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I. PISTOLET B RO W NING A.
Kaliber czyli średnica otworu lufy ma wymiar
7,65 milimetra.
Początkowa szybkość, czyli szybkość, lotu kuli
zaraz po wylocie z lufy w pierwszą sekundę, wy
nosi 270 metrów.
Pistolet Browninga jest siedmiostrzałową bronią.
Głównemi częściami pistoletu Browninga są (Patrz
fig. 1 i 2 na str. 49 i 50)*:
1.
dolna
lufa dl z rączką r, szkobą s, cyn
glem c, zatrzaskiem z i widełkami w ,
2.
górna
glu
fal z muszką m, dwoma otwo
rami do śrub i występem rurkowatym,
3.
zamekp z kurkiem, wycięciem wizerkowem
i dwoma otworami do śrub,
4.
łączniksp ze sprężyną i wskaźnikiem i
5.
m agazyn mag.
I.

Przeznaczenie

1. Dolna lufa dl służy do nadania kierunku kuli
przy strzale; w tylnej jej części, przed strzałem,
mieści się ładunek (gilza z prochem, kapiszonem
i kulą).
Rączka r służy do trzymania pistoletu, w niej mie
ści się magazyn mag; z lewej strony na rączce znaj
duje się zatrzask z, a w tylnej ściance wewnątrz—
sprężyna dla powstrzymywania magazynu w rączce f;
sprężyna ta wystaje u dołu z rączki; jest to t. zw.
występ.
U w a g a : Litery umieszczone obok nazw w tekście odnoszą
się do wszyskich rysunków.
*) Dla określenia stron broni (lewej, prawej, przedniej, tylnej,
górnej i dolnej) — należy stanąć twarzą w kierunku wylotu kuli.

Szkoba s służy do ochronienia cyngla c od przy
padkowego naciśnięcia.
Zatrzask z bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia
od przypadkowego strzału; mieści się on z lewej
strony pistoletu na rączce (patrz lit. z na bg. >
Koło zatrzasku są dwa napisy. „Sur 1 »*e u . ’ gay
zatrzask z zakrywa górny napis „Feu , to pistolet
zamknięty, gdy zaś dolny „Sur“, to pistolet otwarty.
Cyngiel c służy do spuszczania kurka.
Widełki w (fig. 3) służą do oparcia końca sprę
żyny sp , nałożonej na łącznik i do umieszczenia
środkowej części łącznika.
2. Górna lufa gl służy do połączenia zamka p ze
sztyftem sprężyny sp , do celowania (muszka m),
do odciągania zamka p przy nabijaniu (karby e)
i do umieszczenia sprężyny z łącznikiem sp . Ma ona
(górna lufa g l) wycięcie, w którem mieści się górna
część zamka z wycięciem wizerkowem.
Muszka m służy do celowania, mieści się na
końcu górnej lufy gl.
Występ rurkowaty 1 służy do ruchomego złącze
nia górnej lufy z dolną; jest on nałożonym na dolną
lufę dl.
. , - .. .
3. Zamek p (fig. 3) służy do zamykania dolnej luty
od strony odtylcowej, do umieszczenia kurka, do
chwytania ładunku za główkę gilzy i do wyrzu
cania gilz wystrzelonych. Zamek może s.ę poruszać
tylko wzdłuż lufy dolnej; w tylnej części ma
on występy, odpowiadające wycięciom dolnej lałyKurek mieści się w zamku i służy do zapalania
kapsli ładunku (przez uderzenie igłą); ma on wy
cięcie w które zaskakuje występ cyngla, i wycię
cie w którem mieści się koniec dolny wskaźnika.
Koniec kurka, zaostrzony, przedstawia się jako igłaWycięcie wizerkowe służy wspólnie z muszką do
celowania; mieści się ono na górnej części zamka.
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Otwory a, b (fig. 4) do śrub s, sz (fig. 3) słu
żą do połączenia górnej lufy gl z zamkiem p za
pomocą dwóch śrub.
4. Łącznik sp służy do umieszczenia na nim sprę
żyny i jest oparciem jednego z końców sprężyny
(drugi jej koniec opiera się o widełki w). Łącznik
łączy się ze wskaźnikiem za pomocą sztyftu.
Sprężyna sp służy do automatycznego zamykania
zamka i do uderzenia igłą kurka o kapslę ładunku.
Wskaźnik pokazuje, czy kurek odciągnięty i broń
nabita, oprócz tego służy do połączenia łącznika
z kurkiem; za pomocą sztyftów środkowa część
wskaźnika łączy się z łącznikiem, a górna - z wy
cięciem wizerkowem; dolna zaś wchodzi przez wy
cięcie w zamku do wycięcia w kurku.
5. Magazyn m ag (fig. 3) służy do umieszczenia
siedmiu ładunków; ma on ramkę z 6 ma okrągłymi
otworami w bocznych ściankach, dno z występem g
w przedniej części, zygzakowatą sprężynę z plat
formą o (wewnątrz) i wycięcie (w tylnej ściance
ramki), w które zaskakuje sprężyna, ulokowana
w tylnej części rączki wewnątrz.
II.

Naładowanie

i

rozładowanie

1. Naładowywanie.
Aby naładować pistolet Browninga — należy:
a) opuścić zatrzask bezpieczeństwa z,
b) wyjąć magazyn m ag,
c) nałożyć ładunki do magazynu,
d) włożyć magazyn m ag do rączki r,
e) wprowadzić jeden ładunek do lufy,
f) podnieść zatrzask bezpieczeństwa z.
a) Opuścić zatrzask bezpieczeństwa z.
Należy wziąć pistolet Browninga w prawą rękę
tak, by duży palec tejże ręki był po stronie za-
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trzasku (po lewej), a r e s z t a palców u j m o 
w a ł a r ą c z k ę p i s t o l e t u z prawej strony
i z przodu. Przy tem dłoń prawej ręki powinna
być tak położoną na pistolecie, by—przy cofaniu
górnej lufy z zamkiem wtył—zamek nie zaczepiał
dłoni. Zatrzask przesuwa się wdół dużym palcem.
Uwaga.Zatrzask bezpieczeństwa powinien za
wsze być podniesionym do góry; tylko przed naładowywaniem i przed strzelaniem zatrzask należy
opuszczać.
b) Wyjąć magazyn m ag.
Dużym palcem lewej ręki naciska się występ sprę
żyny f, utrzymującej magazyn w rączce r, a wskazu
jącym palcem, biorąc za przednią część dna maga
zynu g, wyciąga się magazyn.
Uwaga.Na czas nakładania ładunków do ma
gazynu pistolet wkłada się do kieszeni lub pod
lewą pachę.
c) Nałożyć ładunki do magazynu.
Magazyn należy trzymać w lewej ręce tak, by
duży palec wystawał ponad platformę o, a koniec
(zaokrąglony) magazynu i platformy był zwrócony
w prawo. Wskazującym i dużym palcem prawej
ręki należy trzymać ładunek za koniec bliższy do
kuli; dalej nacisnąć główką ładunku na zaokrą
glony koniec platformy i dosunąć dużym palcem
prawej ręki aż do oparcia się ładunku o tylną
ściankę magazynu.
W taki sam sposób postępuje się z następnymi
ładunkami.
Uwaga.W magazynie można pomieścić nie wię
cej, jak siedem ładunków.
d) Włożyć magazyn m a g do rączki r.
Pistolet bierze się w prawą rękę za rączkę tak,
jak wskazanem było w punkcie a. Lewą ręką wsu
wa się magazyn, trzymając go bliżej dna; dużym
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palcem lewej ręki naciska się dno magazynu do
póty, dopóki się nie usłyszy zatrzaśnięcia sprężyny
(w rączce zaskakuje sprężyna w wycięcie w tyl
nej ściance magazynu, przyczem wydaje charakte
rystyczny trzask).
e) Wprowadzić ładunek do lufy.
Pistolet trzyma się prawą ręką jak poprzednio.
Dużym i wskazującym palcami lewej ręki chwyta
się z boków za k a r b y e górnej lufy gl imocnem
pociągnięciem wtył (ku sobie) jaknajdalej cofa się
lufę górną; po odciągnięciu, palce lewej ręki pu
szczają lufę górną.
Uwaga.Trzeba pamiętać, że przy naładowywaniu wszystkie palce prawej ręki ochwytują rączkę,
a więc wskazujący palec nie może być na cynglu c.
f) Podnieść zatrzask bezpieczeństwa z.
Dużym palcem prawej ręki przesuwa się za
trzask do góry; pistolet wtedy zamknięty.

2. W yładowywanie.
Do wyładowywania pistoletu Browninga należy:
a) podnieść zatrzask (jeśli był opuszczony),
b) wyjąć magazyn,
c) wyładować magazyn,
d) wyjąć ładunek z lufy,
e) włożyć magazyn,
f) spuścić kurek,
g) podnieść zatrzask.
a) Podnieść zatrzask — sposób wykonania tego
był wskazany w punkcie f. poprzedniego rozdziału.
b) Wyjąć magazyn — zgodnie z punktem b. po
przedniego rozdziału.
c) Wyładować magazyn.
Magazyn trzyma się w lewej ręce tak samo, jak
przy naładowywaniu (punkt c. poprzedniego roz
działu), z tą różnicą, że duży palec nie powinien
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wystawać ponad platformę. Dużym zaś palcem pra
wej ręki, naciskając górny ładunek w magazynie,

Wyładowywanie
pistoletu Browninga.
Punkt b, str. 9.
należy wysuwać po jednym ładunku, dopóki nie
wyjmie się wszystkich z magazynu.
d) Wyjąć ładunek z lufy.
1. opuścić zatrzask (patrz punkt a) o naładowywaniu),
2. prawą ręką ująć pistolet tak, by mały palec
tej ręki zakrywał otwór dolny w rączce pistoletu,
3. dużym i wskazującym palcami lewej ręki
uchwycić karby i powoli cofnąć górną lufę (wraz
z zamkiem) wtył.

Wtedy ładunek spadnie przez otwór w rączce
pistoletu na podstawiony mały palec prawej ręki.
Po wyciągnięciu ładunku z dolnej lufy, palce le
wej ręki puszczają górną lufę.
e) Włożyć magazyn — patrz punkt d) o naładowywaniu.
f) Spuścić kurek.
Wskazującym palcem prawej ręki naciska się
cyngiel — wtedy kurek spadnie.
g) Podnieść zatrzask — zgodnie z punktem f)
o naładowywaniu.
•

III.

Rozkładanie

i

składanie

1. R ozkładanie.
Aby pistolet Browninga rozłożyć na części skła
dowe, należy:
a) wyjąć magazyn mag,
b) opuścić zatrzask z,
c) odśrubować dwie śruby s, sz, łączące górną
lufę gl z zamkiem p,
d) zdjąć górną lufę gl,
e) wyjąć łącznik sp z widełek w,
f) wyjąć zamek p.
Uwaga.Reszta części, jak cyngiel c, zatrzask z,
nie wyjmuje się; jeżeliby było koniecznem to zrobić,
należy zwrócić się do specyalisty.
a) Wyjąć magazyn — patrz punkt b) Ii-go roz
działu, o naładowywaniu.
b) Opuścić zatrzask—patrz punkt a) II-go rozdz.
c) Odśrubować dwie śruby s, sz. Kładzie się pisto
let na dłoń lewej ręki tak, by zatrzask i główki śrub
były widocznemi z góry. Obejmuje się palcami tejże
ręki pistolet tak, by duży palec ujął obie lufy
(końce luf będą obrócone w lewo), a reszta pal
ców przytrzymuje pistolet za górną lufę. W prawą

13

'i
%
i

rękę bierze się dłutko i odkręca się po kolei oby
dwie śruby; przy odkręcaniu (z lewa na prawo)
śrub należy: dłutko trzymać prosto, by ono two
rzyło przedłużenie osi śruby; trzymać je o tylemocno w wycięciu główki śruby, by w czasie od
kręcania dłutko nie wyskakiwało z tego wycięcia.
Po wykręceniu każdej śruby, oczywiście, odkłada
się ją na bok.
d) Zdjąć górną lufę g l. Trzyma się mocno prawą
ręką za rączkę pistoletu, a lewą ręką, chwyciwszy
z góry za karby e górnej lufy, ściąga się górną lufę
ku końcowi pistoletu aż do zupełnego zdjęcia lufy.
e) Wyjąć łącznik sp z widełek w . Trzymając rączkę
pistoletu prawą ręką, chwyta się dużym i wskazu
jącym palcami lewej ręki koniec sprężyny, opie
rający się o widełki, i naciska się sprężynę ku
końcowi lufy; gdy to zostało zrobione, podnosi się
łącznik z widełek do góry.
f) Wyjąć zamek p. Wciąż trzymając pistolet za
rączkę prawą ręką, palcami lewej bierze się za
górną (wystającą) część zamka i cofa się go wraz
z łącznikiem i sprężyną w kierunku przeciwnym
temu, w którym górna lufa została zdjętą, aż do
zupełnego wyjęcia zamka.
2. S k ła d a n ie .
Dla złożenia pistoletu należy:
a) włożyć zamek p.
b) założyć łącznik sp do widełek w,
c) nałożyć górną lufę g l,
d) zakręcić śruby s, sz,
e) włożyć magazyn m ag,
f) spuścić kurek,
g) podnieść zatrzask z.
a) Włożyć zamek p. Trzymając pistolet prawą ręką
za rączkę, w lewą rękę bierze się zamek za jego
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górną część (jednocześnie palcami lewej ręki przy
t r z y m a je się łącznik ze sprężyną sp , by łącznik nie za
czepił o widełki w ) i wsuwa się zamek do wycięć
dolnej lufy (które odpowiadają występom zamka);
wskazującym palcem prawej ręki naciska się cyn
giel, a wtedy lewą ręką dosuwa się zupełnie zamek.
b)
Założyć łącznik sp do widełek w . Wskazującym
i dużym palcami lewej ręki odciąga się sprężynę na
łączniku ku końcowi pistoletu i zakłada się łącznik
do widełek; przytem pistolet za rączkę trzyma się
tak, jak poprzednio.
Fig. 5.

Pistolet Browninga po odjęciu górnej lufy.

a, b otwory dla śrub.
e karby do odciąg, górnej lufy.
gl górna lufa.
1 w ystęp rurkowaty,
d dolna lufa.
m muszka,
sp sprężyna,
p zamek,
z zatrzask,
s szkoba.
c cyngiel.

c)
Nałożyć górną lufę g l. Pistolet trzyma się pra
wą ręką za rączkę r, lewą ręką bierze się górną lufę
g l (od strony karbów e i muszki m) i nasuwa się ją
na łącznik ze sprężyną sp , a dalej—na dolną lufę d
rurkowatym występem 1 (przytem należy unikać przy
nasuwaniu rurkowatego występu na dolną lufę
stukania o lufę). Dosunąć górną lufę należy tak,

by jej otwory do śrub znalazły się naprzeciwko takichże otworów zamka.
d) Zakręcić śruby s, s z . Pistolet kładzie się na dło
ni lewej ręki w sposób wskazany w punkie c. rozdz.
I-go (Rozkładanie). Prawą ręką bierze się dłutko
i zakręca się po kolei śruby (z prawa na lewo).
Przy zakręcaniu oprócz uwag, podanych w punkcie c
rozdz. I-go, należy przestrzegać, by zakręcać śrubę
dopóty, dopóki ręka, trzymająca dłutko, nie po
czuje oporu; wtedy dobrze jest odkręcić śrubę na
jedną czwartą obrotu.
e) Włożyć magazyn (patrz punkt d. Ii-go rozdz.
część pierwsza).
f) Spuścić kurek (patrz punkt f. Ii-go rozdziału
część drutfa).
g) Podnieść zatrzask (patrz punkt f. Ii-go roz
działu część pierwsza).
IV.
Postawy
przy
str
Rozróżniamy dwie postawy przy strzelaniu z pi
stoletu Browninga, a mianowicie postawa przy
strzelaniu stojąc i postawa przy strzelaniu z kolana.
1. Postawa przy strzelaniu z pistoletu Brow
ninga s t o j ą c (fig. 6). Do przybrania tej postawy
podają się komendy: „Broń!“, „Cel!“ i »Pal “ a) Na komendę „Broń!“ wyjmuje się pistolet
z kieszeni prawą ręką i trzyma się go za rączkę
lufą wdół; dużym palcem prawej ręki opuszcza się
zatrzask, wskazujący palec należy trzymać na szkobie, a nie na cynglu. Jednocześnie należy zrobić
pół zwrotu w lewo i wystawić naprzód prawą nogę
na trzy czwartych kroku. (Zwrot jest czwartą czę
ścią obrotu naokoło, a więc pół zwrotu jest ósmą
częścią obrotu naokoło). Obydwie nogi należy mieć
wyprostowane, a ciężar całego tułowia powinien
równomiernie spoczywać na obydwóch nogach.

Postawa stojąca
przy strzelaniu
z pistoletu Brow-
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Fig. 7.

Postawa klęcząca przy strzel, z pistoletu Browninga.

*

b) Na komendą „Cel!“ pistolet podnosi się do
wysokości 'prawego oka; wskazujący palec prawej
ręki przekłada się na cyngiel tak, by drugi staw
palca był na cynglu i celuje się. Lewą rękę od
rzuca się, jeduocześnie z podniesieniem pistoletu,
za lewe biodro.

18

c) Na komendą „Pal!“ naciska sią cyngiel. Po
strzale szuka sią nowego celu i celuje sią doń.
2. Postawa przy strzelaniu z pistoletu Brow
ninga z k o l a n a . Do przybrania tej pozycyi po
d a j ą s i ą komendy: „Broń, z kolana!1* „Cel“ i „Pal!“
a) Na komendą; „Broń, z kolana!** wyjmuje sią
pistolet z kieszeni prawą rąką i jednocześnie wy
stawia sią lewą nogą naprzód (w kierunku celu),
przysiada sią na prawe kolano; przy tern lewa noga
zegnie sią w kolanie. Lewa noga od stopy do ko
lana ma pozycyą pionową. Prawe kolano powinno
być odsuniąte o tyle wprawo, by prawa noga z le
wą tworzyły kąt prosty. Prawa rąka trzyma pi
stolet lufą wdół, duży palec tejże rąki opuszcza
zatrzask
b) Na komendą „Cel!“ łokieć lewej rąki opiera
sią na lewej nodze, pistolet prawą rąką podnosi
sią do wysokości oka prawego i podpiera sią dło
nią lewej rąki pistolet wraz z rąką prawą; kła
dzie sią wskazujący palec na cynglu i celuje sią.
c) Na komendą „Pal!“ naciska sią cyngiel, po
tem szuka sią nowego celu i celuje.
U w a g i o g ó l n e . Prawa rąka przy strzelaniu
stojąc powinna być trochą zgiątą. Palce prawej
rąki mocno powinny trzymać pistolet i przy na
ciskaniu cyngla nie powinny sią ruszać wcale.
Duży palec prawej rąki powinien na rączce zaj
mować takie położenie, by wskazującego palca przy
naciskaniu cyngla nie dotykał. Dłoń prawej rąki
powinna tak trzymać rączką, by nie przeszkadzała
cofaniu sią zamka z górną lufą po strzale. Przy
strzelaniu „z kolana** należy na prawe kolano przy
siadać zupełnie; łokieć lewej rąki nie powinien
opierać sią o kolano, a powinien być albo przed
kolanem albo za nim. Lewe oko przy celowaniu
zupełnie zamkniąte, a powieka tego oka nie po-
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winna drgać. Oddech przy celowaniu i naciskania
cyngla należy powstrzymać.

V.

Działanie

części

p

I. Przy naładowywaniu.
Gdy naciska się sprężynę, wystającą z rączki
pistoletu, to drugi jej koniec wychodzi z wycięcia
w tylnej ściance magazynu i magazyn można wyjąć.
Gdy opuszcza się zatrzask, to występ zatrzasku
wychodzi z wyżłobienia w zamku i pozwala na
cofnięcie go razem z górną lufą, przytem kurek
i cyngiel może działać.
Gdy, po włożeniu magazynu z ładunkami, cofa
się górną lufę w tył, to:
1. sprężyna na łączniku ściska się;
2. koniec wskaźnika, umieszczony w wycięciu
wizerkowem, odkrywa to wycięcie do celowania;
3. drugi koniec wskaźnika (w zamku) cofa ku
rek wtył;
4. zamek swą przednią częścią łapie z plattormy
magazynu górny ładunek.
Gdy górną lufę puszcza się, to zamek dosyła
ładunek do lufy, a kurek zostaje zatrzymanym
przez występ cyngla. Gdy zatrzask podnosi się, to
występ zatrzasku nie pozwala spaść kurkowi i unie
ruchamia cyngiel.
II. Przy rozładowywaniu.
Działanie części takie same.
Gdy, po wyjęciu ładunku z lufy, naciska się cyn
giel, to występ jego wychodzi z wyżłobienia w kur
ku; sprężyna za pośrednictwem wskaźnika ciągnie
kurek ku lufie, kurek spada i jednocześnie z tern
koniec wskaźnika w wizerkowem wycięciu podnosi
się do góry. Sprężyna na łączniku po spadnięciu
kurka wyprostowuje się.

3. Przy strzelaniu. Po naciśnięciu cyngla kurek
spada i uderza o kapiszon ładunku; od tego ude
rzenia kapiszon, zawierający piorunian rtęci, za
pala się i udziela ognia prochowi ładunku; ten
ostatni, w miarę spalania się, wypycha swemi ga
zami kulę z lufy. Gazy prochu działają równo
miernie we wszystkie strony; dzięki temu przy
strzale zamek cofa się, zabierając z sobą wystrze
loną gilzę, która wypada przez wycięcie dolnej
lufy z prawej strony. Dalsze działanie części pi
stoletu opisane zostało w tym samym rozdziale, gdzie
mówi się o działaniu części przy naładowywaniu.
U w a g a . Zdarza się przy strzelaniu, że zamek
wyciągnie wystrzeloną gilzę, lecz ona nie wypa
dnie, a zajmie położenie ukośne (względem osi pis
toletu); dowodziłoby to, że sprężyna łącznika jest
za twardą i nie pozwoliła zamkowi cofnąć się do
końca, więc gilza wypaść nie mogła.
Czasem zaś zdarza się, że wystrzelona gilza wy
padnie, a za to ładunek, który zamek uchwycił
z magazynu, staje ukośnie i do lufy nie wchodzi;
przyczyną tego jest słaba sprężyna sztyftu. W oby
dwóch wypadkach należy cofnąć górną lufę wraz
z zamkiem wtył—gilza lub ładunek wypadną przez
boczny otwór w dolnej lufie; a po puszczeniu gór
nej lufy następny ładunek wejdzie do dolnej lufy.
Obiedwie te niedokładności działania sprężyny
mają za źródło niedbałe obchodzenie się właści
ciela z pistoletem. Zbytnio twarda staje się sprę
żyna wtedy, gdy rdzewieje; a zbyt słabą jest wtedy,
gdy zbyt obficie została wysmarowana tłuszczem,
albo zły gatunek tłuszczu lub nieodpowiedni był
użyty (gęsty tłuszcz twardnieje).
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VI.

Przechowywanie

pis

1. P r z e c h o w y w a n i e .
1. Broń należy przechowywać w miejscu suchem
i chronić od kurzu.
2. Broń powinna być zawsze wysmarowana tłu
szczem wewnątrz i nazewnątrz. Drewniane części
nie powinny być nigdy smarowane tłuszczem. Ilość
tłuszczu, pokrywająca broń, powinna być nie
znaczną.
3. Bronią nie wolno uderzać o żadne przedmioty
i odwrotnie; np. nie należy za pomocą młotka uła
twiać sobie składania i rozkładania broni.
(Przy nasuwaniu górnej lufy na łącznik ze sprę
żyną często lufa ta zacina się, więc należy zdjąć
ją i poprawić sprężynę na łączniku).
4. Dostawszy broń nabitą na przechowanie, na
leży ją rozładować.
5. Broń przy przechowywaniu powinna mieć ku
rek spuszczony, a zatrzask podniesiony do góry.
6. Raz na tydzień, niezależnie od tego czy z broni
strzelano, czy nie — należy ją wyczyścić.
7. Po każdem strzelaniu broń musi być wyczy
szczona natychmiast.
8. Pożądanem jest (jeśli okoliczności pozwalają)
po każdym powrocie do domu przetrzeć tylko lufę
dolną pistoletu (bez względu na to, czy był on
używany, jako broń palna).
9. Jeżeli pistolet źle działa, należy go rozłożyć
na części oddzielne i każdą z nich z osobna wy
czyścić.
2. C z y s z c z e n i e .
Czyszczenie Browninga bywa dwóch rodzajów:
częściowe i detaliczne (szczegółowe) Nie doliczamy

trzeciego rodzaju, a mianowicie wskazanego w pun
kcie 8, części 1-szej, rozdziału VI-go.
A.
1. Czyszczenie częściowe polega na przeczyszcze
niu dolnej lufy i magazynu, podającego ładunki.
2. Tego sposobu czyszczenia należy używać po
każdem strzelaniu.
3. Dla przeczyszczenia dolnej lufy należy: od
ciągnąć górną lufę wtył i, trzymając ją w tem po
łożeniu, podnieść zatrzask bezpieczeństwa, potem
należy na koniec stempla (zamiast stempla można
używać sznurka, do którego przymocowuje się ściereczkę lub pakułę) nawinąć suchą i czystą pakułę
lub ściereczkę i włożyć go do lufy od strony
muszki. Przesunąwszy kilkakrotnie stempel wzdłuż
lufy tam i napowrót aż do odciągniętego zamka,
wyjąć stempel i dopóty zmieniać na nim suchą
pakułę lub ściereczki, dopóki nie okażą się, po
wyjęciu z lufy, zupełnie czystemi. Wtedy, zdjąwszy
pakułę lub ściereczkę ze stempla, nałożyć nową,
zlekka zmoczoną w oliwie lub wazelinie i prze
trzeć lufę znowu kilka razy.
Uwaga 1. Do czyszczenia nigdy nie należy uży
wać płynów lub maści, zawierających kwasy lub
sól.
Uwaga 2. Przy czyszczeniu danej sztuki broni
należy stale używać jednego i tego samego tłu
szczu.
4. Dla przeczyszczenia magazynu należy wyjąć
go z pistoletu i przetrzeć suchą ściereczką, a po
tem umoczoną w oliwie lub wazelinie.
B.
1. Detaliczne (szczegółowe) czyszczenie Brow
ninga należy stosować w razie: a) gdy części skła-

dowe pistoletu do tego stopnia są zanieczyszczone,
że pistolet wskutek tego działa niedobrze, b) gdy
broń była zamoczoną.
2. Tego rodzaju czyszczenie bez wzglądu na to,
czy pistolet dobrze działa lub nie, należy robić
raz na miesiąc.
3. Dla detalicznego czyszczenia pistoletu należy
go rozłożyć na części składowe.
Uwaga 1. Jeżeli przy czyszczeniu lufa dolna nie
daje się wyczyścić suchą pakułą lub ściereczką,
wtedy należy użyć ściereczki czystej, zmoczonej
w ciepłej wodzie; po wyczyszczeniu wytrzeć lufę
suchą ściereczką do s u c h a i wtedy dopiero prze
trzeć oliwą lub wazeliną.
Uwaga 2. Przy czyszczeniu drobnych wgłębień,
występów — należy używać pałeczek lub łopatek
z drzewa, nigdy zaś nie używać przyrządów me
talowych.
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