
nie wpływa na normalne działanie poczty. 

Doniesienia na kierowców samochodowych woj
skowych, 

Doniesienia funkcjonariuszy P . P. na kierowe:) N 

wo;skowych, nie stosujących się do przepisów o ru
chu ulicznym, nadsyłane są do Komendy Miasta ze 
znacznem opóźnieniem, co utrudnia w wysokim stop
niu władzom wojskowym ustalenie stanu fak tyczne
go i przeorowadzenie sledztwa, tembardziej, że zdil
rza się, iż w międzyczasie dany wojskowy zostaie 
przeniesiony do innego oddziału, lub też zwolniony 
do rezerwy. 

Dla uniknięcia podobnych wypadków polecam 
Kie•rownikom Komisarjatów i Urzędów P. P. zarzą
dzić, a by wymienion e doniesienia karne przesyłane 
były do Komendy Miasta z możliwym pośpiechem . 

Przywileje dla samochodów Kasy Chorych i Dyrekc.ii 
Tramwajów Miejskich. 

Podaję do wiadomości i zastosowania, że Komi
sarjat Rządu na m. st. Warszawę zezwolił na zasto-

sowanie względem samochodów Dyrekcji Tramwa
IOwej Nr. 16820, 17248, 17795, 18358, oraz zarządu 
l:asy Chorych Nr. Nr. 17756, 18010 i 18466, używ '-1. 
n v;:: h i ak o pogo towie w ; azie nieszczęśliwych wypad
kó.v § 42 R r1z pc nądzenia Ministerstwa Rob. Put· l. 
i iV\.in. S,.)r Wew ·. dnia 6 lipca 1922 r. (Dz. Ust. i-.! . 
P. ~;;.. 65, poz. ~ .' ·. 'i } . Jednocześnie podkreślam, że 
w myśl powołar:zgo Rozporządz E.nia z nrzywilejów : 
1} przekraczania normalnej szybkości (25 km. na go
dzinę), 2} używania specjalnych, dźwiękowych, s y
gnałów ostrzegawczych i 3} wyprzedzania i wymija
nia w tvch miejs ::ach. gd zi2 to iest zasadniczo wzbro
:J.ione, mogą korzystać samochody tylko w czasie 
jazdy służbowej do nieszczęśliwego wypadku i tyl
ko w razie koniecznej potrzeby. We wszystkich 
innych razach kierowcy samochodów muszą się st :>
sować do ogólnych przepisów o ruchu ulicznym. 

Regulowanie ruchu przed teatrem "Polskim". 

Stwierdzcnem zo stało. że po skończonem przed
stawieniu w teatrze " Polskim" zazwyczaj przed pod
jazdem gromadzi się b. znaczna ilość dorożek pod
jeżdżających przez tunel z ul. Kopernika i wyszuku
jących sobie pasażerów. 

Masowy przejazd dorożek tych obok teatru 
"Polskiego" i następnie wąską ulicą Oboźną znacz
nie utrudnia przejście wychodzącej z teatru publicz
ności, narażając ją na przejechanie. 
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Ponieważ postój dorożek wyznaczony jest na 
ulicy Oboźnej po stronie parzystej wprost pałacyku 
prz·ed teatrem i na rogu ul. Oboźnej i Krakowskie
go Przedmieścia, przy skwerze okalającym pomnik 
Kopernika, na wprost hotelu "Helwetia", polecam 
dopilnować, aby dorożki przy podjeździe do teatru 
nie gromadziły · się. Na placyku przed teatrem ocze
kiwać mogą jedynie pojazdy prywatne w ilości nie 
więcej jak 10 pojazdów. Podjeżdżanie do teatru 
przez tunel od uL Kopernika jest wzbronione. 

Objeżdżanie posterunków. 

Wpływają zażalenia, że funkcjonarjusze P. P. 
pełniący służbę na skrzyżowaniu ulic częstokroć 
zmuszają kierowców samochodowych do objeżdża
nia naokoło siebie, pomimo, że sami nie stoją na wy
zna czon em im mie jscu, t. j. na przecięciu osi krz y
żujących się ulic , w rezultacie zaś sporządzają do
niesienia na tych kierowców., którzy tego nie czymą . 

W związku z powyżs zem wyja śniam , że obowio,
zek objeżdżania dookoła posterunku, a nie posterun
kowego, nakazany wyraźnie przez § 7 Rozporządze 
nia Komisarza Rządu z dnia 25 lipca 1924 r. , a dają
cy się wyprowadzić z ogólnej zasady jeżdżenia wy
łącznie po praw ej stronie jezdni (§ 37 Rozporządze
nia Komisarza Rządu z dnia 15 maja 1925 r.) istnie
je w tym celu, aby kierowcy (powożący), przy skrę 
caniu z jednej ulicy w drugą trzymali się możliwie 
blisko prawego chodnika, nieprzejeżdżając na lewą 
stronę jezdni, gdyż prze·z to wpadliby na pojazdy jadą
ce naprzeciw. Dlatego kierowcy (powożący) obowią
zani są objeżdżać punkt skrzyżowania się ulic (miej
sce posterunku policyjnego) w ten sposób , aby to 
miejsce znajdowało się po ich lewej ręce , choćby 

HARCE 

I .. - Q. 43 

n awet funkcjonariusz P. P. znajdował się w danej 
chwili nie w tym punkcie , a gdzieindziej. 

Polecajac o powyższem dokładnie poinformować 
podwładnych funkcjonariuszów, polecam rówmez 
pouczyć ich, że w tych razach, kiedy ze względu ·Ja 
wąskość ulic objechanie posterunku sprawiałob y 
trudność dla kierowców dużych samochodów, funk
cjonarjusze P. P. winni - szczególnie przy małym 
ruchu kołowym - zezwalać za pomocą odpowied
nich znaków ręką, do nieobjeżdżania posterunku, a 
to zgodnie z zasadą, że ruch kołowy winien być tak 
regulowany, aby mógł odbywać się z jaknajwiększą 
łatwością. 

Samochody Straży Ogniowej. 
l 

W celu oznaczenia kierunku jazdy na samoch0-
dach Straży Ogniowej zostały umieszczone przyrzą
dy (strzały), wskazujące, w którą stronę nadjeżdża
jący pojazd zamierza skręcić. Strzały powyższe, 
oświetlone są kolorem zielonym w celu umożliwienia 
odróżnienia ich zdaleka od pojazdów prywatnych, 
posiadających przeważnie znaki koloru czerwonego. 

W związku z powyższem zarządzam, aby funkc jo
narjusze P. P. notowali te samochody prywatne, k tó
re posiadają znaki (str zały) kierunkowe koloru zi<!
lonego. Odnośne doniesienia należy przesyłać do Od
działu Ruchu Komisarjatu Rządu. 

Jednocześni1e polecam pouczyć wszystkich funk
cir::~ r> rjus7.ÓW P. P. , że na znak dźwiękowy (dzwon), 
lub świetlny (koloru zielonego) nadjeżdżającego p o
jazdu Straży Ogniowej, spi.eszącego do wypadh, 
należy zatrzymywać ruch uli-czny (kołowy i pieszy}, 
celem umożliwienia jaknajszybszego przeiazdu Stra

ży Ogniowej . 

ULICZNE 
W rubryce tej pomieszcza my k rótkie spost r zeże n ia ku uwadt e 

Wy dziatu Ruchu Kolowego Komisarjatu Rządu oraz innych powobnyd1 
w bel z. 

KPINY Z KOMISARJATU RZĄDU. Zapy tu
jemy niniejszem Kornisarjat Rządu na m. stoł. War
szawę , dla kogo wydaje on swe rozporządzenia? Za
pytujemy jednocześnie Komendę Policji dla kogo 
wydaje ona swe rozkazy? Stanowczo bowiem lep ie i 
nie układać. zupełni•e rozporządzeń i nie wydawa(' 
rozkazów, jeśli nikt niema ich słuchać. - Do wykro
czeń· bowiem ., które dane rozporządzenie i rozkaz y 
miały usunąć, przybywa nowe jesz•cze wykroc ze

nie - w skutkach bardzo ni1ebezpieczne - lekcewa
żenie władzy i otwade kpimy z jej organów. W ten 
spo•sób bowiem wygląda bezczelne ignorowanie n> z
porządzenia Komisarza Rządu o ruchu ulicznym w m. 
st. Warszawi€ z dn. 15 maja 1925 przez woźniców 
wozó-w ciężarowych i kompletna bezczynność poli
cji (niższych oczywiście organów) granicząca z zupef
nem lekceważeniem rozkazów (Rozkaz Komend y 
Policji, umieszczony w 1-szym numerze "Auta' ') . 
§ 12 wyżej wspomnianego rozporządzenia mówi: 
Szerokość pojazdu wraz z ładunkiem nie może pru 
kraczać 2,50 m. i t. d. " . A co codziennie obserwuje
my w dziesiątkach , a nawe·t setkach wypadków? 
Po ulicach Warszawy swobodnie krążą fury siana 
3 i 4 metrowej szerokości - platformy naładow · t
ne beczkarni lub klatkami z drobiem - znac z
me na pierwszy rzut oka przekraczając e 2 1 ~ 

metra sze·rokości - i wszystkie te zaprzęgi naJ
spokojniej w świecie pchają się na tak wąskie 
mosty warszawskie, zatarasowując je kompletnie , 
wstrzymując cały ruch pasażerski i wywołując nie
słychane wprost utrudnienie w ruchu ulicznym. 
A posterunkowi, stojący u wylotów mostu nie domy
ślają się zapewne , iż istnieje wyraźne ograniczenie 
szerokości pojazdów. Tu bezmyślność wykonywania 
zarządzeń jest naprawdę zbyt rażącą. Puste platfor
my i wozy, o setną część nawet oo tamte nie dezN 
ganizujące ruchu, są bezwzględnie zatrzymywane 
i cofane z mostu, podczas gdy te prawdziwe toczące 
się stogi i kurniki mają niczem nie skrępowany do
stęp na mosty i najruchliwsze ulice dzielnicy handlu
wej. Czyż tak truduoby było, skoro posterunkowi 
nie umieją na oko o.ceniać wielkoś'C'i pojazdów, zao
patrzyć ich w taśmę metrową, aby bezwzględnie ni e 
dopuszczali do ruchu ulicznego wozów zbyt szeroko 
załadowanych. 

A latarnie u wozów ciężarowych? Wszak § 23 
wyżej przyto.czoengo rozporządzenia też wyraźnie 
głosi w ustępie c): Każdy wóz ciężarowy winien być 
zaopatrzony w dwie latarnie przepisowe , umieszczo
ne po jego bokach' ., a w odnośniku w § 17 art . ust. 
II - "latarnia winna być tak urządzoną , aby 
rzuc ała jasne światło bezbarwne wprost i na boki, 
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w tył zaś czerwone". Postanowienie to według § 67 
"wchodzi w życie W 6 miesięcy od chwili ogłoszenia 
niniejszych przepi1sów". Że weszło już ono w życie, 
dowodem tego rozkaz Komendy Policji umieszczony 
w Nr. 1-szym "Auta".- A jak wygląda to w rzeczy
wistości? - Otóż w :rzeczywistości ani jedna - do
słownie a n i j e d n a furmanka czy platforma nl~ 
ma jeszcze w Warszawie latarni. Proszę przejechać 
się wieczorem po ulicy Zielenieckiei. wzdłuż parku 
Skaryszewskiego. Ciągną w ciemnej 1;1licy sznury 
wozów, z których ż<łlden nie ma światła. Proszę 
spróbować poprowadzić samochód i przekonać się, 
jakie to w ciemnej ulicy przedstawia niebezpieczeń
stwo! A potem zbrodniarzem okrzyczany zostaje 
oczywiście kierowca, który nie dostrzegł jadącej 
środkiem ulicy po szynach furmanki, i najechał na ni4. 

A u wylotów mostu Poniatowskiego stoją poste·· 
runki poh•cyjne - nierzadko 2 albo 3 posterunko
wych - u wylotu wiaduktu - konny policjant; na 
skrzyżowaniu Nowego świata i Alei 3 Maja znowu 
pooterunkowy, na rogu Brackiej 3 poste<runkowych, 

KPT. STANISŁAW SZYDELSKI. 

T o 

na rogu Marszałkowskiej 4 - i t. d. A który z nich 
zapisuje defilujące przed nim nieoświetlone furman
ki? - Wiele protokułów wpłynęło już z tego tytułu 
do ruchu kołowego? Żarty poprostul Gdy w ten spn
sób policja warszawska brać się będzie do wprowa
dzenia w życie wy;danych rozkazów, to i za rok jes.l
cze fury jeździć będą po Warszawie bez światła. C!J 

jednak w tem wszystkiem jest najbardziej zadziwi.3-
jącem, to to, że gdy wydany zostaje rozkaz, ograni
~zający w czemkolwiek svl'obodę krążenia samochv
dów, to natychmiast tego samego dnia.,. z największi.\ 
bezwzględnością, jest on wprowadzony w życie i 3y
pią się protokuły i osądy - ale dla furmanek i p i
janych awanturników na kozłach zawsze serca p.p. 
posterunkowych są pełne wyrozumiałości i pobłaż t-
ni a. 

Nie- naprawdę dość już tej nierówności- tych 
dwóch miar! Prawa w Polsce są jedne dla wszys~
kich i zai.ste bat w ręku nie upoważnia jeszcze czl:u
wieka do wyraźnego ignorowania obowiązują.cy.~l1 
przepisów i do bezczelnych kpin z organów władzy. 

Samochodzik polskiej . konstrukcji 

Z nany Czytelnikom ,.Auta" ze swoich ciekawych 
artykułów inż Adam G"uck, wykończył nieda
wno samochodzik ;własnej konstrukcji, który 

zawiera tyle ciekawych nowych myśli, że warto z nim 
zaznajomić szerszy ogół. 

Tendencją konstruktora było stworzyć typ lek
kiego, taniego pojazdu, dającego maksimum wydaJ
ności i wymagającego jaknajmniej wyszkolonego 
kierowcy. 

Jak widać z fotcgrafji (rys. 31). samochodzik ten 
jest bardzo prostej budowy, nie posiada długi eg(), 
pochłaniającego dużo mocy wału kardanowego, 
ani też łańcuchów - silnik umieszczony jest bowiem 
wprost na moście tylnym. Napędza on bezpośredmo 
półośki osadzone na przegubach. 

Silnik dwucylindrow y o cylindrach przeciwl~>
głych, chłodzony jest powietrzem za pomocą turbiny, 
podobnie jak w Tatrze, jednak zaznaczyć muszę, :l.e 
cała konstrukcja inż Glticka opracowana została już 
w roku 1921, co dokumentami zostało stwierdzot:L 

l~ ys. 32. Podwozic inż. Gllicka widziane z bok11. 

Silnik połączony jest bezpośrednio ze zmiennikiem 
przekładniowym a z niego wychodzą półośki do kól 

R.vs . 31. Samochodzik inż. Oli.icka, którym wynalazca 
odbywa próby. 

fi,..~ 

tylnych. Dzięki zastosowaniu prze,(u
bów oś tylna jest giętka, a resorowanit. 
tejże odbywa się dzięki jednemu reso
rowi poprzecznemu, umocowanemu poc~ 
osią (rys. 33). Reakcję popychającą 
wchłania resor i widełki. Nadwozie po
siada kształt kroplowy. Może ono być 
wykonane z blachy, drzewa lub odlewu. 
f>rzy zastosowaniu nadwozia (karoserji) 
blaszanej nie potrzeba szkieletu drew
nianego, gdyż poszczególne płyty poł1-
czone być mogą za pomocą zakładek 
[falców). 

Ciekawe jest także rozwiązanie 
oroblemu rozruszania. Starter w t~j 
konstrukcji jest mechaniczny, podob11y 
:lo konstrukcji kick- starterów motu

cyklowych, co przy silniku 7-konnym, 
1est bardzo praktycznem i nie wyma,~a 
kosztownej instalacji starterowej. Prze-
łącznik biegów jest tak połączony ze 
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sprzęgłem, że niemożliwem jest przc
łaczanie biegów bez jednoczesnego wy
łączania sprzęgła. Nowość. ta, (zast<>
sowana już zresztą przedtem w drezy
nach benzynowych), zapobiega uszk:.t
d;.-.aniu trybów wskutek nieumiejętne .~u 
przełączenia biegów i nie pozwala na 
raptowne włączanie silnika tak szkod
liwe dla całego mechanizmu. 

Siedzenia znajdują się pomiędzy <1-

siami, co zmniejsza wstrząsy na zrcj 
drodze. 

Ciekawy jest też wyrównywacz (dy
ferencjał) beztrybowy, systemu Fisch"
ra. Jest to ostatnia nowość techniczna. 
Tryby zastępują tu kulki stalowe. Wy
równywacz ten ma także tą z ale tę, ;~e 
n<~ śliskiej drodze uniemożliwia ślizga
nie się jednego koła, co ma miejsce '.V 

zwykłych wyrównywaczach trybowych. 
Rama podwozia zbudowana jest z 

wysokościennej walcówki profilowanei . 
Dla lekkości belki ramy są poprzewier-
cane szeregiem otworów. Pc dłużn.ice 

Rys. :3.1. Widok podwozia . 

u 

· ramy są zbieżne ku przodowi (rys. 32) i wyLięte na 
przodzie ku górze. Do podłóżnic przymocowane są 
resory ćwierćeliptyczne wzgl. kantilewery. 

Tylny mo-st składa się z trzech części: środkowej 
stałej , znajdującej się w bloku silnika i dwu boc:t.
nych, umocowanych w przegubach i wahliwych. 

Zastosowane w silniku magneto (połączenie ma
gneto z dynamo) dostarcza prądu do zapalania 
i oświetlenia. 

Silnik samochodzika tego, ma pojemność 493 
cm. sześć. i daje przy 1.800 obrfmin. 6 KM. Mimo tak 
słabego stosunkowo silnika, samochodzik ten przy 
próbnych jazdach z obciążeniem t>rzech osób, rozwijał 
szybkość 60 km/godz. Wszystkie wzniesienia w oko
licach Krakowa pokonywał łatwo, z tern samem ob
ciążeniem. Zużycie benzyny 31,{1 do 4 kg. na 100 km. 

Trzeba jeszcze dodać, że w pierwszyn1 egzem
plarzu samochodzika, wykonanym kosztem inż. Gliic-

T o 45 

Rys . . 34. Podwoz·c wid ziane z tylu. 

b . nie wszystkie części wykonane ~ą 
ściśle wedle planów konstrukcyjnych 
- dla ekonomji zastępował konstruk
tor wiele części składowych takiemi, 
Jakie udało mu się dostać na rynku, 
w·ięc gdyby zaczęto robotę seryjną 
takiego typu, to wyniki byłyby jeszcz~:: 
lepsze. 

Cena samochodziku gotowego wy
konanego w serji, wynosiłaby okoio 
500 - 600 dolarów, więc samochodzji{ 
taki mógłby śmiało konkurować z wy
robami zagranicznemi, które zwykle 
wcale nie grzeszą zbyt sumiennem i 
p1 ecyzyjnem wykończeniem. 

Gdyby inż. Gliick był Francnum 
lub Niemcem napewno już ;::yłLy sobie 
wygodnie jako szef - konstruktor w fa
bryce samochodzików swego typu, 11 

nas jednak kapitaliści wolą włożyć pie
niądze np. w import pomarańcz lub ko
kainy, aniżeli w fabrykację samocho
dów, no i słusznie, gdyż w pierwszym 
wypadku nie mają do czynienia z Mi:~. 
Pracy, ani ze związkami zawodowemi. 

R.vs .. 35. Samochodz ,k inż. Gliicka, widziany ze strony 

silnika. 
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INZ. EUGEN.J USZ MIERZE.JEWSKI. 

Parowy samochód ciężarowy 

K ażdy produkt, mający ogólne zastosowanie. 
musi być przetransportowany z miejsca, gdzie 
rosnie , wzgL zostaje wy t"" arzany - do mi:.~i 

sca gdzie będz i ~ zużyty. Kcsz ta t ransportu musi sir.; 
wliczać do ceny produktu czasem są one nawet 
wyższe, aniż eli samego produk tu - dlatego nalei:y 
bardzo dokładnie tę spr awe przekalkulować. 

Transport kolejami żelaznemi jest praktycz'lY 
przy wielkich przesyłkach i na dalekie odległości -
ujemną jego stroną są stałe miejsca załadowani a 
i wyładowania towilru, częste opóźniania przesyłel< 
i ryzyko ewent. kradzieży. 

Drogi wodne są daleko tańsze, ale mają te sa
me wyżej podane wady. 

Najlepiej więc i najtaniej wypada przesyłać to
wary kołami , a to z następujących powodów: tra n
sportować można dowolne ilości - towar idzie 
z miejsca wysyłki bez przeładowania do mieJSC:! 
przeznaczenia - opakowanie może być lżejsze i taft
sze - niebezpieczeństwo szkód przez kradzieże 
soad Ct do min imum - t e war moż e być wysiany w k az
dej chwili (bez liczenia się np . z rozkładami jazdy 
kolei czy też okrętów) i właściciel transportu może 

Rys. 36. amochód przygotowany do wysy tk i. 

uniknąć także wszelkich opóźnień dostawy, 
gdyż ma możność osobistej kontroli ruchu. 

Zastanówmy się teraz nad rozmaitymi r o
dzajami transportów kołowych: użycie siły 
zwierząt pociągowych jest dzisiaj, z wyjątkiem 
przesyłek na bardzo krótkie odległości i bez 
ograniczenia czasowego, anachronizmem. 

Wozy pędzone elektrycznie, nadają się tyl 
ko do transportów blizkich, lokalnych i na te
renach bez silniejszych wzniesień, przyczem da
dzą się one użyć jedynie w pewnym promieniu 
od stacji ładowania akumulatorów. Prócz tego 
szybkość takich wozów jest bardzo mała , a 
koszta ruchu przy uwzględnieniu różnych wy
datków ubocznych (odnowienia baterji i t. d.), 
stosunkowo wysokie. 

Transport samochodami benzynowymi jest 
wprawdzie najpraktyczniejszy, ale nie wytrzy
muje kalkulacji finansowej z po,wodu wysokich 
cen benzyny, smarów, gum i ciągłych napraw. 
Motm: i. mechanizm wymagają dobrej obsługi, 
a Ś't'odki pędne wydają właściciela samochodu 
benzynowego w ręce ich dostawców. Ostatnia 
wielka wojna wykazała dowodnie, jak dale ce 
pewne specjalne warunki wpływają na utrud-

R.ys. 37. Kocio ! pa rowy S:l JTI Jc:wdu. 

nienie nawet zupełnie uniemożliwienie używa
nia tego środka lokomocji. 

Pozostaje więc do użycia przy wielkich 
ciężkich transportach jedynie odpowiednio zbu
dowany samochód parowy, który możnaby um-

Rn . J . Motor parowy samochodu. 
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Rys. 39 . Parowe sa mochody c i Qża rowe ,.Senf inel". 

chomić .. mając do dyspozycji którykolwiek z ma
terjałów opałowych, łatwych wszędzie do na
bycia, jak: węgiel, koks. drzewo, węgiel drzew
ny, ropę naftową i t. d. Taki typ wozu wy
produkowała angielska firma "Sentinel-Works·' 
i praktycznie wykazała, że są to dziś najlepsze 
i najtańsze samochody ciężarowe . Są one rów
r ie szybkie jak automobile benzynowe o t e j 
samej pojemności, dają jednak daleko większ~ 
pewność ruchu i niepotrzebują nawet przy naj
bardziej intensywne j pracy, prawie żadnycl , 
napraw. 

Pierwszy model typu "Sentinel" wypróbo
wano Jeszcze w r. 1906, od tego czasu, praco
wano stale na podstawie praktycznych d ::•
świadczeń nad ulepszeniem jego oryginalnej 
konstrukcji - a dziś olbrzymie zastosowanie , 
jakie te parowe samochody ciężarowe znalazły 
na Zachodzie, jest najlepszym dowodem ich 
niezwykłej wartości pod każdym względem . 

RYs. 40. Poc(ąg 'b u dźw:g1 1 15 ton. 

u 

Budowa całego mechanizmu jest bardzo prosta 
,, mianowicie: 

Kocioł parowy, patentowanej konstrukcji, o ci? · 
nieniu 16 A.Lm. (.t\. )S . 37) zbudowano według syste
mu kotłów wodno -rurkowych z rurami ukośnie 
wstawionemi, celem ułatwienia szybkiego przepływu 
wody, a utrudnienia tworzenia się osadu kotłoweg c), 
Wewnętrzną część skrzyni ogniowej można łatwo 
zupefnie wyJąc 1 o·czyscić bez demontowania ze 
wnętrznych części . Precyzyjnie wykonana armatt:
ra, przegrzewacz pary, umieszczonej w komorze dy
mowej i podgrzewacz wody zasilającej, wykorzystu
j:{cy ciepło pary wydmuchowej, umożliwiają hardzi) 
wysoką oszczędność paliwa. 

Do regulowania dopływu pary do cylindrów słu
żą dwa wentyle: jeden uruchomiony ręczme 

T o 47 

i powodujący zmianę chyżości maszyny - dru
gi nożny, umożliwiający momen,talne zamkni~ 
cie dopływu pary na wypadek konieczności na
tychmiastowego zatrzymania wozu. 

Motor równie•ż patentowanej konstrukcji 
(Rys. 38), ma dwa cyHndry o średnicach 171 mm. 

i skoku 229 mm. - dosk·onale oliwione i z<:>.
bezpieczone przed dostaniem się do nich zani,<
czyszczenia i kurzu. Ponieważ je·st on silny 
i wprost połączony z tylną osią, ro hi znacznie 
mniej obrotów, aniżeli inne podobne typy 
przez to jest znacznie ekonomiczniejszy. 

W entyle sterują:ce, systemu rurowego, je
dynie nadające się przy używaniu pary prz~
grzanej, uruchomiają dwa wałki noskowe. 

1 ~ :: ·. 41. Sześc i o ko towy sa mochód pJr owy o u dźwigu lO ton . 

Wał k orbowy zaopatrzony jest w oryginal
ny, również opatentowany dyferencjał, pracują
cy w oliwie i połączony z automatycznie dzia
łającerui sprzęgłami tarczowemi. 

Pompę zasilającą prócz injektora, urucha
mia przeniesienie kół zębatych wprost z wału 
korbowego. 

Przeniesieme siły na tylne koła daje ich 
połączenie łańcuchowe z obu końcami wału 
korbowego. Koła ze stali zlewnej mają masy
wy gumowe. 

Trzy. hamulce umożliwiają natychmiastowe 
zatrzymanie wozu a mianowicie: silny hamulec 
powietrzny, stwarzany przez odpowiednie prze
rzucenie regulatora pary i chwilowe zamienie
nie motoru w kompresor powietrza - hamul•:! C 
nożny, ur~chamiany pedałem i działający na 

bębny u kół tylnych - wreszcie hamulec ręczny, 
działający również w podobny sposób. 

Rys. 43. Omnibus par owy. 
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Rvs. 42. Różnego rodzaju ka rose rie pa rowych samochodó w 
cięża ro wyc h . 

T o .N'g 2 

Resory pół - eliptyczne, silne i długie, po
zwalają na stosunkowo szybką i spokojną jazdę 
nawet po złych drogach. Aparat kiero,wnic.t.y 
wzorowano na ostatnich modelach u samocbrJ
dów benzynowych. 

Zapas wody wystarcza na przebycie drogi. 
około 80 km. (bez dopełnienia) - a zbiornik na 
materjał opałowy ma objętość odpowiadającą 
120 - 240 km. jazdy, zależnie od jakości pa
liwa. 

Rodzaj nadwozia stosuje się naturalnie do 
jakości materjałów transportowanych. 

Bezpieczeństwo i pewność ruchu opisanych 
wyżej parowych samochodów ciężarowych, ich 
prosta i silna konstrukcja, brak łatwo psujących 
się części (gaźnik , magnet etc.), umie,szczenie 
mechanizmu ruchu pod podwoziem i zwiększe
nie w ten sposób powierzchni ładownej przy 
małej stosunkowo długości całego wozu, któ- · 
rym można na miejscu nawrócić i wszędzie do
jechać - a wreszcie łatwa obsługa całej ma
szyny dają niezwykle ekonomiczny i praktycz
ny środek lokomocji, tworzący coraz większą 
konkurencję dla benzynowych samochodów 
ciężarowych. 

N o wy Cadillac 

S amochodem obe cnie bardzo modnym w Ame 
r yce jes t ósemka w rzędzie. Konstrukcja ta :>:a
początkowana na tutej szym terenie prze z "br::t 

ci De usenberg", konstruk torów samochodów wyści
gowych, zainteresowała silnie publiczność amery
kans.Ką - zaws ze żądną nowosct. W rezultacie d 'J 

W wspomnianym czasie firma wypuszcza nowy 
model , oznaczony jako model V-63, mający skutecz
nie rywalizować z ósemką w rzędzie. Samochód ten 
reprezentował liczne nowości rzadkie jeszcze po
dówczas na rynku amerykańskim, jak np. hamulec 
na cztery koła, - ale główne udoskonalenie prze-

Rys. 44. Tou ring 4-o osobowy .,Cadillac ·' 

budowy tego. typu samochodów przystąpił cały sze
r eg wytwórni z Duesenbergiem.. Packardem i Hup
mobilem na czele. 

Wytwórnie samochodów z ośmiocylindrowym 
silnikiem widlastym (V), dotychczas bardzo tu wzi~
lym i rozpowszechnionym - odczuły silnie konku
renta. Marką bardzo popularną a najmasowiej pr•; 
dukującą w tej klasie jest: Cadillac. 

Firma ta wzorując się na samochodzie De Dion 
Bouton, wypuściła przed dziesięciu laty swój pierw
szy 8-cyl. samochód, o pojemności 5,15 litra, który 
stopniowo ulepszany doczekał się roku 1 '::123-go. 

prowadzono w silniku. Mianowicie zamiast dotych
czasowego wału korbowego silników 4-ro cylindro
wych - zastosowano wał z korbami w dwuch płasz
czyznach, zaopatrzony w przeciwwagi. Korby są tam 
rozstawione w ten sposób, że gdy popatrzymy na1'i 
z przodu i ustawimy tak, że pierwsza korba znajdzie 
się w pozycji odpowiadającej godzinie XII-ej na tar
czy zegara, to korby: druga, trzecia i . czwarta przy
padną na godziny III-ą , IX i VI-ą. !nowacja ta dała 
niezwykle równy bieg silnika i jest najsilniejszym 
argumentem firmy w kampanji z ósemką w rzędzie. 

N~ poprzestając na tern, firm~ przeprowadziła 
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R.vs. 45. Nowa chiochlica .,Codilha'a". 

dalszą, szczegółową rewlzJę konstrukcji, rezultate .-.1 
której jest model obecny, który przed kilku tygod
niami wypuszczono na rynek. 

Zmiany obejmują: dostosowanie wyglądu zew
nętrznego do wymagań chwili , duże zmiany w pod-

T o 49 

szych potrzebnych udoskonaleń. Wyraziło się Lo 
przedewszystkiem w znacznem, bo około 113 kg. W~'
noszącem, zmniejszeniu wagi podwozia i licznych. 
bardzo ciekawych zmianach, z których najważniejsz t: 
pozwolę sobie pokrótce opisać. 

Pierwsze spojrzenie zatrzymuje się na nowej 
formie chłodnicy. Zerwano tu z charakterystyc,~
nym kształtem okrą~lym, przechodze>,c n:l kszhity 
zbliżone częściowo do Lincolna, częściowo do Hup
mebila (45). Równocześnie spostrzeg:J.my drugie p o
gwałcenie tradycji firmowych, mianowicie brak rz
soró'AI platformowy::h z tyłu . a zastąpienie ich uółelip
tycznemi, przy odpowiednio zmienianem zakończe
niu ramy. Wreszcie rzut oka na silnik, gdzie clestru
gamy zmiany zasadnicze . 

.t"rzedewszystkiem więc: oczyszczenie przestrzeni 
pomiędzy blokami cylindrów. Dotychczas były tam, 
generator- starter, karburator i rozdzielacz prądu; 
takie umiejscowienie tych organó v znacznie utrudni"-
ło dostęp do zaworów i powodowało cały szereg nie
dogodności konstrukcyjnych. Obecnie został tam 
tylko karburator. Rozdzielacz umieszczono z tyłu 
silnika już prawie poza blokami a dotychczasowej 
konstrukcji generator -starter w jednym aparacie --
wogóle poniechano, zastępując ją t. zw. tu systemem 
dwujednostkowym. Znany ten system, przyjęty pn.
wie przez wszystkie marki amerykańskie .. w tym wy-

Rys. 46. S'Jnik V - 63, (cy fry oznaczają kolejność z:~ptonu) 
R.vs. 48. Przekrój silnika nowcg< 

modelu. 

woziu, w tern głównie w silniku, znaczną zniżkę ce:1 
dochodzącą przy niektórych typach do 500 dolarów. 

Zmiany w podwoziu miały na celu: uproszczenie 
dotychczasowej konstrukcji, lepsze udostępnienie 
pewnych części mechanizmu, zastosowanie najnow-

2 5 

padku odbiega znacznie od przyjętych zwyczajów. 
Starter umieszczony jest pionowo, a tryb jego zazę
bia się z trybem czołowym na kole zamachowBm. 
Trub ten nacięty jest na specjalnym pierścieniu (jak 
u Forda); w razie złamania zębów wymienia się 

pierścień· a nie całe koło zamachowe. 
Generator umieszczono z r,rzodu silnika 
i dano mu napęd pasowy, a z drugiej strll
ny koła pasówego umocowano wentylator . 
W ten sposób wyeliminowano jeden łań
cuch i połączoną z nim skomplikowaną 
regulację u końca wału rozrządczego . 

.Rys. 47, Silnik nowego modelu (cyfry oznaczają kolcjnoś.: zapłonu) . 

Odnośnie ostatniego przeprowadzono 
również daleko idące uproszczenia. Mia
nowicie zaniechano systemu popychaczy 
pośrednich, tak że wał rozrządczy działa 
teraz bezpośrednio na popychacze żawo
rów. Stało s:ę to możliwe dzięki wspom
nianemu oczyszczeniu przestrzeni mię
dzy blokami i zyskaniu w ten sposób miej
sca dla skośnie umieszczonych zaworów. 
będących już na jednej linji z wałem roz
rządczym. Udoskonalenie to i wyrzucenie 
jednego łańcucha upraszcza znacznie wy
mianę wału rozrządczego, która to czyn-
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Rys. 49. 'v\'J I kortO W1' . 

n ość poprzednio powodowała konieczność rozbiór ~ :i 
prawie całego silnika. 

Dużym zmianom uległ również system chłodze
nia. Chłodnicę rurkową zastąpiono ulową i zanie
chano tennostatów do kontroli obiegu wody. Nato
miBJst wprowadzono termostatycznie kontrolowanz l 
okienniczki na zewnętrznej stronie chłodnicy, wy
stawia]qce ]a na dL!•:łWllle wntru w zależnosci 0d 
ciepłoty sJnika. Również ograniczono się do j d.'1eJ 
pompy y;cuncj, którą jest 2.v,iększona odpowiednw l 
pompa lewego boku, a miejsce pompy w prawym · 
bloku zajęła pompa oliwna; umożliwiło to pozby
cie się jednego trybu, który pędził pompę oliwną 
w poprzedniej konstrukcji. 

To są najważniejsze zmiany w silniku. Dzięki 
nim znacznie uproszczono i nadzwyczajnie udostęp
niono poszczególne części mechanizmu. Prócz tegrJ 
przeprowadzono szereg mniejszych udoskonaleń , nie 
mniej ważnych, których szczupłe ramy artykułu ni~
stety nie pozwalają mi opisać. Głównie obracają się 
one około aktualnej dziś kwestji lepszego i częstsze
go filtrowania oleju i jaknajlepszego uchronienia go 
vd iOzpuszczającego działania benzyny, której ni(~
pożądane szczątki dostają się mimo wszystko do 
karteru. 

Co do zmian w podwoziu, to najważniejszem je!;t 
wprowadzenie innego typu resorów. Dalej zastoso
wanie balonów, na które ta klasa samochodów dn
piero niedawno przeszła. Przeprowadzono również 
drobne zmiany w osi tylnej i w skrzynce biegów. 
Uproszczono elastyczne zawieszenie mostka odbie
rającego reakcję kół tylnych i przeprowadzono go na 
lewa stronę wału kardanowego. W dążeniu ~b 
zmniejszenia wagi samochodu użyto nieco cieńszej 
stali na budowę ramy. 

T o 
----------------------~----~~ 

Odnośnie akcesorji, wprowadzono rów
nież szereg nowości, z których najciekaw
szą jest elektryczny wskaźnik ilości ben
zyny w zbiorniku, umieszczony na des.::e 
instrumentowej. W Cadillac'u nie można 
zastosować żadnej z dotychczasowych 
konstrukcji, ponieważ ma on dopływ ben
zyny pod ciśnieniem. 

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym :;a
mochodu, miały na celu zbliżenie go J..J 
ósemek w rL:ędzie, a zatem nadanie mu 
wyglądu długiego w stosunku do wysoko:i
ci. Cel ten osiągnięto przez wspomnlan ·:! 
zastosowanie chłodnicy o nowym kształ-
cie, przesunięcie szyby nieco w tył, zastn
sowanie balonów i skonstruowanie odpo
wiednich karoserii. 

W tych wybór jest znaczny, bo jest ich aż pełny 
tuzin. Firma w dążeniu do pozyskania nowej katt!
gorji nabywców wprowadziła tu ciekawą innowację. 
Podzielono wyroby na dwie kategorje. ·Standard· 
[tańszą) 1 Lustom (droższą). SerJa ,:,tanaard zbud ·; 
wnna jest na krótszem (rozstaw osi 3.335 mw. ) 
podwoziu i obejmuje 6 rodzai karoserji; samochodv 
w teJ k 1as. e kosztują od dol. 2.995 do 3.435. Serja 

Rrs . 50. Tylny resor. 

Custom zbudowana jest na podwoziu dłuższem (3.505 
mm) i obejmuje również 6 rodzai karoserji; ceny wy
noszą od dol. 3.250 do 4.485. Różnica polega w ja
kości karoserji, ekwipunku i ilości oferowanych ko
lorów. Lharakterystvcznem jest jednak, że w ser1i 
Standard niema wcale samochodów otwartych. Jesl 
to wynik olbrzymiego postępu w amerykańskim prze
mvśle karoseryjnym Który obecnie może budować 
taniej karoserje kryte od otwartych nawet dla tak 
wysoKieJ klasy samoc11odow, co Cadillac. 

z. s. 

~~ /Tf 
( ' - '------' \____ '--
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Chrońcie sie przed zimowym chłodem. 
Używając zimą otwarty samochód, czynicie to zape

wne dlatego, że uważacie posiadanie karety za rze cz 

niedostępną. A jednak wielu automobilistów, których 

środki są może skromniejsze od Waszych, posiada 

wygodne zamknięte samochody, zadowalające pod 

każdym względem. Dlaczego nie idziecie za tym 

przykładem , kupując zamknięty samochód F ord 7 

UPUWAŻftlfHI PHlfDHAWHIHf W HUHPUJĄ[HH MIAUACH 
R l H Z Y P O~ P O li T f J P O U K lf J i w. m. 6 D A ń ~ K A: 

• 
WARSZA W A, BYDGOSZCZ, BORYSŁA W, BIELSKO, BRZEść n/Bogiem, 

CHOJNICE, GNIEZNO, GRUDZIĄDZ, INOWROCŁAW, KATOWICE, KALISZ, 

KIELCE, KRAKOW, KUTNO, LUBLIN, LWOW, ŁODŻ, OLKUSZ, OSTROW 

(Wielkp.), POZNAŃ, PŁOCK, PRZEMYŚL, RZESZOW, RADOM, ROWNL 

SANOK, STAN ISŁAWOW, STAROGARD, SOSNOWIEC, STRYJ, TORU,'i, 

TARNOPOL, TARNOW, WŁOCŁAWEK, WI LNO, WRZEŚNIA (Wielkopolska), 

GDAŃSK, NYTYCH. 

P. 46. 
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Zakłady Akumulatorowe 

syst. , , T U D O R ' ' 
I N Ż Y N I E R f R. M 0 L L ER 

WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 45. TEL. 17-45 
ODDZ IA ŁY: 

BYDGOSZCZ, Błon ia r. 7. Telefon Nr. 13-77 

POZNAŃ, Mostowa Nr. -t-a. Telefon Nr. 11-67 

Bater.ie starterowe ORYGINALNE "T U D O R" 

Stacja do ładowania w Warszawie, Złota Nr. 35 

ELEKTROTECHNIKA AUTOMOBILOWA 

BCIA POPLAW SCjY 
WARSZAW A 

Tel. 419.77 
M I O D O W A Nr 27 

Tel. 419-77 

Naprawo przeróbka MAONET dynamo, st3fterów, automatów. p·zewijonie spal'o:~ych od 25 zł. AKUMULATORY sa mo chodowe do radio, napr•~vo 
płyty, kwas i lodowanie oj 60 gr. PRZEWIJANIE spalonych elekt rom aszyn prądu stałego i' zmien nego w c i ągu 24·ch godznl. 

Warsztat czynny od godziny 8 rano do godziny 8 wieczór, egzystuje od 1918 roku. 
DOKŁADNIE! TERMINOWO! TANIO! 

, , 
ZWROCCIE UWAG~ 
NA OPAKOWANIE ! 

• # 

ZAROWKI SAMOCHODOWE 
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Melpomena w aucie 

Z e _wszystkich kobiet, które kiedykolwiek jeź
dztły autem, najniestorniej zachowywała si~ 
dotychczas pani Melpomena. 

Zaczynało się od tego, że usiłowała wsiąść do s :.
mochodu, obuta w koturny ... 

Dobrze jeszcze, jeżeli chodziło o dużego Fiata, 
Minerwę, Steyra, Austro - Daimlera, czy inną 60-kę ... 

Ale Citro en? 
Było też zwykle dużo kłopotu z jej koafiurą, ma

nicurem, z jej rzęsami, rumieńcami, kolorami - i t. d. 
A cóż dopiero kostjumy! 
Raz jej się krynolina nie mieściła w ciasnym 

Fordzie, to znów, kedyindziej, kłóciło się Ludwikow
skie .. czteropiętrowe uczesanie - z lakierowanym 
wierzchem, o hełmach antycznych, o włóczniach 
czterometrowych - nie było nawet mowy; zaledwie 
kilka razy pogodziły się ze sobą: Melpomena . -
i maszyna . 

... W jakiejś rewji Perskiego Oka, czy innego 
Qui-pro-quo ... 

... W jaktmś Teatrze Nie w i ar o \'t ski ej, czy też 
Nowościach ... 

... W jakimś spółczesnym skeczu ... 
Melpomena? l'o nie jest wcale Melpomena, tyl

ko jest siostra mleczna., Terpsychora; 
Melpomena? Histeryczny i kapryśny babsztyl! 

O, wczoraj, z panną Polyhymńją. ... Było zupełnie co 
innego! Czarująca kobieta! A jaka zgodna! To wie
rutna blaga, że Melpomena jest córką Zensostwa 
Mnemuzynostwa: córką dorożkarza i praczki war
szawskiej - tak! Ale nie Zeusa, czupiradło jedne! 

A działo się to wszystko w czasie, kiedy właśnie 
nie kto inny , tvlko uro cze M~ ickie . Ma,drowiczówn y, 
Cwik..ińskie, Przybyłko - Po.ockie, Pa.cewiczowe, 
Lesz.zyńskie, Bryd.ińskie, Koś.ieszankL Ge.lówn y, 
Broni.zównv. O.rlon - So.nowskie , Ja.kowskie, Go.
czyńskie, Lindo.fówny., Rom.ówny, Roma.ówny, Ka.
ińskie - owładnęły sercami kierowców aut... 

Boleść była z tego powodu niesłychana. Żal. 
Rzewność serc, pomieszana ze łzami... 

I w takich właśnie terminach, w takiej , wyraża
jąc się poprawną polszczyzną, 11 obstanówce" - do-

konała się rzecz wielkiej wagi: gdy Melpomena asy
milowała się w aucie z takim trudem - uradzonl> 
woiej asymilować auto - u niej, u pani Melpomeny. 

Pierwszy wóz (pilotowany zapewne przez Lie
feldta ... Boże, jak się nam ten człowiek sprzykrzył!) 
wjechał ozdobnym łukiem do buduaru najpiękniejszej 
z pięknych ... 

A potem drugi wóz, potem trzeci, potem 
czwarty .. , 

I powstało w ten sposób bractwo. ściślej: powi
nowactwo. Melpomeny z autem, w odwrotnym p0-
rządku. 

Na samym końcu zaś, dyskr-etnie, zajechał przeel 
któryś z teatrów sam redaktor Mo.stin, który przy
gazował na swoim słynnym, hermetycznie zamasku
wanym, małym Fiacie. 

Hasło: "Gaz"! 
Odzew: "Melpomena"! 
Złączyły się przedziwnie w harmonijny akord.: 

męski baryton Redaktora i dzwięczny sopran boha
terki. 

I stało się, że przestano zamieszczać artykuly 
kpt. Szydelskiego, dotyczą,ce konstrukcji motorów, 
że przestano drukować rady: .,Jak kupić auto"? (P0-
równaj, Wotowskiego: "Jak kupić konia"?) - i te 
wszystkie komunikaty klubowe, i wiadomości o sb
nie toru w Montlhery - i rzecz o nowym karbun· 
torze "Eros" - rzecz o nowej oponie ,.Invulner:-t
ble" -zaczęto natomiast drukować recenzje ze sztuk 
teatralnych. 

Oczywiście, pisano te recenzje stylem ... automo· 
bil owym. 

,.Szeherezada - czytaliśmy w pierwszej - jest 
doskonałą maszyną , przynoszącą zaszczyt swe-:nu 
konstruktorowi. Wszystko się da powiedzieć o inży
nierze Rimskim- Korsakowie , tylko nie to, żeby nie 
znał knnstrukcji. ruszczona z maksymalną chvżoś
cią, wykonywa przez czas pewien na gościńcu "Tat1-
ce Połowieckie", poczem lądując szczęśliwie w " Je
ziorze łabędziem". Gang - znakomity. Szmolc -
bez zarzutu". 

"Faust - czytamy w drugiej recenzji - jest 
dźwignięciem szczerego genjusza. Olbrzymia ilość 

l • 

~ 
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cylindrów, skomplikowana stTuktura maszynerji, nie
bezpieczna skądinąd . napęd wręcz metafizyczny -
olśniewają. Na polskie gościńce nie okazał się 
.. Faust" praktycznym, jak stwierdził inżynier Boy
Zeleński, powaga w tych sprawach ... " 

"Rewizor" - stoi gdzieindziei, en toutes let
tres - nie jest nic, a nic gorszy od Lincolna. Mark':l. 
wyborna, nienowa, ale wciąż aktualna. W garażu 
Bogusławskiego nadano maszynie chód nieco pars
kający. żle wyregulowano obroty. Należy się spodzie
wać, że pod doświadczonym kierownictwem dosko
nałego montera, pana Zelwerowicza, maszyna "Re
wizor" pokaże, co może. W każdero razie, stwier
dzić należy, że każde nowe okrążenie toru dokony
wało się w lepszym czasie, niż poprzednie". 

O "Polskim". 
"Król - ale nie ten Częstochowski, posła ćwie

kowskiego, tylko autentyczny król, rasowy - król 
Rolls - Royce! Skarosowany - znakomicie. Podwo-
zie - pierwsza klasa". · 

,, Orzeł, czy reszka" - V erneuil, przystosowane 
do polskich mostów przez Z. Kleszczyńskiego. Na 
wybojach nie rzuca, w miejscach śliskich nie zamia
ta - w najbardziej ryzykownych momentach, na wi
rażach, trzyma się cnoty, jak przedwojenna pensjo-

I"AUC:USZ LILPOP. 
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narka. Arcydzieło automobilowego sentymentu, oś
wietlone genjuszero hrabiów de Varigny ... " 

"Dajemy dolary" - sygnalizuje Perskie Oko -
każdemu klijentowi, który wyrazi chęć kupna nasze
go wozu. Dzieci i starozakonni otrzymują tylko po
łowę, z powodu nadprodukcji". 

"Puść go kantem" - woła Qui-pro-quo , stento
rero Kitaja, wyjeżdżającego do Południowej Amery
ki- na co z oficyn warszawskiego Austro- Daimlera 
płynie cudny śpiew: "Łabędziu mój".:. 

Takiero oto pokłosiem otwiera się "flirt z Melpo
meną" w aucie. 

Nie dorósł jeszcze do hieratyzmu inwencyj Boya. 
albowiem Boy pisał, mimo wszystko,, spokoiniej. 

Naciskając akcelerator, dochodzimy do frenezji ... 
Zapewne następny rozdział ilirtu będzie klasycz
niejszy. 

Dowiemy się zeń o momentach niesłychanie ero
tycznych, z Melpomeną i samochodem najściśiej 
związanych ... 

Tytuł tego bliskiego raidu w dziedzinę gazu i te
atralności będzie brzmiała - Auto i Ona - Tyłku 
dla dorosłych. 

Wrażenia z podróży z Turynu do Warsza wy 

D owiedziałem się, że przyjaciel mój, pan Zyg
munt Rakowicz, Dyrektor Syndykatu Handhl
we~o, a zarazem Qeneralny przedstawiciel samo 

chodów Lancia i Ansaldo, wybiera się w podróż sa
mochodem "Lancia" z Turynu do Warszawy, a m.::.

jąc wolne 
miejsca w sa-

mochodzi2 , 
proponuje 

współudziai 
w wycieczce. 
Po krótkim 
namyśle, zde-
cydowałem 

się na tę pod
róż, jak rów
mez kolega 
mój, J. Ż. któ
ry zelektry
zowany wi .l
d o m oś c i ą, 
przyjechał na 
tychmiast, by 
załatwić o-
statnie for-
malności 

przed wyja?
dem. 

Pogoda za
powiadała się 
pięknie. P ·-1.n 
Rakowicz 

oczekiwał nas w Turynie i przygotowywał maszynę 
do drogi. Wy brał na tę podróż małą Lancie - Larr b d~ , 
znaną ze swej zwinności na terenie alpejskim. Dlate
po też przejeżdżaiąc kcleją drogą przez Tarvisio. ro
biło nam się chwilami ciepło, gdyśmy oglądali z oki(:!n 
wagonu niebezpieczne wiraże, spadki i wzniesieni : 
dróg alpejskich. Niestety brak czasu nie pozwvl!ł 

nam zatrzymać się w Wenecji , którą chcieliśmy 
zwiedzić, i z włoskkh rozkoszy raczyliśmy się tylko 
sławnym Chianti. Na dworcu w Turynie czekał na
nas nasz przyszły gospodarz samochodowy i zapo
wiedział, że nazajutrz ruszamy. Nie było więc czasu 
do stracenia na wypoczynek po podróży. Tego same
go dnia poszliśmy zwiedzić w Turynie co się dało . 

Jest to miasto oryginalnie budowane, zakrojone 
na stolicę królewską. Zwłaszcza charakterystyczne 
są arkady, pod któreroi w czasie deszczu można 
przejść suchą nogą nieledwie całe miasto. Ruch na 
ulicach był ożywiony, choć Włosi, ze względu na go
rąco, wyjeżdżają w tym okresie na wieś lub nad 
morze. 

Tegoż dnia wybraliśmy się na wycieczkę w są
siednie góry, by uraczyć się cudownym widokiem na 
dolinę rzeki Po i zarazem zwiedzić groby królewskie 
na górze Super-ga. Zarząd fabryki Lancia dał nam 
do dyspozycji jedną z próbnych maszyn, delegując 
nam jako szofera t. zw. essayeur'a. Droga w góry 
prowadziła stromo, wąskim żlebem i stanowiła 
wb~ciwi2 jeden zakręt bez przerwy. Gorący Włc;c+ 
puścił się cdraz11 szalonym pędem pod górę, jadą• : 
w najostrzejszych zakrętach 50 i więcej kilometró w 
na godzinę. Jeże li można powiedzieć , że włosy komuś 
deba ::-':::ją to kJleg3 Ż. i ja byli€my w owej chwili 
wiemero odzwierciadleniem tego przysłowia. Nie 
wiedząc poprostu gdzie jedziemy i co kryje się za 
najbliższym zakrętem, wsłuchiwaliśmy się tylko w 
ryk maszyny do wtóru z sygnałem. Wło:::h . a przyn\m 
Rakowicz, siedzieli sobie najspokojniej, pie.rwszy 
dlatego, że drogę tę codzień kilkakrotnie odbywał, 
a drugi, że sam tak po warjacku jeździ. Odetchnęlis 
my, zajechawszy na górę Madelaine, skąd roztoczył 
się przed nami cudowny widok. Miejsce naszego po
stoju jest jakby opoką wśród olbrzymiej równiny . 
której horyzont ze wszystkich stron zamykają nie
botyczne, śniegiem pokryte Alpy. niższe jedynie od 
strony południowej, od Morza Śródziemnego. Pan 
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Rys. 51. .fcdn 3 z sa l fabry ki Lancia. 

Rakowicz wymieniał nam poszczególne wierzchołki 
Alp: oto Mont- Cenis, tam przejazd do Francji dl\
lej znów Mont- Blanc, a tamtędy idzie droga, kt6q, 
jutro mamy zapuścić się w Alpy. Zjazd z góry nie 
wiele był lepszym od wjazdu, ale ostatecznie szcz<(
rTiwie zaje chaliśmy przez Superkargę z powrotem d') 
Turynu. 

Nie mogę pominąć wrażeń naszych ze zwiedze
nia bazyliki na górze Superkarga; są tam wspania łe 
groby królewskie , które przypominały nam sławne 
pamiątki i grobowce Wawelu. 

Powróciwszy do Turynu, pojechaliśmy natych
miast zwiedzić reprezentowane przez pana Rakow;
cza fabryki. Pierwsza wizytę złożyliśmy fabryce Lan
cia .. gdzie przedstawił nas oan Rakiewicz dvrekt01ce 
handlowej Signorinie F. młodej . czarnookiej i pełnej 
temperamentu Włoszce , która kieruje całą sprzeda 
żą tej dnż~>i fabrvki. Na prośbę p. R. bv wolno nam 
było zwiedzić fa brykę, chetnie się zpodziła, jedMk 
z tern zastrzeżeniem . że p. R.. znając dobrze fabrykę 
będzie nas oprowadzał i objaśniał, gdyż wszyscy 
urzędnicy są poprostu przeciążeni pracą. 

u T o 

czele fabryki, zawsze pełen nowych po
n;ysłów. 

Na drugi dzień rano zwiedzaliśmy 
jeszcze wytwórnię 11Ansaldo", drugą turyń
ską fabrykę samochodów, ktMa również 
zaimponowała nam swoją potężną organi
zacją, powstałą zaledwie w ciągu kilku 
ostatnich lat. Właścicielem tej fabTyki je<>t 
towarzystwo akcyjne. 

Tegoż dnia wieczorem wszystko było 
przygotowane do drogi. Nowiutka ma
szyna, koloru czerwonego, stała już przed 
naszym hote1em, przybrana w sztandar 
włoski i znak klubu, któTego pan Rako
wicz jest członkiem. o godzinie 8 wie
czór, dnia 8 lipca, załadowaliśmy na nią 
swoje bagaże, by wyruszyć w drogę nie 
wprost na Medjolan, lecz na Rivierę wło
ską, yr osattniej bowiem chwili zmieniliśmy 
plan podróży, pragnąc ujrzeć jeszcze cu
downą Genuę i Morze Śródziemne. 

Krętemi drogami wyjechaliśmy z Tu
rynu, nie mogąc się w pierwsz,ej chwili 
dostać na właściwy gościeniec. w kierunku 
na Pegli przez miejscowość Voltri, położoną 
nad włoską Rivierą. Wieczór był piękny; 

zaraz -:a Turynem okolica stawała się falista 
a przed sobą widzieliśmy wzniesienia górskie, się
gające około 1.000 m. nad poziomem morza. Ludzie 
wracali od pracy i powoli na polach i winnicach 
zanad .,ł sookói. wzmapał się natomiast ruch po 
wsiach, oświetlonych elektrycznem śwatłem . Wie
czór się zrobił późny, gdyśmy zajechali przez Villa
nova do Asti. Jeść nam się chciało porządnie, ale 
"twardy" Rakowicz twierdził, że niema czasu na 
kolację , którą możemy zj :; ść dalej , ażeby wykorzY
stać jeszcze zmrok i piękne widoki wieczoru. Po 
krótkiej dalszej podróży wjechaliśmy w Alpy Nad
morskie. Było już zupełnie ciemno · i k·s•iężyc wszedł 
na czyste, bezchmurne niebo. Trudno poprostu opi
sać wrażenia, jakie przeżywaliśmy, podziwiajac 
piękną, dziką okolicę na tle 'gwiaździstego nieha 
i bujnej roślinności . Trudno było nam poprostu nie 
uledz pokusie, aby przejeżdżając przez jedną z r ze
czek górskich, nie zatrzymać samochodu, nie zgasić 
światła i nie przyjrzeć się w bezwzględnej ciszy tej 
cudownej naturze, poddając się wyjątkowemu 
nastrojowi. Niestety marzenia nasze szybko musi::J.lv 

, Pierwszy raz dopiero zwiedzałem h
brykę samochodów, urządzoną na wielką 
skale. nie co do wielkości wprawdzie pro
dukcii, lecz co do organizacji. Fabryka 
Lancia wypuszcza dziennie siedem do 
ośmiu małych maszyn typu Lambda, jedną 
ciężarówkę i jedną dużą maszynę osobr)
wą. Co do rozmiarów fabryki pod wzgl<:;
dem ilości robotników, jest fabryka Lan
cia drugą z rzędu we Włoszech po Fiacie. 
Imponujące wrażenie robią olbrzymie hal_. 
przepełnione wszelkiego rodzaju maszyn .t
mi do obróbki części i do badania ich. 
Huk jest poprotsu ogłuszający. W ciąlin 
półtora godziny zwiedziliśmy wszystkie 
biura i warsztaty i mimo chaosu, jaki 
powstał w naszych głowach przy po
spiesznem oglądaniu całego urządzenia 
fabryki, mogliśmy się jednak zorjentować 
w całej produkcji tej cgromnej organizacji, 
będącej dziełem jednego człowieka, zbu
dowanem jego własną pracą. Jest nim sam 
konstruktor Lancia , którego mieliśmy sp"l
sobność poznać osobiście , a który stoi na l(.vs. 52. Tunel kuty w skale przy wjeźdz 'c na przelecz Stelvia (2.81:0 m.l. 
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się rozwiać, gdyż czas naglił. Mieliśmy jes .
cze jedno dotychczas ni eznane nam wra
żenie: przejeżdżając już niedaleko wybrze
ża przez któreś z pasm górskich, zostaliś
my odurzeni zapachem lasu magnolii. No c 
była już późna, kiedy stromą drogą zacz :~
liśmy wśród nieskończonych zakrętów, 
zjeżdżać z gór na brzeg morski. Tu znow ' t 
okrzyk podziwu na widok morza, pławiące 
go się w świetle księżyca i obramowane:~o 
wzdłuż brzegu palmami. 

Mieliśmy zamiar zanocować odrazu w 
Voltri .. lecz hotel tamtejszy był tak mało 
ponętny, że woleliśmy, mimo, że było już 
po północy, wyruszyć w dalszą drogę, aż 
do samej Genui. Po drodze znaleźliśmy w 
miejscowości Pegli odpowiadające nam po· 
łożeniem i wyglądem schronisko, hotel Me
diterranee i tam zanocowaliśmy. Wybra
liśmy sobie pokój na najwyższem piętrze 
i pomimo dużego zmęczenia, posiedzielis
my jeszcze parę minut na tarasie, by spoj
rzeć na tę cudną naturę i posłuchać szumn 
morza. 

A u 

Na drugi dzień rano zajechaliśmy do GenLli. 
Niestety nie sprzyjała nam pogoda i dlatego mogliś
my tylko powie~rzchownie zwiedzić górzyste i ład
nie położone miasto. Nie zachwyciła nas zbytnirt 
czystość miasta, a przytern ucieszyłem się , zauwa
żywszy, że bruki tak ruchliwego miasta nie są wca le 
lepsze od osławionych bruków naszych prowincjo
nalnych miasteczek. Po dwugodzinnem błądzentt: 
po wszystkich ulicach, wyruszyliśmy w drogę de 
Medjolanu. O tej drodze nie mógłbym rzeczywiście 
dużo napisać, gdyż z wyjątkiem pierwszych kilomro
trów, gdzie Lancia w terenie górskim na drugim luh 
trzecim biegu, "ryczała" niemożliwie, spał el'1 
prawie całą drogę. Wypadło mi siedzenie z tyłtJ, 
a przy zamkniętej budzie i bokach, zdawało mi !:>ię, 
że siedzę Vv wy$5odnym łotelu klubJwym, który sit~ 
lekko kołysze. Na kilku odcinkach tej drogi budzi
łem się tylko, gdyż zdawało mi się, że jestem na 
pięknym gościńcu Sochaczew - Warszawa, droga 
bowiem, krcrą Jechal!smy, mim o, ; z jest jedną z głów
nych arterii wycieczkowych Medjolan - Genua, jest 
tak fatalna, że chwilami w dziurach można całe kołn 
zgubić. 

Po południu zajechaliśmy do Medjolanu. Tu 
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R.vs. 54. Ostatni widok przy wjeździe na Stelvio 2800 m. 

zwiedziliśmy tylko sławną katedrę i po załatwieniu 
kilku formalności w konsulacie polskim, puściliśmy 
się zaraz w dalszą drogę, by jeszcze wieczorem za
nocować nad jeziorem Como. 

Wyjechawszy z Medjolanu mogliśmy zaraz budę 
złożyć, gdyż nieco wypogodziło się . zato mieliśm y 
aż do sławnego z wyścigów samochodowych mir~
steczka Monza, błądzić po polnych ch-ogach, gdyż 
Włosi przebudowując obecnie gościni-ec z Medjolann 
aż do Monzy na przestrzeni jakichś 15 km. zamknęli 
całkowicie ruch. Z Monzy ruszyliśmy już całym pę 
dero do jeziora Como. Tu już zaczynał sobie Rako
wi cz używać na swe j Lancii , pędzą ::: na zakrętach, 
pod górę i nadół, niesłuchając wcale naszych niewy
raźnych chwilowych uwag. 

Zdaleka już z jednego wzniesienia zobaczyliśmy 
jezioro Como i najbliższe miasteczko Lecco. Zmrok 
już zapadał, kiedy mijaliśmy je, lecz woleliśmy do
jechać przynajmniej do połowy jeziora, by tam za
nocować i oszczędzić drogi na jutro. 

Gdy zatrzymaliśmy się na rynku, miasteczka 
Varenna, obskoczyło nas odrazu kilku Włochów 
ofiarowując swe hotele. Wybór ostateczny padł na 
skromnie wyglądający domek, położony nad samem 

jLIOre!TI; JdKież było nasze źd ziwien !e, gdl 
przekonaliśmy się , że był to pierwszorzęd
ny komfortowo urządzony hotel. Co z,l 
przyjemność, po takiej podróży, kurzu, 
błocie, módzzatrzymać się w tak pięknych 
apartamentach z widokiem na jezioro. Je
dnogłośnie zdecydowaliśmy, że w podróży 
poślubnej każdy powinien do tego cichego 
kącika zajechać, a ja oświadczyłem, że w o
góle tutaj zostaję. Zaspokoiwszy wilcze 
apetyty i pokropiwszy kolację dobrym 
winkiem, zasiedliśmy na tarasie, by po
marzyć. 

Następnego dnia o 8 rano usłyszeliśmy 
już sygnał Lancii, która w całej swej pięk
nej formie, wyczyszczona. przesmarowana 
i połyskująca oczekiwała nas przy bramie, 
zapraszając do dalszej drogi. A dzień ten 
miał być właśnie dla niej najtrudniejs:z:ym; 
jak zapewniał Rakowicz, to dziś przekona
my się dopire•ro co maszyna ta potrafi. 
W planie podróży naszej mieliśmy dojechać 
do Meranu. 

RY . 53. Wśród śniegów - w lipcu na wysokości 2800 m. - pod Ortlcrem. 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



58 A u 

Poranek w górach był już dobrze chłodnym , 
a siedzący dzisiaJ z tyłu 'L . kr zyczał i oburzał si c. 
gdy Rakowicz zatrzymywał maszynę pod jakimś 
.,tuszem" w tunelach, wykutych w skale nad jezio 
rem, gdzie kapała lodowata woda, na tego co sie
dział z tyłu. 

Droga była z początku wyjątkowo łatwą, b.J 
gościniec szedł prawie zupełnie poziomo i prościut
ko w dolinie pomiędzy wysokieroi górami tak, że 
rozwijaliśmy pełną szybkość maszyny ponad 100 km. 
i de·szyliśmy się, że dojedziemy wcześnie do stóp 
góry Ortle.•r, by mó dz tam dłu.:e; posiedzieć. Obi 1.d 
zjedliśmy w miejscowości Bormio, skąd droga pro
wadzi już wprost na przełęcz Stelvio 2.756 m., a n a 
przestrzeni 22 km. wznosi się gościniec do 2.000 m. 
prawlie w górę. 

Nie wierzyliśmy dawniej opisom Rakowicza co 
to są zakll'ęty i wzniesienia w tutejszych warunkacn, 
gdzie poprostu co 50 m. zakręty mogą być porówna
ne do najgorszych na drodze naszej z Zakopanego 
do Morskiego Oka. I tak w ciągu godziny jechali ś 
my drugą i trzecią chyżością, wznosząc się nad 
brzegami przepaści , tunelami zabezpieczonymi od 

lawin, do rejonów wiecznych śniegów. Po drodze 
v, ysiadali śmy, by rozkoszować się p iękneroi wido
kami. Ni·e mogę wyrazić wprost podziwu, dla tej niby 
tak delikatne J Lancii, dh k tóre j ni e istniah1 wznie 
sienia i zakręty. Słyszałem o wielu wozach, które 
na tutejszych skrętach musi ały cofać się po dwa lu b 
trzy razy, by módz zawróc ić; innym motor się za
grzewał - a myśmy jechali stosunko ostro pod górę, 
maszyna zaś była niewiele gorętsza, niż podczas jaz
dy na równinie. Po drodze spotkaliśmy dwa omni
busy wiozące turystów zagranicznych z Bormio do 
Trafoi, a Rakowicz był dumny, bo wszystkie to by
ły "Lancie", typ Pentaiota, 70-konne 4-cylindrowc 
maszyny, specjalnie stosowane we Włoszech w gór
skich okolicach, gdzie chodzi o zupełnie pewne ma
szyny. Przystawaliśmy, by się przyjrzeć, jak Włosi 
pędzili poprostu z pełnymi omnibusami w dół i jed
nogłośnie każdy z nas oświadczał , że wolałby w tym 
tempie nie jechać omnibusem, chwaląc sobie przy
ziemną Lambdę. 

Na samym szczycie przełęczy, gdyśmy jechali 
już wśród śniegu, metrowej głębokośc i, począł padać 
śnieg. Na szczęście byliśmy ubrani po zimowemu. 

Ciekawero było spojrzeć na miny naszej trójki. 
gdy przejechaliśmy samą przełęcz i spojrzeli w do
linę Trafoi na gościniec, którym mieliśmy zjechać 
w dół. W oczach było można wyczytać u każdego : 
co? tędy mamy zjeżdżać? tym śliskim gościńcem?? 
i po tych skrętach??? Rakowicz sprawdził tylk ,J, 
czy hamulce funkcjonują dobrze i włączywszy motor 
na drugi bieg począł powoli zjeżdżać wdół. O ile 
wspinanie się w górę jest bardzo miłem, o tyle za
kręty przy zjeździe, gdzie dojeżdża się nieledwie na 
odległość 10 cm. do zewnętrznej krawędzi dr ')gi 
i czuje si-ę , że całkowity skręt steru zaledwie star
czy, bywają mniej sympatyczne. Taka jazda trwała 
conajmniej pół godziny, nim przyzwyczailiśmy się 
już do poczucia bliskości niebezpieczeństwa i już po
telffi przyglądaliśmy się ciekawie pięknym lodowcom, 
które z ,góry Ortler zsuwają się w tę dolinę. Gdy 
byliśmy już ni~ej, wtl'óciła nam ochota do szybszej 
jazdy, tak że siedzący z tyłu Z. krzyczał co chwila: 
Zygmunt, gazu, a Rakowiczowi nie trzeba było pow
tarzać, by przyło.żywszy się na zak•ręcie, nie pokaz:tł 
co potrafi, ryzykując niepotrzebnie nasze kości. 

W drodze do Meranu urzą·dziliśmy znowu wy&
cigi z motocyklem, który jechał przed nami, prow a
dzony przez jakiegoś włoskiego porucznika, a z nim 
jechała główna atrakcja naszego wyścigu, jakaś ła-
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dna i elegancka Włoszka, lecz nte w koszyku obok, 
tylko na drugim siodle za nim. Naturalnie wyścig 
zakończył się naszero zwycięstwem. Pod samym 
Meranem oglądaliśmy kolosalne roboty elektryfika
cyjne, zapoczątkowane jeszcze przez Austrję. 

Mimo naszych protestów i nadchodzącego zmro
ku, ,.porwał" nas kakowicz dalej na maszynie i z::t
wiózł jeszcze tego wieczora do ślicznie położone j 
miejscowości San Leonardo, do stóp przełęczy Passo 
del Giovo (Jaufenpass), który mieliśmy na drugi 
dzień przejechać. 

Tu już zaczynała się czysto niemiecka oko.Jic::J.. 
Następnego dnia mieliśmy poprostu wyjątko\A/';\ 

pogodę , lecz przejazd tej tak pięknej przełęczy Passo 
de! Oiovo 2.129 metrów, nawet w połowie nie zrobtł 
na nas takiego wrażenia, co wczorajsza wycieczk <.; . 
Za to rozkoszowaliśmy się znacznie szybszą jazdą 
na wszystkich wirażach, co sprawiało nam niem:-tłą 
emocję. Przed południem prawie, ujrzeliśmy p'rz y 
drodze sztandar włoski, zamknięty szlaban i napis: 
"Dogana" (Urząd Celny). Zaczęły się naraz szept ::J 
nia pomiędzy sobą: "czy uda mi się przewieźć tę btl
telczynę Chianti? - a co będzi·e z naszeroi butelka 
mi lVJentha Gla ::ia le ? Fcrmalności na granicy by:" 
jednak znacznie prostsze, niż przypuszczaliśmv 
i trwały zaledwie kwadrans. 

Wjechawszy w granice Austrji, nie zauważyliś
my w krajobrazie żadnej prawie zmiany. Charak1 er 
wiosek jest taki sam, co tych, które przejeżdżaliśn~y 
już dnia poprzedniego. Stan dróg jest jednak naogół 
już gorszy od włoskich i daje się tu odczuwać brai{ 
funduszów na należyte wyreperowanie początkL· 
wych drobnych niedomagań. Cała przestrzeń dzisieJ
szej marszruty naszej minęła bez specjalnych wra
żeń, gdyż droga przez Insbruk aż do Zell-am-See 
prowadzi już równiną, z której obu stron wznoszą 
się kolosy alpejskie. 

Jedynem wrażeniem dnia. tego był niewielki wy
padek, któremu bylibyśmy ulegli pod miasteczkiem 
Lof·er, skąd droga prowadzi już do dziesięć kilome
trów odległej Bawarji. Wyjeżdżaliśmy z za skrętu , 
wznoszącego się słabo pod górę, i w tym momencie 
zauważylismy maszynę , zdaje się Graf et S Uf t. 
która prowadzona prz,ez szofera, jadącego widocznie 
z Niemiec i przyzwyczajonego do jazdy po pt:awej, 
chciał nas koniecznie prawą stll'oną mijać, na co jed
nak, przy szybkości naszej i tamtej maszyny, nie 
było można się zdecydować . Gdyby nie to, że obsu
nęliśmy się odrazu obu leweroi kołami do lewego 
rowu i wten sposób uniknęliśmy niemiłego spotkc.
nia - via rów - to niewiadome, czyby to spotkanie 
było tak gładko się skończyło. Wieczorem przy desz
czu dojechaliśmy do ślicznie położonego miasteczk-1 
Zell am Zee, a po kolacji mieliśmy sposobność przy
glądać się tańczonemu po tyrolsku fox- trottowi 
i shimmy w tamtejszym hotelu. Jednocześnie orze
kliśmy, że bardziej nam się podobają te same tańc e 
w \'X/arszawie. 

Następny dzień nie był zbyt miłym, gdyż aż do 
ostatnich odnóg Alp prawie ciągle padał deszcz i du
piero popołudniu, niedaleko miasta Linz, niebo się 
wypogodziło. 

Okolica ta nie jest już górzystą, lecz pagórko
watą, nadzwyczajne jednak widoki i W!l"a:benia alpe j
skie znarowiły nas popro.stu, gdyż zaledwie słabe za 
interesowanie okazywaliśmy na widok tych, również 
pięknych okolic. 

Miasta i wsie były odświętnie przystrojone, po
nieważ przygotowywano się do obchodzenia mani
festacji na rzecz przyłączenia Austrji do Niemiec. 
Nie mając już innych atrakcji, a widząc po drodze 
dużo samochodów jadących w kierunku Wiednia, po-
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stanowiliśmy niepozwolić się wymijać. Rakowicz nie 
dał sobie tego dwa razy powtarzać i krzyknąwszy na 
nas: "Pilnować się na zakrętach i dawać dobry ba
lans" ruszył wściekłym tempem przed siebie. 

Pierwszy raz jecna{em wogJle Lancią ale wobc .:: 
tej jazdy zbladły wszystkie poprzednie moje wraże
nia z jazd samochodowych. 1v1iaiem teraz sposobno ~ ć 
podziwiać pewność tej maszyny na zakrętach przy 
tak szalonej szybkości. Nie pamiętam dokładnie , ile 
samochodów po drodze i jakie marki minęliśmy -
to tylko wiem, że miałem uszy pełne huku motoru, 
twarz spaloną wiatrem i, że co chwila musiałem wy
chylać się na skrętach, to w lewo, to 
w prawo, obawiając się , żeby głową 
nie uderzyć o bliskie drzewa, które 
mijaliśmy w odległości poprostu cen
tymetrów. Ż. mówił mi potem, doje· 
chawszy do Wiednia, że licznik stale 
wskazywał szybkość 120 km. a n:> 
zakrętach nie spadał nigdy niżej niż 
80 km. Pełni emocji, podziwiając mi~ 
strzowskie prowadzenie naszegl) 
szofera, przyjechaliśmy znacznie 
przed czasem do Wiednia. 

' Następnym rankiem wyruszyli
śmy w kierunku granicy czeskiej. Pr. 
drodze załamywaliśmy ręce nad 
stanem niegdyś fenomenalnego go
ścińca do Mikołajowa, miasta pogra
nicznego, który to gościniec zdyshn 
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sował stan naszych dróg, na które lak często s1ę 
narzeka. 

Formalności na granicy czeskiej trwały równi~ 
krótko, co na włosko - austriackiej, a spiesząc się już 
do kraju, mieliśmy sposobność na bajeczni·e utrzv
manym czeskim gościńcu, rowijać pełną szybkoś~ 
maszyny, z którą już wręcz zżyliśmy się. Bez spe
cjalnych wydarzeń zajechaliśmy wieczorem na gr:L
nicę celną polską do Lieszyna. fu niestety znacznlC 
dłużej nas zatrzymano, gdyż dopiero następnego dnia 
pod wieczór zdołaliśmy pokonać wszelkie przepisy 
i formalności, by przez Katowice, Częstochowę, 

ł'totrków, Tomaszów, módz wyru
szyć na noc do Warszawy. 

Jedna rzecz mile nas uderzyła, 
to jest stan naszego polskiego go
ścińca, który po wszystkich drogach 
z;,granicznych wydawał nam się 
pierwszorzędnym, a powiedzieć moż
na, iż przewyższał przeciętny stan 
tych dróg, któreśmy zagranicą prze
jechali. 

Dniało już, gdyśmy zajechali do 
Warszawy, zmęczeni, lecz zachwy
ceni wycieczką, która trwała 6 i pół 
dnia. Po przejechaniu zgórą 2.000 
km. przywiązałem się, muszę przy
znać, do maszyny, której przedtem, 
jak się przekonałem, zupełnie nie u
miałem docenić. 

KRONIKA 

SZEśCIODNIOWE ZA WODY ZIMOWE dla 
motocykl!i, zorganizowane przez redakcje czasopis•!1 
Moto Revue i Petit Parisien, odbyły się między 26 
a 31 stycznia. Zawody polegały na przebyciu sześciu 
dróg okrężnych w okolicach Paryża o długości ogói
nej, wynoszącej dla najsłabszych maszyn 1354 kra . 
dla maszyn średnich 1669 km. i dla najsilniejszyci1 
1952 km. Do konkursu stanęło 40 motocykli, cy
clecarów i samochodów, z których ukończyło go 27. 
Bez punktów karnych drogę przebyli: 

lViotocykle 175 cm. '1 : tioulangier (Stella), Lezin 
(Gnome Rhone), Bourgoin (Gnome Rhone), Meunier 
fAlcyon), Cheret fAustral). Vuillamy (Harlette), 
Dupout (Harlette), David (Le Grimpeur). 

Motocykle 250 cm. 3
: Clech (Dollar), Vary (La 

Francaise Diamant), Jacquot (La Francaise Dia
mant), Rondadoux (De De)" Villers (De De). 

Motocykle 350 cm.8
: Lemasson (Alcyon) . 

Motocykle 500 cm.3
: Naas (Gnome Rhone), Ro

dart (D. S. Malterre). 
lViotocykle 750 cm.8

: Pinney (Triumph), Leclerc 
(Sarolea). Bernard (Onome Rhone). 

Samochodziki 1500 cm.~ : Gendron (G. M.). 
Samochodziki 1500 cm.8

.: Geudron (G. M.). 

100.000 KILOMETRóW W POWIETRZC. 
W dniu 12 stycznia pilot Polskiej Linji Lotniczej p. 
Jerzy Mitz osiągnął przestrzeń 100.000 kilometrów, 
które przebył w służbie pasażerskiej, kierując sa
molotami Polski·ej Linji Lotniczej. 

Pan Jerzy Mitz jest czwartym z rzędu pilotem 
Polskiej Linji Lotniczej, kt6ry tę olbrzymią drogę 
w obłokach przebył bez żadnei!o nieszczęśliwei!o 
wypadku. 

REKORD SZYBKOśCI PODRóżY NA LIN,II 
WIEDE~ - KRAKóW. Przestrzeń powietrz~a na 
linji Kraków - Wiedeń wynosi 396 kim. i normal
ny czas przelotu samolotami Polski•ej Linji Lotniczej 
wynosi 3 godziny. 

W dn. 24. XII. b. r. samolot P. - P. ALP., kiero
wany przez pilota Tadeusza Dmoszyńskiego przebył 
drogę z Wiednia do Krakowa w przeciągu jednej 
godziny i 50-ciu minut lecac na wysokoś:i 2.500 m., 
osiągając ternsamem rekord szybkości. 

R·ekord ten tern silniej podkreślić należy, że do
konany został w sezonie zimowym, a zatem w wa
runkach dla komunikacji lotniczej najtrudniejszych. 

BILANS LOTNICTWA HANDLOWEGO ZA 
ROK 1925. światowa sieć komunikacji powietrznej 
w roku 1925 wynosiła ogółem na wszystkich linjach 
57.500 kilometrów (w r. 1924 - 29.607 klm.). Z licz
by tej przypada 30.255 kim. na Europę, - 8.506 klm. 
na Amerykę, - 7.230 klm., na Afrykę, - 5.882 kim., 
na Azję i 5.668 kim. na Australję. 

Najdłuższeroi linjami komunikacji powietrznej 
w r. 1925 były linje: New York - S. Francisco 
(4.340 kim.), Casablaca - Decar (2.850 kim.), oraz 
Londyn - Moskwa (2.780 klm.). 

W Polsce sieć komunikacji powietrznej W r. 1925 
wynosiła 2.676 klm., z czego na Polską Linję Lotni
czą przypada 1.706 kim., (linje Warszawa- Gdańsk, 
Warszawa- Lwów, Warszawa- Kraków, Lwów 
Kraków, i Kraków - Wiedeń), . Sp. Akc. AER0-640 
kim. (linje Warszawa - Poznań, Poznań - Łód/. i 
Łódź - Warszawa) i Cornpagnie International d~ 
Navigation Aerienne - 330 kim., (linja: Warszawa 
-Praga). 
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ZAWODY W MONTE CARLO. Tegoroczny 
zjazd gwiaźdźisty do Mont 2 Carlo wzbudził zainte·· 
resowanie, którego wyra zem stały się liczne zapisy 
do konkursu, zg10szone ze wszystkich strui.i 
Europy oraz Afryki północnej. Ogółem zapis::
ło się do zawodów 44 konkurentów z Amste·:
damu, Budapesztu, Brukseli, Genewy, Paryż:.~ , 
Tunisu, Wiednia etc., skutkiem jednak fatalnej 
pogody oraz znacznych opadów śnieżnych wi~
lu zrezygnowało z udziału w konkursie i wcale 
nie ruszyło w drogę do Monte Carlo. Z pośród 
tych, którzy wyruszyli , wielu ugrzęzło po dr•r 
dze w śniegu, kilku odpadło z powodu różnych 
wypadków, i w rezultacie przybyło do celu, 
w oznaczonym dniu 21 stycznia, tylko 23 
zawodników. 

W tegorocznym konkursie podstawą do kla
syfikacji były tylko: zjazd gwiaździsty do Monie 
Carlo oraz konkurs regularności na szosie koło 
Col de Braus. Wyniki wyścigów na wzniesieniu 
Mules oraz konkursu piękności karoserji, nic 
miały żadnego wpływu na klasyfikację. 

Pierwsze miejsce w klasyfikacji zjazclu 
gwiazdzistego i konkursu regularności zajął An
glik Bruce, który wyruszył na sześciocylindro
wym samochodzie A. C. z miejscowości John 
O'Groats w północnej Szkocji. Otrzymał on 260 
punktów. Dalsze miejsca zajęli: 

2. Bussienne (Sizaire Freres) mieJsce startu 
Brest. 252 punkty. 3. Pani Marika (Citroen) Saint Se
bastien. 249 p. 4. V eisblat (Chrysler Six) Pary /. . 
248 p. 5. Williams (Hispano - Suiza) Boulogne sur 
Mer. t-45 p. 6 . .lYlcuthier t.P eugeot) Cherburg. 243 p. 
7. Biliard (Peupeotl Strasburg. 241 p. 8. Peignot (S i
zaire .Freres ) Reims 240 p. 9. Schimelpenninck 

Rys. 56. Zlot gwiaździsty w M onte Ca rl o, Buss ienne 
na Sizairc - frcrcs, w~·jazd z B rcstu . 

(Buick) Amsterdam. 239 p. 10. V e e (Sizaire Freres) 
Paryż. 238 p. 11. Grouchy (Sizaire Freres) Par yż. 
236 p. 12. bracia · Falek (Hotchkiss) Paryż . 235 p. 
13. Co!lier (Citroen) Boulogne sur Mer. 231 p. 14. Co'1-
ill (Minerva) Paryż. 231 p. 15. heter Bon (Panhard 
Levassor) Amsterdam. 226 p. 16. Bedot (Delage) 
Boulogne sur Mer. 212 p. 17. Machen (Classic) h ou
logne sur Mer. 208 p. 18. Blancbard (Classic) :\fn n
tes. 205 p. 19. Olanesce (Chenard Walcker) Bre~L 
204 p. 20. Gillot (Classic) Paryż. 202 p. 

W kategorii samochodzików zwyciężył Lecureuil 
na· Sara (Brest), który otrzymał 248 punktów; dru
gie miejsce zajął Dumousseau na Citroen (Saint S .:: -

T o 

bas tien) z 245 p ., a trzecie Seg uin na E. H. P. (Cher 
b omg) z 242 p 

W wyścigach na trzykilometrowem wznies ien ;<• 

Rys. 55. Zlot gwiaździsty w Monto Carlo. P rzybycie zawodni ków. 

Mules najiepszy czas dnia , 3 m. 51,2 s., os.iągnął \ '{'il 
:Iams na samochodzie Hispano Suiza, bijąc re!<01·d 
wzniesienia. W konkursie elegancji zwycięży,i; 
w klasie karoseri i zamkniętych r eigno t na Sizairc 
Freres, w klasie k aroseqi przemiennych Williams na 
T;1spanu Suiza i w ~": a si e ka1oserji otwartych MacL.c•1 
na Class1c. 

Rys. 57. Jedna z grup silników w1 nowym samoloc:c 
farmana, ua którym Bossout rot pobił 10 reko rdów światowych. 

UDZIAŁ POLSKI W MIĘDZYNARODOWEJ 
KOMUNIKACJI POWIETRZNEJ. Jak wiadomo 
.Polska Linja Lotni...:La należy do iych rueucznyclt T o
warzystw Lotniczych w całej Europie , któr ~ utt ;ry
mują regularną komunikację bez przerwy w ciągu 
całej bieżącej zimy. ~prawność z J aką 1-'ohk-t I.in;a 
Lotnicza zadanie swe wykonuje, spotyka się z ogól
nem uznaniem sier lotniczych. Londyńsl;;:a , Mcrnin ,~ 
Post' ' , którą nie można posądzać o zbytni ,, 5vmpal;ę 
do Polski, pisze : 

"P. L. L. Aerolot było w stanie utrzymać swo:ą 
służbę lotniczą przez całą zimę . podczas gdy inrw 
lin je lotnicze środkowo - europejskie zmuszone byl y 
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przerwać komunikację z powodu ostrej zimy. Uspra
wiedliwia to mniemanie , że osiągnięty rezultat po
winien wpłynąć na to, by komunikacja powietrzna 
między Londynem a lndjami odbywała się szlakiem 
na Polskę, i utrzymywaną była przy współudziale 
Polskiej Linji Lotniczej". 

Prasa szwedzka z bieżącego miesiąca przyno~i 
znów wiadomości, że w olbrzymiero połączeniu po
wietrzem: Londyn - Leningrad, część trasy (Od
cinek Malmn - w Szwesji - Gclańs k l nn obsługi
wać Polska Linja Lotnicza, łącznie ze szwedzkiem 
Towarzystwem "Aerotransport". 

Z powyższych doniesień prasy zagranicznej Ja · 
sno wynika, jak bardzo poważnie światowe kompan;e:: 
(otPicze traktują Polską Linję Lotniczą, opierając. 
swoje plany na współpracy tego Towarzystwa. 

Dopuszczenie Polski do udziału w Międzynaro
dowej Komunikacji Lotniczej jest wielkim sukcese:n 
naszego lotnictwa oraz Polskiej Linji Lotniczej. 

ANGIELSKI HANDEL SAMOCHODOWY daj<:! 
ciągle bilans pasywny. W ciągu roku 1925 przyw1c 
ziono do Anglji samochodów osobowych i ciężao
wych, podwozi i części zamiennych na sumę 
11.260.848 funtów szterlingów, co, w porównaniu 

N o w e 

Mapa samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej 
wydawnictwo Wojskowego Instytutu Geogra

ficznego - Nr. 1 Gdańlsk - Gdynia. 
Nareszcie doczekaliśmy się mapy samochodowej 

Polski stojącej na wysokości podobnego rodzaju wy
dawnictw zagranicznych. Wydany już arkusz 1-y 
obejmujący północne Pomorze - daje nam nuarę te
go, czem będzie całość tej mapy. Mapa ta w skali 
1 : 300.000 odbita jest w 7 kolorach na doskonałym 
papierze, i zbroszurowana w formie dwustronnie o
twierającego się zeszytu. Dzięki temu jest ona bardzo 
wygodną do użycia podczas jazdy i największego 
wiatru. Mapa ta opracowana jest na podstawie nn.i
szerszych źródeł i uwzględnia ostatnio zbudowane 
drogi jak np. szosę Chylonja - Kołaczkowo, której 
nie znajdujemy jeszcze na żadnej innej mapie. N:1 
mapie powyższej oznaczono również spadki, miejsca 
niebezpieczne dla ruchu samochodowego, stacje ben
zynowe i t. d., jednem słowem wszystkie te wskazów
ki, które potrzebne być mogą podróżującemu aulo
mobiliście. Drogi podzielono na pierwszorzędne szo
sy samochodowe, drugorzędne szosy samochodowe, 
drogi samochodowe, co do stanu których należy 01.11 

miejscu zasięgnąć wywiadu, drogi gruntowe utrz y-

z rokiem 1924 wskazuje na wzrost importu o 30 '~ . 
W tym samym czasie eksport samochodów z Angl: i 
wzrósł o 43 5'b, niemniej nie przewyższa on prz y
wozu, gdyż wartość wywiezionych samochodów 
i części wynosi tylko 9.421.739 funtów szterl. 

ZAPISY DO TEGOROCZNYCH ZAWODóW. 
Fabryka Dela!ie zanisała oficjalnie cztery swe samo
chody do wyścigu Targa i Coppa Florio. 

Lista zapisów do konkursu wytrzymałości w 
Mans powiększyła się o dwa samochody Bentley or :-:.1. 
jeden Leyland. Ten ostatni prowadzony będzie 
prawdopodobnie w konkursie przez słynnego rekor
dzistę Thomasa. 

SZYBKOse 215 KILOMETRóW NA GODZINĘ 
osiągnął podczas zawodów na plaży w Daytona na 
Florydzie motocyklista amerykański Seymour. Prze
był on na motocyklu Indian przestrzeń kilometrową 
raz w czasie 17,14 sek. (210 km. Q.). a drugi raz w cz:'
sie 16.75 g. (214 km. 920 m. godz.). Wyniki te zbli
żają się do rekordu światowego szybkości motocy
klowej, wynoszącego 218 km. g., a ustanowionego we 
Francji w jesieni roku ubiegłego przez Anders on J. 

rówieież na motocyklu Indian. 

m a p y 

mane, drogi gruntowe nie utrzymane, nie nadające 
się do komunikacji podczas roztopów i niepogody 
i drogi gruntowe, co do stanu których należy na miej
scu zasięgnąć wywiadu. Szczegółowy kilometraż 
i duża przejrzystość mapy - czynią z niej pracę 
pierwszorzędną. Mapa ta wzorowana na słynnej m a
pie Francji, Michelin'a przewyższa ją bogactwem in
formacji i dokładnością i czystością wykonania. 

Wydawcą mapy jest wojskowy instytut geogra
ficzny. - Automobilklub Polski przyjął w tej praq 
jednak również czynny i znaczny udział , doprowa
dzając dzięki niestrudzonej energji swego Prezesa do 
skutku trudne zadanie sfinansowania tego kosztow
nego wydawnictwa. Ponieważ mapa wydaną zosta
ła w ograniczonej ilości egzemplarzy, radzilibyśmy 
czytelnikom naszym kompletowanie jej sobie w mi,l
rę pojawiania się nowych arkuszów, aby nie znaleźli 
się oni potem wobec ewentualnego faktu ,.,.·yczerpa
nia niektórych odcinków. Dalsze arkusze ukazywać 
się będą w odstępach 1 i 2-a miesięcznych. Będzie 
ich 22. Cena arkusza wynosi 3 zł. 50 gr. Zamawiać ma
pę można w sekretarjacie Automobilklubu Polski lub 
w Redakcji "A uta" . 

Mn. 
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Z czasopism 

SZOFERA FOLSKIEGO ukazały się dalsze nume
r y: Pismo to trafiło na właściwą sobie nutę, poświę
caj4<- coraz więcej miejsca sprawom zawodowyn. 
s.'l: oferskim. W numerze 1, 2 i 3-im 1926 r. poruszyłn 
onu wiele boJączek szoferskich, a między inneroi kil
kahotnie sprawę ślepego zupełnie karania kierow
ców na zasadzi,e tylko jednostronnego raportu poli
cyjnego. Wiemy zaś wszyscy, jak niższe organa na 
szej Policji, pomimo najlepszych chęci, mało orientu
ją się w skomplikowanej sprawie ruchu ulicznego. 
Niestety aż nazbyt często w naszych warunkach 
przysłowie: "kowal za\vinił a ślusarza powiesili" , 
znajduje zupełne usprawiedliwienie. Dział technic t 
ny "Szofera Polskiego" został również udosk onalony. 
Jedynie nie ma racji "Szofer Polski", gdy oskarża 
"Auto" o złośliwość w krytyce porad technicznych , 
zamieszczonych w 1-ym numerze 11 Szofera", Niestety, 
błędy te były tak rażące, że samo przytoczenie ich 
wyglądało na złośliv. ość. Dowodzi 11 Szofer", iż wyraż t:O . 
nie napełnić karter oliwą , jest prawidło\ve. Rzeczy
wiście w naszym żargonie technicznym, szoferzy 
często w ten sposób się wyrażają, jednak należy un;
kać drukowania zdania, które przy najpobieżniej
szej analizie, okazuje się absurdem. Napełnić dane 
naczynie, w tym wypadku 11 karter " , znaczy na
lać po brzegi. Szofer polski w odpowiedzi "Auta" 
broniąc swego wyrażenia mimowoli używa właściwe
go, mówiąc : "Utrzymanie przepisanego poziomu 

oliwy w karterze siln~ka". &awo-otóż tak naleHło 
odrazu napisać. Naturalnie wszyscy wiemy, o co 
chodzi, ale to nie usprawiedliwia, aby w pogad ance 
technicznej używać wyrażeń, które nietylko niejas
no rzecz wyrażają, ale są wprost w brzmieniu swem 
absurdem. To samo odnosi się i do obrony wyraże
nia lampy 11 primus". Naturalnie i tu wiemy o jaką 
to lampę chodzi - a le w druku nie należy nazywać 
narzędzia imieniem, które zostało prawnie zastrzeżo
nem dla innego przedmiotu. W szak 11 Primus" jest. 
to opatentowana pod tą nazwą szwedzka naftowa 
lampa do gotowania. "Lampa lutownicza" w żadnym 
razie nie jest "Primusem" pomimo, że w niej rów
nież spala się para naftowa, czy benzynowa. 

Otóż witając z największą sympatją pismo po· 
święcone sprawom szofersk~ . krytykować za.wsze 
będziemy narówni z błędami technicznemi, używa
nie w nim żargonu szoferskiego - gdyż celem ka ż
dego pisma musi być bezwarunkowo również dbałośc 
o czysty język , którym kształci ono swy;ch czyteln i
ków. Dalsze numery Szofera Folskiego jednakż e 
i pod tym względem wykazują duży postęp - Szofer , 
obierając sobie węższe zadanie służenia sprawom za
wodo,wym tylko - zyskał znacznie pod każdym 
względem. Mamy nadzieję, że utrzyma się on w tej 
linji, czem odda bez wątpienia za wadowi szoferskie
mu znaczne usługi i dobrze rolę swą wypełni. 

Mn. 

MAPA SAMOCHODOWA 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

wydanie Wojskowego Instytutu Geograficznego 
przy współudziale A u t o m o b i l k lub u P o l sk i 

Pierwsza polska mapa samochodowa w podziałce 1 :300.00t1 
wzorowana na najlepszych wydawnictwach zagranicznych 
i opracowana na podstawie ostatnich źródeł składać się będzie 
z 22 arkuszy. 

Druk 7-o barwny- dokładny kilometraż z oznaczeniem 
spadków, stacji benzynowych i t. d . doskonały papier , form ... t 
wzorowany ha mapie Michelin'a. 

A RKUSZ Nr. 1 

GDAŃS K G DY N I A 
wyszedł z druku i jest do nabycia w Sekretarjacie AUTOMOBIL
KLUBU POLSKI, w Administracji "AUTA" i we wszystkich 

większych składach samochodowych. 

Cena 3 zł. 50 gr. 

Następne arkusze ukazywać się będą w odstępach 1-o miesięcznych. 
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"POLSKA LINJA LOTNICZA" 
P R Z E W Ó Z: 

PASAŻERÓW - POCZTY- TOWARÓW 
l N F O R M A C ,J E: 

Warszawa , Telefony: 9-00 i 8-50 
Lwów, 6- 10 i 22-75 
Kraków, " 32-22 i 35-58 

Gda ńsk , Telefon 415-3l 
Wiedeń , Telefony 7 ~-5-75 

i 45-4-62. 

UWAGI: K o m u n i k a c j a c o d z i e n n a z w y j ą t k i e m n i e d z i e 1. 

DOSTAWA POCZTY l PRZESYŁEK W TYM SAMYM DNIU. 

Dowóz do i z lotniska z wyjątkiem w Warszawie i Gdańsku uwzględniono w cenie biletu. 

M. LEWANDOWSKI 
Warszawa, Nowogrodzka 31. Te lef. 409-15. 

Specjalnośc: Oświetlenie Autornobill 

Naprawa i Przeróbka: Magnet, Dynamo, 
Starterów, Przewijanie E lek t r om aszyn 

i Autom&tów rótnych systemów 

: : Ładowani e i naprawa Akumulatorów : : 

Słynne na świat cały 

85-R 
® iOfO'ifi 

Roczniki "A U T A'' z r. 1925 
SĄ DO NABYCIA W CENIE: 

Gwarancja 50 '-11etnia 
..Jeneralne Przedstaw, na Polskę: 
Warszawa, Zielna 32. Tel. 137·28. 
Wielki wybór rowerów i części na miejscu. 

nieoprawione . 16 zł. 

oprawione w płótno . 25 zł. Żądać wszędzie. 47 

ELEKTROTECHNIKA 
AUTOMOBILOWYCH "MAGNET'· 
Z. POPŁAWSKI , Warszawa, Koszykowa 31. Tel. 19-31 

OśWIETLENIE l ZAPALANIE A U T O M. O B l L l 
NAPR AWA l PRZERÓBKA : MAGNET, DYNAMO, STARTERÓW, AUTOMATÓW, SPEDO
METRÓW i t. d. AKUMULATORY SAMOCHODOWE l DO RADIO, NA PRAWA. ł.ADO WANIE· 

. . . . . : : : ; : : KWAS, PŁYTY i t. d. : · · · · · · : .. 

CZĘŚCI ZAPASOWE, ŚWIECE, ŻAR.OWKI l KABLE 
DUZY WYBÓR MAGNET l - 2 4 i 6-cio CYLIND ROWYCH SAMOCHODOWYCli ORAZ DO MOTORÓW STACYJNYCli (NISKIEGO NAPIĘCIA) 

.!jt'~ 'owskie oryginalne części zapasowe 

SPRĘŻYNY tłokowe "Seal Ti te Piston Ring{{ 
AKCESORlA samochodowe 

PNEUMATYKA 

J. A D J. M C Z E WSK I 
WARSZAWA 

Nowy świat 12 Telefon 265-36 

Części zamienne do samo
chodów różnych marek. 

"A. T. E." 
WARSZAWA, 
Nowogrodzka 18 tel. 163 64; 

adr. teleg.: 

ATE WARSZAWA 
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WSZYSTKO DO SAMOCHODOW 
TOUT POUR L'AUTOMO.BILE 

T'!!.Q ,,AUTO- SKLAD'' 
W. Kruszevvski i A. Matvviejew 

WARSZAWA, AL. ~EROZOLIMSKIE 32 

TEL. 258-03 i 265- 0 7 

Samochody osobovve, 
ciężarovve, a u t o b u s y, 
vvęglarki, pożarnicze 

specjalne. 

TOUT POUR L'AUTOMOBILE 
WSZYSTKO DO SAMOCHODÓW 

DRUKAPN I A STOŁECZNA, GUSTAW KRY7.1ol., WA RSZAWA. WOLSKA 16. 
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.JENERALNI PRZEDST AWICIEL E 

Syndykat Handlowy & co Ltd. 
Warszawa, ul. Przeskok 4 /7 . = Tel. 104-86. 

WARSZAWA, M. Bogusławski1 ul. Mazowiecka 3 teł. 97-86 

POZNAŃ, Oddz. Synd. Handl. et Co., ul. Strzelecka 15, tel. 17-79 

LWóW, Adam Kapliński, ul. Halicka 19. 

BYDGOSZCZ, Jan Hajduk, ul. Długa 36. 

KIELCE, Br. Przygodzcy, ul. Sienkiewicza 25. 

ZNIŻKA CEN Żądajcie ofert 

10 GALKAR NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI TERENU GALKAR 10 

20 GALKAR l WARUNKÓW PRACY POKONA ZAWSZE GALKAR 20 

30 GALKAR ,------.SAMOCHÓD SMAROWANY OLEJAMI:~-----.:=::::' GALKAR 30 

110 GALKAR J.ABELA PS,LECAJĄC~ GA LKAR'- ~~~O~II~O~ ~!~~z~~~ GALKAR 110 
R OLEJE ZESTAWIONE w l... G LKAR 115 GALKA TEJ T ABELl NA LEZY ltala . . . . . . . 30 12U A 115 

STOSOWAĆ OOWSZYST· ... Lancia ... . ... 30 j 120 
120 GALKAR KICH KO"JSTRUKCJI SA· -. Laurin iKiement os 10 110 GALKAR 120 

MOCHODó W OSOBO· Laurin i Klement c. 20 110 

125 GALKAR ~\c~ i 0Cg;ZAR_f~vpcu DLA AUTOMOBILISTY KWEST.! A t~~~~l~~ Di.eiricit: ~g gg GALKAR 125 
66 GALKAR - M A R K A latofzima 'v\'YBORU OLEJU JEST KWEST.IĄ ~f~~;~v~:: : : : : ~g m GALKAR 66 

SAMOC iiODU Oa lkar.N": ZAUFAN IA. PEŁNE ZAUFAN IE OM 12 P. S ..... 30 120 

76 GALKAR Austro-Daimleros./2--;--1110 Nl()ŻNA MI EC JEDYN IE l)() WY- OM inne· · · ··· lO JIO GALKAR 76 
Austro-Daimler c. 30 120 Opel · · · · · · · · lO 110 

10 GALKAR Austro-Fiat osob. 10 120 I<AB fANYCH NA ZASADACH 40- ~:~g~~d. : : : : : : ;g ;:g GALKAR 10 
Austro-Fiat ciętar. 20 

1

120 , -

20 GALKAR Benz-Mannheim .. lO 110 l.tTNIEGO DOSWIADCZEN IA OLE- P•otos · · · · · · · 20 110 GALKAR 20 
tlenz-Cagf!ennu .. 2o 110 .i<)W SAMOCHODOWYCH MARKI ~~~ffe~~ob~w·y·:: ~ ::~ 

30 GALKAR Berliet ...... "l lO III O Puch ci~tnrowy. 30 120 GALKAR 30 
~ ~ ~~~ng. : : : : · :1 :g : : ~ GAL~.._ Renault 6 P. S ... lO / 110 

110 GALKAR Chevrolet (P) Sup. 10 110 ~ l,· ~~~~~~~S~lnnee!de~: ~~ m GALKAR 110 
,_ adlllac .. . ... 10 110 st 20 !lO 

115 GALKAR Citroen 5 Jl. P ... 10 110 o•wer · · · · · · GALKAR 115 
Citroen inne ... 20 110 Steyer .... · .. lO 110 
Delage ....... 20 110 Salmson . . . .. 20 110 

120 GALKAR Dodge ........ 10 110 (JIWŻ TYLKO Te G\VARANTU.JA NA.JLEPSZĄ Studebncker .... lO 125 GALKAR 120 
Fiat .. . ...... 20 120 Totra · ..... .. 20 120 

125 GALKAR ford .... , ... 115 115 SPRAWNO~C MOTORU, BEZWZGLENĄ KON- Do właściwego smarowani" GALKAR 125 
ornr & Stifl .... 10 110 ' f:RWAC E MASZYNY PRZY ROWNOCZESNEM skrzynki biegów i dyFeren 66 GADKAR liorch .... . .. 2o , w s - J ej .tu stosuje się . 76 26 GALKAR 66 

BARDZO EKONOM ICZNEM ZUŻYWANIU OLEJU . 
76 GALKAR '.VYŁĄCZNA SPRZEUAŻ NA WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ NA GALKAR 76 
10 GALKAR POLSKĘ PRZEZ l'ULSKE PRZEZ GALKAR 10 

20 GALKAR 1/ .. l'\ l\ .. , · lY 1/ ~ ~ ~~ "JV GALKAR 20 
30 GALKAR ~~l(~~~ ~~l(f'"'l l GALKAR 30 

110 GALKAR 
115 GALKAR 

120 GALKAR 

125 GALKAR 
66 GALKAR 
76 GALKAR -----

SPRZEIJAŻ PROIJUKTOW NAr
TOWYCH SP. Z OOR. POR 
BIURO SPRZEDAZY RAFINE
RJ I GALICYJSKIEGO KARPAC.
KIEGO NAFTOWEGO T. A 
W GLIN IKU MARJAMPOLSK!IVI .. 
DZIEDZICACH I JEDLICZU. RE
PREZENTACJA W WARSZA
W IE, UL. MARSZAŁKOWSKA 
151. TEL: 172-74. 282-04. 224-, l. 

SPJ~ZEDAŻ PRUIJUKTO'v\' NAr·- GALKAR 110 
TOWYCH SP. Z OGR. POR. r-ALKAR 115 
BIURU SPRZEDAŻY RAFJNI~- u 
RJl GALICYJSKIEGO KARPAC- GALKAR 120 
KIEGO NAFTOWEGO T. '\. 
W GUNIKU MARJAMPOLSKIM. GALKAR 125 
DZIEDZICACH l .JEDLICZU. l~c- GALKAR 66 PREZENTACJA \\' WARSZA-
\y lr: ... ~~~- _M~T<S~~ŁKO~S~A GALKAR 76 
1:>1. l f.L. 1.2-t4, _8_-04. --4-l'll. -

Prz y z a 111 ó w l e n i a c h pro s i m y p o w o ł y wa ć s i ę n a .. A u t o"! 
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USKRZYDLONE SILY 
Nieco o ekonomji! 

Używanie gorszego oleju od 
GARGOYLE MOBILOIL naraziło 
licznych już autemobilistów na kosz
t~: reperacji, wynoszące zł. 1.000, -
na 10.000 kilometrach jazdy, co pcd
,,-yższa koszty jazdy o 10 groszy na 
kilometrze. 

Różnica w cenie pomiędzy mi
tańszym olejem a GARGOYLE MO
BILOIL, licząc za kilometr jazdv, 
jest znikomą i nie stoi w żadnym s(o
sunku do dodatkowych kosztów, 'N"

nikłych z napraw. Dokładny rachu
nek potwierdza ., że ta mała różnica 
w cenie jest decydującą dla wys•J
kości Waszych kosztów napraw. 

Wysoką swoją smarność zawdzię
cza GARGOYLE MOBILOIL: 

1) Specjalizacji Vacuum Oil Com
pany w kwestji smarniczej. 

2) Doborowi surowca p~zy ~..::i
słem uwzględnieniu możnosc1 przc
rćbki na produkty smarne. 

3) Metodom bbrykacji, dzięki 
którym nie zmienia się smarność ole
ju, niezbędna dla ochrony wszysL
kich ocierających się części. 

Przeróbka GARGOYLE MOBI-
LOIL wymaga 5 razy więcej okre
sów fabrykacji, aniżeli fabrykacja in
nych olejów. Jednakże właśnie te 
zwiększone procesy fabrykacyjne 
zmniejszają koszty ruchu Waszeg'J 
silnika. 

GARGOYLE MOBILOIL kosztu
je nieco więcej na litrze, natomiast 
kalkuluje się znacznie taniej na kilt•
metrze jazdy. Używając GARGOYLE 
MOBILOIL zaoszczędzicie setki Zf(l

tych na kosztach ruchu, płacąc n3.
tomiast tylko niewiele drożej za sam 
olej. 

Uwn.[!nl 

żądajcie GARGOYLE MOBILOfL 
przytaczając pełne brzmienie mar
ki. Nie wystarcza zażądać blaszan
ki ,.A" lub ,.BB". lecz należy żądać 
.,GARGOYLE MOBILOIL A" l11b 
"GARGOYLE MOBILOIL B B" 
względnie te.j marki, która dla dane
go silnika jest podaną w Tabcli Po
lccającej Vacuum Oi! Company. 

Kupujcie GARGOYLE MOBJLOIL 
v;yłącznie w blaszankach z oryginal
n\m zamknięciem! Nasze blaszanld 
GARGOYLE MOBILGIL s~ za m-
lmiętc nietylko zakrętką. lecz rów
nież szybkv. z cienkiej blachy wth
czoną pod zakrętkę. Na szybce teJ 
jest wyryta nasza marka ochronna. 
Chcąc blaszankę otworzyć, należy 

l 
przebić nir::naruszonq szybkG z bb
chy. 

~« 

M obiłoił 
Kimy'cie s!( Tok/q PowajqQj 

TABELA POLECAJACA. 
(Skrócony wyciąg) 

Polrcenill te adntllll:} !>iC: dn włnkiwuh A":Uonk•\w GARGOYLE 
)lOBILOII. prrt'znarzonn~h cln lihl&mwanb pnnnt'g<>hn·cll t_IJI<•W 
o. u tonwbili n~nhuwn:h i d~i:ornw~·ch. llH•It\<',1 kil i mutun\w ptlLUIIC• 

11irr.yt"b. l.;on'itrnkqi od rol.;u 111:21 dn 11"1;!;, ttn.:uic Litrn 1~1tlouw 

ptZJ róiuwb fat.t.lhahlrb 1 1.11111rb oznnnoJI\ mark•: lub murki 
G.\RGOYI.E )IOIJILOIL. kt(>tl' ~>.inne U_H' ni._,·tr O ill' pnll'to ~h; 

ui._1wani•• '"" lt·ri.-. i "' t.imir rói.U\'t'h lf•ltllnk••w (i.\Uii0\'1.~: 
'\IOUII.OIL. w.;wau-; oii'J polrrnn_l .nn pur•: dm•1W~ winil'll h1·r' 
UiJWIIII,I j'rl..l ll'lllpPra\utl.(' 111\ ()" (" d•l m\ IIII!< \ J'I~(" l'rtl W~!_hlkio h 
ll'lll!•<'rnturur·b p••nii.rJ mim•• 11'1~ l' I"'IC'l'll :-Ie;- ui_IW[It' ti:\lłliil\'Lf~ 
lWHILOJI. .-\Hl''!'!(' .tn w_l')qlklrm nutunmh\lu marki Ft~ttl. dn 
smmnn1·auia kl<•wgu fi.\lłi,0\1.E '101!11.011. E" JC''I poh·ran• 1 

Ohp;uicni•• d" "tla_, t.I'Wllnla 1'abr11 l'oiC<"aj~ceJ 

A otnotta li.\lł.liOYLE liOBil.OIL "A" 
B G.-\H.OOYI..E ~IOBIL0\1. "b" 
BB (L\RnOYI,E MOUH.Oil. "88" 
E fiARilOYI.t )IOU!I.nll. "E" 
Arc riAIUiO\'I,f.; \IOTIU.nll. ArcUc 
TT li.\11100\'\.E '10Rll.f111~ "fT" 

X\ZW\' Al;'TO'.IOlłll.l 

0!'1080WlTII l ('a;2AROWYI'II 

Sornochody. l l 
Ailer (,,C) A A A A A A A A A A 

:: ~: ~:::: l=~ ~~ :~u ::l : 8a1la\ ••• 

1

8-. .,.. l BB 

::~~:~ ł;J (~8-~ eyl:l : ~ A ~ ~ ~ ~ ~ - -: 
""""' (włłyll .. łł mo~elł) B8 A 81 A 8 88 8 8 l B 
Adl (,,C) A A A A A A A A A A 
Autlrt·AIIIlltłr (P) A Art A Are A A - - -

::::~:-~.!~rm ,r.:J,.':~.,.,·f~l {Afll·l s ,, : :~~ : :~: : :~: : :~~ :~ "A' 
A•1tro not {C) {5 TII0·5 l) 88 Arto 88 Al-4 8B, Aro 18 ,.,_e 11 Art 
BtnJ (P) A A A l A A A A l' A A Beu-Oagg,uau (C) A A 18 A 88 A 11 A 88 A 
Bertld (P) A A A A A A A A A A 
Berlltl (C) 88-'88 81 88 Ql 88 81 88 81 81 
8u"lllt(P)(~i8"y],) A j A A l A A Aro A Arc A lAn! 

i::rhn~~ : c~: : :~: : ·r Ar1Ar ·r
1
Ar 

Cllt~roltl (l') (SVIIłrlar) Are iĄrc: Aro Art Aro Art. - - - -

g~::~:::: r,~ \~~- :~, J- : = "r :~: ';,' :~: 
g::~:!: !~l goH~·l;l a: : ~8 . : a,.• : •,.• : aa A 
Dtlr.ler (C) (nltlllltekl) A A A A A A A A A A 
Ot Dltn Bo•lon (r'l • 88 A 88 A 88 A III A 81 A 

~J~:: f:~N.~Lht moiele) A ~ 8 88 8 H B ti8 8 88 
Euu (P) A Art A Arc A Arc A Art A Arc 

~;:~.~~~:~,11f(~)(Wilt00111nllnla0uoll•) 
8

{ i r i ~~ : ~· : ~~ ~ 
rren·811Ul111 {C) (WI/IQ ltiiUI) 88 11 81 BB - - - -
Freaa•8Uu~•l (C) (IIIW-3·5, <1 l) A Arc BB A 81 A 88 · A 88 A 

~~~~ts~~·~~?'cłvL·:O ,, '.' :~: ~a ~ :~~ ;: ,.-;, ;: ,.-;, ;: "'' 
HllpanG-Suln (P) 81 B8 81 88 B8 • 11 88 88 88 B8 
HorclllP) (1035 M, P.) , • - - III A B8 A BB A A Aro 
Moreh P) (1050 M. P.) A A ·- -
Hllrtll C) • A A B& A 18 A A A 
lntta fruehl11l (P)(I crl-) A A A A A A A A 
llłtta rruchlnl (wuyatkle•eiete) B B B l 
ltaJ11(1") • B A B A l A l A 
Luela (P) (Lamllia) A Arc A Ar~ A Are - -
Lucia (P) (01·1 Trln"ll) A A A A A A A A A A 
Lintle (•u~ttkle 111Gf1ltl 81 A 11 A 
L.ltort•6.KIIIIIeni(I")(<I00,UO,I50, 

350 ~u wenly l6w) 
llur1Rł.ltlemeni(P)(200,210,100, 

105,110,120) 
Lavrl~ 4 ltl1menl (C) (SJO, 5~5) 
llurln '- Mlemtlll (C) (500) 

~r•~'~-'~~, 
::r:,~(~1~ ~rł H. P. Type O) 
Malhla(P)(IOMr'.TneU) 

::~:~.!:t:W~';o~Ot'.':! 100 ·~o M.P.J 
Mertuu (PJ (llt1 ...-intruiw} 
Mercuu (włłyetkle modele) • 

A Art A Arc A An A Arc A Aro 

A Arc A !Art A Arc A Arc A Aro 
BB A 88 A 11 A BB A U A 
A Arc A Arc A Arc A Art A Aro 
A A A A A A A A A A 

AAAAAAAA 
A A A A 
81A --..,.----
A ' A - - -
BB A 18 A H A U A H A ... 

~8 :~: ~· t: 8:8 :~: ~ :~: •lllłrYI (P) (10 H. P. 4 ~~1.) 

::::::: f~ł m ~: ;: ~ :~u Ą A A A A Arc A Aro 
•rnerv. (P) (20 M. P. 6 cri.J A A A A A A - -
Mln1rv1 (l') (30 M. P. 6 CJI.) A l A A A A Art A Art - -
N . A.0.(1')1030.10~0H.r'.) III A 81 ABlA 88 A 

::"A.0o~"łJ) 0c~~~~:~"-'·HCHHtu•.J : 8 : ea A 81 A H A Ba A 
O.M.(I') AAAAAAAAAA 
Opel (1', C) A A A A A A A A A A 
Ovttlllnd (P) A Arc A Arc A Art A Arc A Arc 

=:~::~: ł~1u1:.~~f!·lmdete} : !";,c : A~c : "Ac A A A A 
Plrl (P; C) A A A A A A A A A A 
P1ugu1 P. Oueiri\Utl\1) BB A IIII A BB A Bil A Bil A 
Peugtol r') AArcAArc AArcAArcAAro 

~:::::: .r:~-~!~0 .. ~~~r''"'l a,.• Jtc '.'t,,~· A~~ ·~ Ba A 
Pra11 (P) Alfa) A ' A A A -
Pr .. a (P) 11) A A A A A A 
Praii(P)(IIran•l A A A A A A A A A l A 

~~:~·,w (N5-5 l) ,. J " : : : : : : :a : 
Raba (P) (Or111•) A A A A A A A A 88 A 
Rella(C) . ::::::AABBA 

::::~:: f~! ~~0~;:,·>111, łO H. P.) IIII " B8 - OB A 18 A A A 
Ren111t (C) BB A 88 A IIII A 88 A Bit A 
Ralli·Rli~CI (PJ 81 A 88 A 81 A BB A BB A 
Sal .. łOII (P) BB A BB A 11 A 8B A 
Saurer (C) A A A A A A A A A A 

śtllrawa (P) (M) 88 A 881A - - -
Ślłlrl'll (P) (Trlmobll) 88 Arc 88 Art 88 Arc 88 Arc 

Sle~r (l") (TIV-~ ~yl.) 4 Arc : :~~ : :~~ : :~~ : =~= 
~::~:!~)(gv{y ~~~·~2cl~)H(,C~.\TIU) A A Bil A 8B A Bl A B8 A 

Stn-..lr (P) (1050 H. P,) : .' : A A -; A A A A A 

i:~~: \?) '(f;~l Tł:,', 62 e:;j, 2f ,s::: n BB Ar~ bl Art 88 Ar t 

~~~~~ ~~I(P) (S, •PJ {C) t•A 3"5 l) BAB : BAB : ~B : ~8 ~ : A ; 
w. A. r. (P) (Ul, 08) A Are A Ar~ A IArc A Art A , ... 
Walitr (1", C) A A A A A A A A 18 A 

:::·.t~:~p~le A A A l A A A A A A l A 

:~1ir~.'.~t!~~~:' O. Ił. V.) : r; : TAT : ~T A A - : 
8\1an (Cowflltry-VIcler) B8 TT BB n -

~~~:~.~=~ ~ł .. ~i!ktowy) n TT ~ ~~ :.r. ;; ~ ;~ TT · TT 
Cłlaler-Lea ("'~lakto•t 350 Ul' O. M. V.) 1 n TT TT TT TT fT 

g:~:::t!~•t;l~~tMohłe] ~~~ 8B,B8 ~B BAIB:,Il: :l: 
=:~::::~::::::: ~!!:~!Ikle 1~~tdtlt) a A 8 A B A 8 A 8 A 
ln•l•" (Sco•lll'rłaee) 88 A BB A A A A A A A 
Indlali (w11y1lklł mo~ela) 8 A 8 A B A l A B A 
litr 8B A 8 A 8 8 11 B -
lUCI 88 A 88 A 
Mara (A-20) {•ll",ltc .. l) 8 A B A B A 8 A 8 A 
••ut8 6.8.'/llłltnt} TT TT n TT n TT TT TT TT TT 
•ara(lrllłU•l SB BB 
Mara (wuytlklt •liete) B8 TT 88 n 81. TT Bl : TT 88 TT 
agnll (2• , K. r' o. K. w.) 111 81 88 11 - -
MOIIII (2$3 Clll' J. A. P, -l•l'łli.ttwy) Bl TT BB TT - -
•e•·lrn,triDI (350 er.• S. V. J. A. P.) 88 TT BBI TT 8 TT 8 TT -
11 . S. U. B A 8 A 8 A l A B l 
Prelllltt·llll,ut 8 8 8 B B 8 l 
P~ch ·~ B'~: ~~TBT~;~~~,T~~ 
~:~~:~~'(;.M: :J S11111l1rD 1 ~•. 1 11.1'.) 88 TT BB TT TT TT TT TT TT TT 
SunDtalii (l M. 1'.) B81 TT 88 TT 11 TT Bl TT 81 TT 
Trl~mpll (tllgł.) (Jualor) ~T n ~!H r;: n V n T1' TT 

+:::::: ~:::J c'!!~~:::.:1 •ot~•••J a8 n as n 81 n •• n aa n 
Walter 88ABIAI8A88A88A 
W1n•erar B A B A 8 A B A l A 
Z..n~a,11 A Arc A Arc A A A A 

VACUUM OIL COM PANY S.A. 
CZECHOWICE, poczta Dziedzice. ODDZIAŁ: ~ ARSZA WA, ul. ELEKTORALNA 11. 

I'IUJ·JllilJI\ W/J{J{Il'\IUN\ 1'11,\Wll 1'11/l'lli<L'I\l /A\I IUI ·/'0~1' 
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B E N z Y N A 
POCZĄWSZY OD DNIA 15 MARCA B. R., SPRZEDAZ BENZYNY W WARSZAWIE Z POLSKICH 
RAFINERJI ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE Sil::; ODBYWAŁA, JAK DOTYCHCZAS, PRZEZ ODDZIAŁY 

WARSZAWSKIE POSZCZEGÓLNYCli RAFINERYJ, LECZ WYŁĄCZNIE PRZEZ 

" Z jednocz enie Gospodarcze Rafinerj i Olejów M ineralnych" 
Warsza wa, Moniusz k i 1-a . Telefo n 29-51. 

ORGANIZACJA POWYZSZA ZMIERZA DO'WPROWADZENIA NA RYNEK STOŁECZNY PRODUKTU 
O JAKOŚCI PIERWSZORZĘDNEJ l JEDNOLITEJ, PRZY JĘTEJ DLA RUCHU SAMOCHODOWEGO 

WE WSZYSTKICH KRAJACH ZACHOD.-EU RO DEJSKICH. 

OLEJE AUTOMOBILOWE . l SMARY 

"AUTOOIL NOBEL" 
w bezwzględnie najlepszych gatunkach specjalnych 

w 2 -ch i 5-cio li trowych blaszankach o r a z w beczkach. 

Przy stosowaniu naszych olejów: 

, 

Długotrwała Zupełna 

gwarancja 

normalnego 

zużycia 

motoru. 

sprawność 

konserwacja 

maszyny. 

Spae daż w sklepach i na wszystkich naszych stacjach benzynowych. 

Własne Oddziały i Składy we wszystkich większych miastach Rzeczypospolitej. 

Towarzystwo Przemysłu Naftowego 

8-cia NOBEL W Polsce Sp. Akc. 
Biuro Centralne: Warszawa, A l. .Jeroz olimskie Nr. 5 7. 

T elefony: 40 ,i 3 0 -16 (Wydział Automo b ilo w y). 
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NOWE MODELE 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 

POLSKI FIAT s. A. 
wystawa: Krakowskie Przedm. Nr. 7 

składy: Sapieżyńska 6 

przyjmuje obstalunki 

MODEL 509 

w cenie od Dol. 1145 wzwyż 

MODELE 501 

z różnemi nadwoziami od Dol. 1465 
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