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304. 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 kwietnia 1929 r. 

W sprawie wznowienia działalności komisji weryfika
cyjnej dla funkcjonarjuszów państwowych woje

wództwa śląskiego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 lutego 
1924 r. w przedmiocie stosowania na o bszarze woje: 
wództwa śląskiego usta'w, dotyczących państwowe) . 
słu;bby cywilnej (Dz. U. R..p. Nr. 21, poz. 224) w zwią
zku z art. 3 ustawy z dnia 18 marca 19:;!5 r., zmi,enia
jącej niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lutego 
1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze woje
wództwa śl ąskiego ustaw, dotyczących państwowej ' 
służby cywilnej (Dz. U. R. P . Nr. 36, poz. 240) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Osobom pozostającym w dniu' wejścia 
w żyde niniejszego rozporządzenia w służbie pań
stwowej, które na podstawie ustawy z dnia 13 lute
go 1924 r. (Dz-. U. R. P. Nr. 21, poz. 224) i §1 ust. 
ostatni rOZlporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lip
ca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 526) miały pra
wo do zaliczenia do wysługi lat czasu poprzedniej 
służby lub pracy, lecz nie skorzystały bez własnej 
winy z 'tego prawa 'w terminie, określonym w § 5 te
goż rozporządzenia Rady Ministrów, czas ten może 
być zaliczony do czasu służby, jeżeli asoby te zgło
szą swoje prawa w terminie sześciamiesięcznym, li
cząc od dnia następującego po wejściu w życie ni
llie,jszego rozporządzenia. 

§ 2. Celem wykonania: postanowienia § 1 ni
niejszego rozporządz enia wznawia się dz iałalność ko-
1l1isji weryfikacyjnej dla funkcjonarjuszów państwo
wych województwa śląsk iego, utworzonej rozparzą
dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. 
U. R. P; Nr. 75, poz. 526). 

W znowiona komisja dzi,ała na zasadach, usta
llOnych rozporządzeniem Rady Ministrów ~ d~ia 
15 lipca 1925 r. (Dz. U . R. P. Nr. 75, poz. 526), o Ile 
z-asady te nie są sprzeczne z postanowieniami niniej
szego rozporządzenia. 

fi 3. Osoby, pragnące skorzystać z prawa, 
określonego w § 1, w~nny w terminie 'oznaczonym 
w tymże paragrafie wnieść w d~odze służ~o:~vej nal~
życie udokumentowane podallla do komIsjl weryh
kacyjnej przy ś'ląskim urzędzie wojewódzkim, udo
wadniając, że zaHczenia poprzedniej służby lub pra
cy nie dokonano bez ich winy. 

Władza przed przesłaniem podania do komisji 
weryfikacyjnej bada w razie potrzeby okoliczności, 
przytoczone w podaniu na d?wód, że weryfikacji nie 
dokonano poprzednio bez 'WIny proszące .~o . 

§ 4. Rozporządzenie ninie'jsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Świta/ski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

305. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 29 styc.znia 1929 r . 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrznych o urzędowem badaniu zwierząt rzeźnych 

i mięsa w kraju. 

Na podstawie art. 21 pkt. d) , e), f) i art. 41 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych jI mię
sa: (Dz. U. R. P. Nr. 38, paz. 361) zarządza się co na
stępuje: 

I. Badanie przed ubojem, 

§ 1. Lekarz weterynaryjny, jak również oglą
dacz, wyznaczony do urzędowego badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa, wini'en ro otrzymaniu zgłoszenia 
wykonać badanie zwierzęc-ia jaknajśpieszniej . 

Badanie . należy przeprowadzać przy świ'etle 
dziennem; w wyjątkowych wypadkach można bada
nie wykonywać przy dosŁaŁecznem oświetleniu sztucz
nem. 

§~, Badanie zwierząt należy wykonać możli-
WIe bezpaśrednio przed uboj em. . 

Jeżeli ubój nie zostanie uskuteczniony w ciągu 
2 .. ch dni od chwili dokonan i'a urzędowego badania, 
posiadacz winien zwierzę zgłosić do PQnQwne~o ba.

. dania przed ubojem. 

§ 3. Przed badaniem lekarz weterynaryjny, 
jak r6wnież aglądacz , winien przeclews:zystkiem ok re
·'lić gatunek i płeć zwierzęcia , w razi'e zaś spostrze
żenia objawów, wzbudzających podejrzenie o cha
robę, także wiek, maść , cdmiany maści' i szczególne 
znaki zwierzęcia. 

§1. Przy badaniu przed ubojem należy stwier
dzić, czy zwierzę nie akazuje objawów choroby : 

a) mogącej mieć wpływ na ocenę zdatności 
mięsa do spożycia, 

b) podlegającej obowi'ązkowi zgłaszania . 

§ 5. Uwzględniając stan normalny zwierząt 
zdrowych, określony w załączniku Nr. 1 do ro~po
rządzenia n iniejszego, na,leży szczególną uwagę zwra
cać na : 

1) stan adżywienia badanego zwierzęda, 
2) jegO' wygląd zewnętrzny w stanie spoczyn

ku, po spędzeniu, w razie zaś potrzeby przy pn:epro
wadzanin lub przepędzaniu zwierzęda, 

3) pawierzchnię ciida, 
4) narządy oddechowe, 
5) narządy trawienia oraz 
6) jego narządy płciowe . 

W razie zauważenia objawów, wskazujących na 
zaburzenie w ogólnym stanie :zdrowia, należy zmie
l"',l.yć w każdym wypadku wewnętrzną ciepłotę zwie
rzęola za:pomocą ciepłomierza (termametru) . 



Nr. 32. Dzie'łp.i~ Ustąw. Poz. 30~. 5p 

§ 6. U poszczególnych ga'tu"nków zwi'erząt na
leży po.ddać dokładnemu badaniu te części ciała 
zwierzęcia, w których występują zazwyczaj objawy 
chorób podlega jących obowiązkowi zgłaszania lub 
wpływających na zdatność mięsa do sp o żyda., mając 
na względzie: 

1) u bydła rogatego: księgosusz, zarazę płuc
ną, pryszczycę, wąglik, szelestnicę, zarazę dziczyzny 
i bydła rogatego, grużlicę, otręt, wściekliznę, scho
rzenia połączone z zaburzeniami w ogólnym stanie 
zdrowia, zwłaszcza w następstwie chorób wymieni'a, 
dróg porodowych, jelit, stawów, kośoi, racic i t. p.; 

2) u koni: wąglik, nosaciznę, zarazę stadni
czą, otręt, wściekliznę i inne choroby połączone z za
burzeniem w ogólnym stanie zdrowia; 

3) u cielą,t : błonicę, biegunkę , choro by pępo
winy i obrzęk stawów z ogólnemi zaburzeniami w sta
nie zdrowia; 

4) u świń : pryszczyc'ę, różycę, pomór i zarazę 
Świn, jak również inne choroby połączone z zaburze
niami w Q,gó1nym stanie zdrowia; 

5) u owiec: pryszczycę, wąglik, świerzb. wście
kliznę ~ wodni~ę. 

§ 7. Jeżeli przy badaniu przed ubojem zau
ważono 'objawy, wzbudzające podejrzenie o pewną 
chorobę, p.ależy przeprowadzić szczegółowe badanie 
w celu stwierdzenia tej choroby lub wykluczenia po
dejrzenia o nią . 

. p.o stwierdzeniu choroby należy określić, czy 
w danym wypadku chopoba występuje w postaci lek
kiej, ,.zy też ciężkiej. Za ciężką postać choroby na
leży uznać schorzenia połączone z ogólnem zaburze
riiem w stanie zdro\\ria , przy ciepłocie ciała poniże j 
lub pow~żej normy, określonej w pkt. 7 załącznika 
Nr. 1 do rozporządzenia niniejszego. 

§ 8. Szczegółowe badanie zwierzęcia przed 
ubojem należy wykonać w sposób określony w załącz
niku Nr. 2 do rozporządzenia niniejszego. 

II. Postępowanie po badaniu przed ubojem. 

§ 9. Lekarz weterynaryjny, jak również oglą
dacz, winien każdy wypadek stwierdzenia choroby, 
podlegającej obowiązkowi' zgłaszania, a także każdy 
wypadek zauważenia objawó~. w~budzających pode!
rzenie o taką chorobę , zgłOSlC mezwłoczme do naJ
bliższego posterunku policji lub bezpośrednito dOi po
wi,atowej władzy adminis-tracji ogólnej i zwrócić uwa
gę posiadacza, że na nim ciąży również obowiązek 
zgłoszenia zwierzęcia chorego lub podejrzanego? cho
robę i odosobnienia go od innych zwierzątwrażhwych 
n ,-~ daną chorobę. Przed ·opuszczeni:em miejsca bada
nia lekarz weterynaryjny, jak również oglądą.cz, wi
nien oczyścić i odkazić ręce, ·ndzież, obmyie i' t. p., 
stosownie do przepisów o oczyszczaniu j! od~ażaniu 
przy zaraźliwych chorobach zwierzęcych. 

W razie zetknię~ia się ze zwi'erzętarp.i ~horemi 
na księgosusz lub pryszczyc~, alb9 poąejrzane~i o te 
choroby, leką.rzowi weteryną.ryj ijerpu i oglądaczowi 
nie wolno' bez uprzedniej z!Jliany o!:mwia wstępową.ć 
dp i1ln~j zagrody, w której znajdują się zwierzęta 
przeżuwFljąC~ lup $wiuie. 

§ 10. L~karz weteryparyjny, ją~ rÓ';Nnież oglą
d~cz, wini~n zakazać upoju zwierząt dotkni~tycp. 
księgo.suszem, nosacizllą, "Wąglikiem, sZ!71estpipą, za
razą dz'iczyzny i bydła rogateg0 lub wścieklizną. 

§ 11. Oglądacz winien zezwoli~ na ubój: \ 
1) jeżeli zwierzę nie okazuj .e żadnych objawów 

chorobowych, albo j eżeli stwierdzone objawy wska'
zują na chopoby, które ni'e mają wp~ywu ija qgólItY 
star. zd~owja zwierzęcia i .n~e I;'0 siaq,a j ą ~ięk.szego 
znaczema dla ocenyzdatnosCl ml~sa qo ~pOZyCl~; 

2) przy nieszczęśhwycp wypadkacp, jako to: 
złamaniu kości i innych uszkodzeniach spowodowa
nych urą.za!lli', przy wypadnięciu macicy, ~'tóre ~astą
piło bezpośrednio po porodzie, przy wz~~ciu, prży 
zagrata,.jące!ll uduszeniu się i iuI1ych po,dohnych ' wy
padkach p od warunkiem, że od zajścia wypadk~ upły_ 
nęło nie więcej niż 12 godzin. . 

§ Ó. Oglądacz nie może zezwolić na ubój, je
żeli sfwierdzi obj awy chorobowe, połączone 2i zab1ł
rzeniem w ogólnym stanie zdrowia ·z podwyższE; 
niem ciepłoty ciała, w szczególności za,.ś przy nastę-: 
pujących chorobach: . 

1) schorzeniu wskutek p-o rod u, 
2) biegunce, osobl!wie zaś krwawej, 
3) schorzeni'u wymienia, 
4) zapaleniu pępowiny połączonem z obrzękiem 

stawów, 
. 5) ranach wpiejących lub posokowatych. 

W tych wypadkach oglądącz winten powiado
mić posiadacza i badanie odstąpić wyzpacZiOneIl"!-ll ~e
karzowi weterynaryjnemu z poą.api~rp d{}~ład!1~go 
opisu zwierzęcia oraz zauważonych ob.jawó~ chorą
bowych. 

§ . 13. ~ekarz wetery~aryjny po dekładnem 
zbadamu ZWlerzęCla, odstąpiOnego przez logląqaqa 
do dalszego badania (§ 12), winien zezwplić~na ubpj 
z wyjątkiem wypadków wymienionych w § 10 roz~ 
pcrządzenia niniej szego, w których ubój ' jest bezwa-. 
runkowo zakazany. . ' .. 

§ 14. O wyniku badania \yykonaI1~go przed 
ubqjem i wydanych na podstawie tego wyniku zarzą
dzeniach lekarz weterynaryjny, jak również Q'Ślą
dacz , ,winien powiadomić posiadaczą. zwierzęcia . 

Przepis ten nie ma zastosQwania w rzeźniach 
publicznych i "YywOZGwych, w razie dOPl1Szczenia 
zwi.erzęci'a do uboju bez zastrzeżeń. 

§ tS. Jeżeli po~iacl~c~ ,przed bądąni~m lub 
w czasie badania zwierzęcia chorego Jub podejrzane
go o chorobę oświadczy, ż~ Z}'lff!fZici<i f1~1? podga ubo,,: 
jowi, należy zaniec4ą.~ paąanja. 

III. Badani~ po uboju. 

§ 16. Badani'e mięsa wiijijQ by~ pr~eprQwadzo
.ne z uWlgI~dniepiem stanu norwalnego 1TIięsa i na
rządów, określon~go w załącznik;u Ni. 3 clP rqzRQ
rządzenia .niniej sze.go, możliwie bezzwłoczni!'! po UbO
JU i o ile możnQści przez ten sarp. organ urzędowe~o 
badapial ~tóry \łdzi~lił zezwoJęąia ną ubój, . 
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Przep:s ten nie ma za stosowania w rzeźniach pu
bliczmych i wywozowych, w i<-tórych urzędowe bada
nie wykonywa kilku- lekarzy weterYharYjnyeh. " . 

§ 17. Przed zbadaniem mięsa można" ,opraw:c 
!oporządzić) zwierzę w sposób przyjęty w przemyśle 
rzeźnickim, jednakże: 

1) skóra zwierzęcia winna pozostać przy karku 
w naturalnem połączeniu ze sztuką ; 

2) gł.owę i dolne części: nó.g u bydra rogatego 
i koni można oddzielić; 

3) mogą być wyjęte ze zwierzęci a narządy ja
my piersiowej , brzusznej i miednicowej, u ~:w iń zaś , 
owiec i kóz tak że język w nah:ralnem połączen:u 
z narządami szyi i jamy p ie rsiowej j 

4) sztuki zwierząt należy przed badaniem prze
ciąć na dwie podłużne pc:ło-wy, z pozostawi1cEiem 
naturalnego pclączenia ich przy karku. 

Przy opra\vianiu (op o.rządzaniu) bydła rogate 
go w wieku poniżej 2-ch lat C'faz ci'eląt , owiec, kóz 
i osesków, władza wyznaczająca organa urzędoweglJ 
ba dania może zeLwolić na wyj ::ttb cd przep isów za
wartych w pkt. 1 - 4 poprzedniego ustępu p ed wa
runkiem, że to nie będzie miało ujemnego wpływu 
mI przeprowadzenie badania i ocenę mięsa . 

Świnie mogą być przed badaniem opalone lub 
oparzone. 

§ 18. J eźeli odbywa się uPóJ kiJlm zwierząt 
tego samego gatupku w jednem pomieszczeniu, to na
leży każdą sztukę i jej części (narządy we\\'nętrzne , 
głowę i dolne części nóg) oznaczyć tym samym zna
kiem (numerem) lub l'czwi'es ić na hakach, zaopatrzo
nych temi samem i znakami (numerami). 

§ 19. , Po szczegółowem zbadaniu stanu odży' 
wienia zwierzęda należy podda<: szczegółowemu ba
daniu niże j wymienione narządy i części stosowni'e 
d o p rzepisów zawartych w załączniku Nr. 4 do r·oz 
porządzenia niniej szego z zachowaniem niżej poda
uej kolejności: 

1) kre'Y, 
2) głowę, po wykrajaniu języka tak daleko, 

aby była uwidoczniona cała błona śluzowa gęby 
i gardła, ' 

3) płuca, 
4) osierdzie i serce po przedęciu wzdłuż (jed

nem cięciem) obydwóch komór i przegrody serc 0-

wej, 
5) wątrobę z połączoną z nią częścią przepony, 
6) przewód p okarmowy, krezkę i si'eć, 
7) śledzionę, 
8) nerki i pęcherz moczowy, 
9) macicę, E,ochwę i srom, 

10) wymię, 
11) mi'ęśnie z ich tkanką łączną tłuszczową, 

o,płucnę i otrzewnę. 
12) kd ci i stawy. 
W r azie podej rzenia .o zmiany chorobowe 

w mięsie, kościach lub stawach , należy nadąć i zba
dać, w razie zaś potrzeby wyjąć i pokr8.jać na cienkie 
skrawki przynależne gruczoły chłonce (Jzyi, klatk~ 
piersiowej, lędźwiowe, biodrowe, krzyżowe, sromo-

we [wymienia] , k.olanowe, fałdy kolanowej, bark owe 
i pachowe). 

§ 20. Badani'e przy uwzględnien iu normaln ego 
stanu poszczególnych narządów i części n :ęsa wyko'
nywać na!e :~y za.pOI:1Ccą o ~ i ę dzin , wąchar:; ~a : oma
cania i nac:nania, shvi'~rd zając przy tem rozmiar, bar
wę , zapach, kształt, spoistość i stan wewnętrznych 
organów. 

W zasadzie nie naleŻY wykc,nywać ClęC 
w większej i:lo ś ci, niż to jest prze v,, ;c1z;:w e w załącz 
niKU Nr 4 do Joz')orzad zen; 2 n ;lllej·sze6 Q . W razie , . b 

jednak zauwaź(Cn ia zmian cborobowy :::h . wymag <,. ją-
cyeh dokhdn;ej szego zbadania, lekarz weterynary j
ny lub o ~lądacz wi'nien przeprowadzić dalsze bada
n:a i wykcnywać w tym celu d ::dsze nacięcia, prze
piłować h,b przeciąć kości, bądź też zastosować 
próbę g~towania lub piec,zenia. 

§ 21. · W razie podejrzenia o posocznicę lub 
ropnicę, jak również we wszystkich innych wypad
kach, wzbudzających pode jrzenie , ż e mię so zaw ie·ra 
zarazki zatruwające mięso (za truwacze mięsa ), 
zwłaszcza przy uo') ju z koni·cczn.:)·śc i (art. 2 pkt. c 
r czporządzenia P rezydenta Rzeczyp ospolitej z dn. 
22 mar r;a 1928 r . - Dz. U. R. P. Nr. 38, poz . 361), 
lekarz v'l'~teryn 'lr'.li ny winien spowodować przepro
wadzenie bakterjolo :;::::z,~c go badania mię sa na z.:l.sa
elach, Il s lal cnych w za' Cjczniku Nr. 5 do n.zporządze
ni'a n:nic i,zegc.' i ocenę mięsa odroczyć do otrzyma 
nia wyniku tego badania. 

P ~'zeprowadzenia badania bakterjoilogicznego 
należ~ za~ie~hać, je ż e l i pos ; ~acz z.~adza się na 
uznanre mIęsa za niezdatne do spożycia -i na jego 
nieszk odliwe usunięcie . ' 

§ 22. W razie stwierdzenia zaraźliwej choro
by zwierzęcej , podlegaj ącej obowi'ązkowi zgłaszania, 
lub w r azie podejrzenia o jedną z tych chorób, nale
ży postępC'i w'ać stofOwnic do przepisów § 9 rozpo
r z",dzen ia niniej szego i zarządzi'ć , aby części potrzeb
ne do ustalenia iskiy choroby były przechowane aż 
do urzędowego zbadan ia przez państwowego lekarza 
weterynaryj nego. 

IV. Ocena mięsa. 

§ 23. Całą sztukę zwierzęcia wraz ze wszyst
kiemi narządami i częściami używanemi do spożycia 
należy uznać za niezdatną do spożycia , w wypadkach 
zaś wymienionych pon.iżej w pkt. 1 - 4 rów,hież 
skórę za niezdatną do użytku, jeżeli zostaną stwier.
dzone: 

1) ksi'ęgosusz, 
2) wąglik, 
3) nosacizna , 
4) wścieklizna , 
5) zaraza dziczyzny i bydła rogatego, 
6) szelestnica, 
7) gruźlica w wypadkach wymienionych w za

łączniku Nr. 7 dz. I, pkt. l, 
8) pomór lab zaraza świń w w ypadkach wy

mienionych w zatączniku Nr. 8 dz. I, pkt. l, 
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9) różyca świń w wypadkach wymieni'onych 
w załączniku Nr, 9 dz, I, pkt. 1, 

10) posocznica i ropnica - na podstawie bada
nia przed ubojem i po uboju, albo podejrzeni'e () po
socznicę lub ropnicę na podstawie badania bakterjo>
logicznego (§ 2 ), 

11) zatruwacze mięsa;" jak również podejrzen~e 
() te zatruwacze - na podstawie badania bakterjo
logiczneg.o (§ 21), 

12) tężec przy niedostatecznem wykrwawieniu 
i widocznych zmianach w mięśniach, 

13) złośliwe nowotwory w licznych miejscach 
mięśni, kości albo gn1czołów chłonnych m~ęsa, 

14) zupełne wychudzeni,e zwierzęcia spowodowa
ne chorobą, 

15) żółtaczka ogólna połączona z wychudzeniem 
zwierzęcia, j ak również żółtaczka u zw~erząt niewy
chudzonych, jeżeli jest widoczna jeszcze po upływie 
24 godzin od chwili dokonani'a uboju, ąlbo jeżeli 
przy żółtaczce próba gotowania lub pieczenia mięsa 
wykonana po upływie teg,o ż czasu wykaże nieprzy
jemny smak lub .zapach mięsa, 

16) silny zapach moczowy, płciowy, rybny lub 
tranowy, albo też wstrętny smalt lub zapach mięsa, 
spowodowany środkami leczniczemi lub odkażające
mi, jeżeli smak lub zapach występuje jeszcze wyraź
nie przy próbi'e gotowania lub pieczenia, wykonanej 
po upływie 24 godzin od ch'Vili dokonania ubo ju, 

17) wodnica ogólna, silnie rozwinięta i widoczna 
jeszcze po upływie 24 godzin ,cd chwili dokonania 
uboju, 

18) rozkład gnilny mi'ęsa, przenikający do warstw 
wewnętrznych, 

19) ~mierć naturalna lub upozorowany ubój po 
śmierci, albo dobicie w agonji z 'wyjątkiem wYPaJdków 
nagłej śmierci zdrowego zwierzęcia, sp owodowanej 
rozbiciem czaszki, złamaniem kręgu, upływem krwi 
lub innemi uszkodzeniami mechanicznemi, postrzałem 
lub rażeniem od pioruna. o ile wyjęte zostały wnętrz
ności niezwłoczl1~~ po śmierci zwierzęcia i niema 
oznak rozkładu (zielone zabarwienie narządów wc
wnętrznych lub ścian jam ciała). 

§ 24. Za niezdatną do spożycia należy ' uznać 
całą sztukę .z wyjątkiem tłuszczu, jeżeli zostaną 
stw~erdzone: . 

1) włośnie w wypadkach wymienionych w za
łączniku Nr, 10 dz, I, pkt. l, 

2) szkodliwe dla ludzi wągry w wY'Padkach wy
mienionych w załączniku Nr, 11 dz, I, pkt. 1 i 2 i za
łączniku Nr, 12 dz, I, pkt. 1 i 2, 
, 3) cewy (torebki) Mieschera, gdy mięśnie 
wskutek tego są wodniste lub szaro zabarw~one, 

§ 25. Za niezdatne do spożycia należy uznać 
tylko zmienione narz<l,dy i części, jeżeli zostaną 
stwierdzone: 

1) zaraza płucna, 
2) pryszczyca, 
3) gruźlica - w wypadkach wymien~onych 

w załączniku Nr, 7 dz, I, pkt. 2, 
4) pomór lub zaraza świń w wypadkach wy

m;'enionych w załączniku Nr. 8 dz. I, pkt. 2 i 3, 

5) różyca świń w v.rypadkach wymienionych 
w załączniku Nr. 9 dz, I, pkt. 2 - 4, 

6) tężec, ó ile cała sztuka nie zostanie uznana 
za niezdatną do spożycia ,(§ 23 pkt. 12), 

7) promi'enica lub włókniaki , 
8) pasorzyty zwierzęce (motylice, tasiemce, 

oblice. cewy Mieschera, b~blowce i t, Po' pasorzyiy 
bezpośrednio nieszkodliwe dla zdrowi'a , ludzkiego) 
gdy ilość pasorzytów uniemożliwia ich zupełne ilsu
nięci'e z narządu, w przeciwnym zaś razie należy 
z największą starannością powycinać miejsca choro
bowo zmienione lub zawierające pasorzyty, a resztę 
narządu uznać za zdatną do spożycia, 

9) rany, stłuczen~a, przekrwienia ur;azowe, zła
mania kości, o ile nie stwierdzają zmian wskazują
cych na p :>socznicę lub ropnicę j a zwierzę przed ubo
jem ni'e okazywało zaburzef1 w ogólnym stanie zdro-
wia, \ 

10) krwawe lub wodniste nacieki, złogi wa
piennę i barwiko'we w poszczególnych częściach 
ciała, 

11) zanik poszczególnych narządów, 
12} zewnętrzny rozkład gnilny albo , opleśnie

nie mięsa . lub narządu, jak również po·wierzchowne 
zllinieczyszczenie wysiGkami zap alnemi, ropą lub po
soką, dającemi się ła two usunąć, 

13}zatrucie ś,rodkami leczniczemi lub odkaża
jącemi (żołądek, jelita, miejsca za.s trzyków, wątroba, 
nerki, wymiona). . 

14) otorhioneogniska ropne lub posokowate, 
o ile przed ubojem nie zauważono zabUJrzeń . w ogól
nym stllinie zdrowia, po uboju zaś nie stwierdzono 
zmian wskazujących na posocznicę lub ropnicę, 

15) zanieczyszczęnie krwi lub płuc treścią żo
łądkową albo wodą p r.zy parzeniu świń ' lub · inne po
dobne zanieczyszczenia, 

16) nadmuchanie, o ile nie z'ostanie udo'wodnio
ne, że uskuteczniono je przy pomocy przyrządów 
mechanicz!lych, 

17) choroby lub zmiany w poszczególnych na
rządach i mięsie niewymie.nione powyżej w pkt. 1 -
16, o ile przed uhojem nie zauważono zaburzeń 
w ogólnym stanie z,drowia, po uboju zaś niema zmian, 
wzbudzających podejrzenie o posocznicę lub ' ropnicę. 

W razie stwierdzenia zarazy płucnej (pkt. 1. 
§-u niniejszego) mięs o, o ile zostanie uznane .za zdat
ne do spożycia, może być dopuszczone do obrotu do
piero po zupełnem ostudzeniu, w razie zaś stwierdze
nia pryszczycy (pkt. 2 §-u niniejszego) - głowa, ję
zyk, przełyk, żołądek, jelita, dolne części kończyn 
wra-z ze skÓlrąaż do stawu pęcinowego u zwierzą,t 
chorych mogą być dopuszczone do obrotu po opa
rzeniu we wrzącej wodzie pod na;dzorem lekarza we
teryąa'ryjnego, 

, 
§ 26. Do spożycia dla ludzi należy uznać ' za 

niezdatne zwierzęta po-rod~one w martwym stanie 
lub wogóle niepowdzo-ne (wyporki) oraz wydnki 
uszu, wycinki ,odby:tu, części płciowe, u świń z·aś 
również woreczek pępkowy, 

§ 27. Za warunkowo zdatne do spożycia na
leży uznać: 

a. tłuszcz w wypadkach wymienionych w § 24 
r,ozporządzenia n.iniejszego, 

• 
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h. poszczególne ćwierci mięsa w wypadkach 
~rtiźlicy, wymienionych w ,załączniku Nr. 7 dz. II, 
pkt. 2, 

c. całą sztukę po wyłączeniu części uznanych 
na: podstawie § 25 'rozporządzenia niniejszego za nie
zdatne do sp życ ia, jeżeli zostaną stwierdzone: 

1) gruźlica _w wypadkach wymienionych w za
łączniku Nr. 7, dz. II, pkt. 1, 

2) za'raza lub pomór świń w wypadkach wy
mienionych w załączrriku Nr. 8 dz. II, 

3) różyća świń w wypadkach wymienionych 
w załączniku Nr. 9 dz. II, 

4) szkodliwe . dla zdrowia ludzkiego wągry 
w wypadkach wymieni,onych w załączniku 
Nr. 11 dz. II, pkt. 2 i w załączniku Nr. 12 
dz. II, pkt. 2, 

5) włośnie u świń w wypadkach wymienionych 
w załąc'zniku Nr. 10 dz. II, pkt. 1, 

d.całą sztukę zwierzęcia (wraz z narządami 
rwewnętrznemi) : 

1) rpoddaneg'o ubojowi wjednem pomies'Zczeniu 
wspólnie ze zwierzętami dotkniętemi wągli
kiem lub no,sacizną, przy użyciu tych sa
mych narzędzi, albo gdy zwierzęta zostały 
poddane ubojowi przez osoby mjęte przed
tem przy ubo ju zwle.rząt chorych na wąglik 
lub nosaciznę, a nie poddane oczyszczeniu 
i odkażeniu, 

2) zawierającą według wyniku badania bakte
,rjologicznego (§ 21) drobnoustl"'Oje rozkładu 
i t. p. (załącznik Nr. 5 § 7, pkt. 3), a: nie za
truwacze mięsa i nie drobnoustroje podej
ITzane o zatruwacze mięsa. 

§ 28. Za mniej wartościowe do spożycia nale
ty uznać: 

a.całą sztukę zwierzęcia rpo wyłączeniu częś ci, 
które zostały uznane za niezdatne do spożycia (§ 25) 
lub za: warunkowo zdatne (§ 27). jeżeli zo'staną 
stwierdzone: 

1) gruźlIca w wypadkach wymienionych w za.J 
łq'Cl2:nl:ku Nr. 7 dz. III; pkt. 1, 

2) zupełM wychudzenie bez w1docznej cho'
roby, 

3) niedojrzałość cieląt, 
4) nie~upełne wykrwawienie, s,zczegól.nie zwie

rzĄt poddanych ubojowi z konieczności oraz w na
głych wy:pa,dkach śmie~ci, spowo,dowanej rozbiciem 
,czaszki, złamaniem kręgów, upływem krwi, jak rów
nież zastrzeleniem, uduszeniem lub inne mi uszk,o
dzeniami mechanicznemi, o ile nie zo-staną stwier
dzone zmiany, wymagające uznania mięsa lub jego 
częśCi za niez,datne (§§ 23 - 26) lub za: warunkowo 
zdatne do spożycia (§ 27) . 

. 5) ,cewy (torebki) Mieschera lub zł'ogi wapien
ne, gdy mięso nie jest wodni'ste lub zbyt szaro za
barwione, 

, 

6) w nieznacznym stopniu: 
a) żółtaczka, 
h) wodnica, 
e) zapach lub smak moczowy, płciowy, 

rybny, tranowy lub spowodowany środka
mi odkaża'jącemi lub leczniczemi, o ile na 
podstawie przepisów § 23 pkt. 16 r'O'zpo-

rządzenia niniejszego cała sztuka nie zo
stanie uznana za niezdatną do spożycia; 

b. poszczególne części mięsa: 
1) ćwierci w wypadkach gruźlicy, wymienio

ny.ch w załącwiku Nr~ 7 dz. m , pkt. 2, 
2) części mięsa nadmuchane zapomocą przy

rządów mechanicznych, 
3) próbki pobierane -z mięsa: w celu sporządze

nia preparatów do badania co do włośni. 

§ 29. Mięso zwie'I'zą't jednokopyŁowych ocenia 
się tylko jako zdatne lub niezdatne do spożycia. 

V. Znakowanie mięsa. 

§ 30. Lekarz weterynaryjny, jak ,równieź aglą
dacz, winien mięso oznakować natychmiast po usta
leniu wyniku urzędoweg,o badania. 

W razie żądania przez posiadacza sprawdzenia 
wyniku badania, uskutecznionego pr.zez oglądacza 
lub w razie ponownego badania przez państwo'wego 
lekarza weterynaryjnego, ,oglądacz lub leka'tZ wete~ 
rynaryjny winien postępować stosownie do przepi
sów §§ 15 - 17 rozporządzenia Ministra RoLnictwa 
z dnia 31 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 31) 
i oznakowan ie mię§ia odroczyć a-ż ·do ostatecznego 
ustalenia wyniku badania. 

Oznakowania narządów i części mięsa, uzna
nych za niezdatne do spożycia (§§ 23 - 26), mOŻ1la 
zaniechać, jeżeli ich natychmiastowe nieszkodliwe 
usunięcie jest zapewnione. 

Oznakowanie należy zmienić, jeżeli w drodze 
nadzoru (§ 29 r,ozporządzenia M'inistra Rolnictwa 
z dnia 31 grudnia: 1928 r. - Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 31) 
wynik badania 'wstanie zmieniony. 

8 31. Lekarz weterynaryjny łub oglą.dac.ż wi
nien dokonać -oznakowania mię-sa osobiście. Wrze
iniach pubiicznych i wywozowych znakowanie mo
że być wykonywane pr.zez inną do tego upowaŹ'DiOl
'Clą osobę, jednakże pod dozorem i odpowiedzialno.; 
ścią lekarza weterynaryjnego. 

W rzeźniach publicznych, w których bada.oie 
zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywa kilku leka.r1!Y 
weteryna'ryjnych, każdy lekarz weterynaryjny, opróez 
oznakowania mięsa pieczęciami, wymienionemi 
w § 33 i 34 rozporządzenia niniejszego, winien zna
kować mięso dodatkowo swoją o-ddzielną pieczątką,
zawierającą numer, wyznaczony dla danego lekarza 
weterynaryjnego. -

§ 32. Znakowanie wykonywa sięzą.pomocą 
odciskania na mięsie pieczęci farbą niebieską nie
szkodliwą i trwałą lub też zapomocą wypalania pi~
częci. Brzegi i napisy pieczęc~ muszą być wyraźne 
i ostro wyciśnię1te. 

§ 33. Pieczęcie do znakowania mięsa winny 
zawierać nazwę obwodu urzędowego, badania, jeżeli 
zaś w obwodzie urzędowe badanie wykonywa wy
łącznie lekarz wete,rynaryjny, to pieczęć winna po
nadto . z'awierać napis: "lek. wet.". 

Pieczęcią, zawierającą nazwisko lekarza wete
rynaryjnego, miejsce jego zamieszkania i dodatek 
,Jek. wet." , winni znakować mięso lekarze wetery
naryjni, wykonywaiący: 
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1) badanie mięsa w wypadkaeh nienależących 
do zakresu działania oglądacz.a, 

2) sprawdzenie wyniku badania na żądanie po-
siadacza, . 

3) ponowne badanie mięsa na żądanie po
. siadacza, 

4) sprawdzani~ badania mięsa w drodze pań
stwowego nadzoru. 

Zaapatrzenie się w pieczęcie, wymienione 
w ustępie poprzednim, należy do lekarza wetery
naJl'yjneg1o. 

§ 34. Kształ,t pieczęci do znakowania mięsa 
ustala się jak następuje: 

a. do znakowania mięsa bydła rogatego, świń, 
owiec i kóz: . 

~) do znakowania mięsa zdatnego - koło 
Q średnicy 4 cm (załc... :znik Nr. 13 wzór 
Nr. 1), 

2) do znakowania mięsa mniej wartościowe
go - koło o średnicy 4 cm, umieszczone 
wewną trz prostokątnego równobocznego 
czw oroboku (załącznik n r. 13 wzór Nr. 2), 

3) do z.nakowania mięsa warunkowo zdatne
go - równoboczny prostokątny czworobok 
o długo ś ci bacznicy 4 cm (załącżnik Nr. 13 
wzór Nr. 3), 

4) do znakowania ~ięsa niezdatnego - równo
bocz :1y trój kąt o długośc.i baczniey 5 cm 
(załącznik Nr. 13 wzór Nr. 4), 

b. do znakowania mięsa zwierząt je.dńokepy
towych: 

1) do znakowania mięsa zdatnego - C2WOCO

bok prostokątny o długośCi bocznic 2 x. 5 cm 
z dodatkowym wyraźnym napi.sem. we .. 
wna trz czworobo-ku: "koń" lub "OSIoł" lub 
"ml~ł" lub "osłomuł" (załą<;z'ilik Nr. 13 
wzÓr Nr. 5) , 

2) do z:1ak owania mięsa rtiezdatńego ~ równQ
boczny trójkąt o długcŚGi boczm,=y 5 cm 
z cłc.'lclat kowym wyraźnym napisem wtWfiĄtrz 
tr ój', ~, to. : "koń" lub I,osioł" lub "muł" lu b 
"osłomuł" (załącznik Nr. 13 wźór Nr. 6), 

c. do znakowRinia mięsa wieprzowego uznane
go za v.· ol,ne od włośni - pro.sŁo,kąŁny czworob()k 
o dług ośc i bocznic 1,5 cm x 6 cm (załącznik Nr. 13 
wzór Nr. 7). 

§ 35. W odbitki pieczęci należy zaopatrzyć 
każdą połowę sz tuki zwierzęcia przynajmniej w na
stępujących miejscach : 

a. u bydła rogatego i zwierząt jednok(j)pyto
wych na: 
1) szyi, 
2) łopatce, 
3) przedramieniu, 
4) grzbiecie w okolicy nerek, 
5) wewnętrznej ,stronie uda, 
6) zewn ętrzne j stronie uda, 
7) głowie i na języku, 

b. u cieląt na: 
1) łopatce lub przedramieniu, 
2) to-rabce tłuszczowej ,n,e,rek lub grzbiecie, 

3} mostku, 
4) wewnętrznej stronie uda, 
5) zewnętrznej stronie uda, 

c. u świń na: 
1) głowie, 
2) szyi, 
3) łopatce, 
4) grzbiecie, 
5) brzuchu, 
6) wewnętrznej stronie uda, 
7) zewnętrznej stronie uda, 

d. u owiec i kóz na: 
1) szyi, 
2) łopatce, 
3) glfz biecie, 
4) wewnętrznej stronie uda, 
5) zewnętrznej stronie uda. 

§ 36. Obok pieczęci przepisanych dla mięsa 
zdatnego, mniej wartościowego i warunkowo zdatne
go, przy znakowaniu świń należy umieścić osobne 
pieczęcie w k <;z lałcie podłużnego prostokątnego 
czwopoboku z napisem: "wolne od włośni" (załącz
nik Nr. 13 wzór Nr. 7) . / 

U cieląt, młodocianego ' bydła rogatego, ,owiec 
i kaz, z których-według miejscowych zwyczajów
nie zdejmuje się zaraz przy uboju skór, oznakowanie 
mięsa zdaŁne~o do spożycia można ograniczyć do 
mo'stku, uda i jamy brzusznej obok torebki tłuszczo
we; nerek . 

Na życzenie posja,dacza organa urzędowego ba,.. 
dania winny zaopatrzyć mięso w wię.kszą ilość 
pieczęci. 

§ 37. Minister Rolnictwa może zezwolić: 
1) na zmianę iloś ci r'ieczęci, nakładanych na 

każdĄ sztukę (§§ 35 i 36) , 
2) na znakowanie mięsa w inny sposób lub rn

nemi pie<: zęciami niż przepis a,ne w §§ 31 - 34 i 36 
roz'port~dzeIiia ,niniejszego, jak również na zaopatry
wania mięsa w świadectwa (§ 40) inne niż usŁano
wione W załączniku Nr. 14 do rozpoIrządzenia ni
niejszego. 

VI. Dalsze postępowanie z mięsem po urzędowem 
badaniu oraz warunki dopuszczenia do obrotu mięsa 

• IJlniej wartościowego i warunkowo zdatnego. 

A. Mięso zdatne do spożycia. 

§ 38. Mięso uznane za zdatne do spożycia 
i (),i!:nllkewane jako takie jest dopuszczone do obrotu. 

8 39. Jeżeli w miejscu uboju mięso zOlltało 
urzędowo zbadane i oznakowane tylko przez oglą
dacza, to po wprowadzeniu (wwiezieniu) go do miej
scowo'ści, posiadających rzeźnie publiczne, w któ
ryoh urzędowe badanie wykopywa wyłącznie lekarz 
weterynaryjny, może być na zarządzenie właściwej 
władzy państwowej lub samorządowej poddane po
nawne1HU 'urzędowemu badaniu przez lekarza wete
ry.naryjnego. Do wykonywania tego badania mogą 
być wyznaczone osobne miejsca. 
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Na pokrycie kosztów związanych z przeprowa
'dzeniem ponownego urzędowego badania władze sa
morządowe mogą pobierać opłaty, któnł nie powin
ny być jednak wyższe od opłat, pobieranych w rzeźni 
publicznej miejscowości, do której mię~o :yprowa
dzono, na rokrycie kosztów urzędowego badania, 
przewidzialnych 'VI § 19 rozporządzenia Ministra Rol
nictwa z dnia 31 grudnia 1928 r. (Dz. U, R. P. Nr. 3, 
poz, 31)., 

§ 4~. Mięso wpl'lowadzane (wwożone) do innej 
m!i;ej scowości musi być zaopa trzone w świadectwo 
stwierdzające, że uznane zostalo za zdatne do spo
życia, o ile zaś chodzi o mięso świIl, że jest również 
wolne od włośni. Świadectwo winno być wystawione 
przez organ urzędowego badania wedbg wzoru za
wartego w załączniku Nr. 14 do rozporządzenia ni-
niejszego. 

Za w)'lStawienie powyższego świadE:clwa nie 
wolno pobierać żadnej opłaty poza opłatą przewi
dzianą na pokrycie wydatków związanycn z prze-
prowadzeniem urzędowego badania. . 

§ 41. Władze wymienione w § 39 ust. 1 roz
porządzenia niniejszego mogą zaTZądzić sprawdzanie 
świa,dectw wymienionych w § 40 rozporządzenia ni
niejsze,go, jak również sprawdzanie oznak'owan1.a 
mięsa. 

W miejscowościach, w których zlaprowadzone 
zostało sprawdzanie stosownie do l!J.S,tęp,u poprzed
niego, obrót mięsem niezaopatrzonem znakami tego 
sprawdzania jest zakazany. 

. Za wykonywanie czynnoscI, wymienionych 
W paragraHe niniejszym, nie mogą być pohierane 
opłaty od posiadaczy mięsa. 

B. Mięso mniej wartościowe oraz warunki wpuszczenia go 
do obrotu. 

§ 42. Mięso uznaJne i oznakowane jako mniej 
wartościowe winno być pozostawione aż do cza
su ', .sprzedaIŹy pod . nadzorem miejscowej władzy 
gminnej. 

Wzór uchwały władzy gminnej w sprawie spo
sobu ur ządzenia i prowadzenia taniej jatki zawiera 
załącz:nik Nr. 15 do rozporządzenia niniejszego. 

. W gminach niepo siadających tanich jatek miej
scowa władza gminna winna w k ażdym poszczegól
nym wypadku wyznaczać miejsce i czas do sprzeda
ży .pod jej nadzorem mięsa uznanego za mniej war
tościowe. 

§ 44. Gminy mnie jsze mogą urządzać jedną 
wspólną tanią j a tkę, winny jednak przeprowadzać 
ścisłą kontrolę , aby mięso mniej wartościowe przy 
przewoże.niu (przenoszeniu) nie dos tało się do obrotu. 

§ 45, W gminach, które mają własną tanią 
jatkę (§ 43) lub j a tkę wspó lną z innemi gminami 
(§ 44) sprzedaż mięsa mniej warto ściowego może od
byw.ać się tylko w tych jatkach. 

§ 46. Gminy, ni eposia dające tanich jatek, mo
gą przekazywać mięso mniej wartościowe do sprze
daży w innej gminie, posiadającej tanią jatkę, za 
uprzedniem zezwoleniem tej ostatniej gminy, 

§ 47. W tanie j jatce (§ 43 ust. 1 i §§ 44 i 46), 
jak również w innem mie jscu sprzedaży mięsa mniej 
wartościowego (§ 43 usL 3) należy ' um ieścić tablicę 
z wyraźnym napisem, wskazującym powód uznania 
mięsa za mniej wartościowe,,iik również cenę mięsa. 

§ 48. Koszty połączone z urządzeniem i pro
wadzeniem taniej jatki, jak rów,nież ze sprzedażą 
mięsa mniej wartościowego w innych miejscach 
sprzedaży, wyznaczonych przez właściwą władzę 
gminną (§ 43 ust. 3). należą do kosztów związanych 
z przeprowadzeniem urzędowego badania' zwierząt 
rzeźnych i mięsa, Na pokrycie tych kosztów gminy 
mogą pobierać osobne opłaty od posiadaczy mięsa 
mniej wartoś'ciowego. 

Uchwały w tym przedmiocie wymagają za
twierdzenia władzy nadzorczej. 

Sumy, uzyskane ze sprzedaży mięsa mniej wat
tościowego, winny być po potrąceniu kosztów, wy
mienionych w ustępie 1 niniejszego paragrafu, wypła
cone posiadaczowi mięsa. 

C. Mięso warunkowo zdatne oraz warunki wpuszczenia 
go do obrotu. 

Mięsa uznanegO' za mniej wartościowe nie wol
no oddawać rzeźnikom, masarzom lub osobom han
dlującym mięsem. Mięso takie może jednak być 
oddane posiadaczowi do spożycia we właJsnem gO:SpO'
darstwie domowemz wyjątkiem gO'spodarstw rzeźni- - § 49. Mięso uzna:ne .i oznakowane jako wa
ków, masarzy i osób handlujących mięsem. runkowo zdatne winno być tymczas·owo zajęte i do 

Więzieniom, ,schroniskom i przytułkom, zakła- czasu przeprowadzenia zahiegów, mających na celu 
dom wychowawczym i innym za,kładom dohroczyn- jego unieszkodliwienie, trzymane w zamknięt:iu. 
ności publicznej miejsc'owa władza gminna może za Unieszkodliwianie mięsa warunkowo zdatnego odby
zgodą władzy nadzorczej zezwolić na nabywanie wać się winno pod ścisłym nadzorem organów urzę
mięsa mniej wartościO'wegO' pod warunkiem, że w za- dowegO' badania lub innych funkcjonarjuszów gminy 
kładach tych będzie ściśle rejestrowana i kontrolo- w sposób określony w załączniku Nr. 16 do rozpo-
wana ilość nahytego mięsa .i sposób jegO' zużycia. rządzenia niniejszego. 

§ 43. Gminy miejskie z ' ludnością pona'd dzie
sięć tysięcy oraz gminy utrzymujące własne rzeźnie 
obowiązane są posiadać urządzenia dO' sprzedaży 
mięsa mniej wartośćiow'ego (tanie jatki). Inne gmi
ny mogą urządza'ć tanie jatki. Na zewnętrznej stro
nie takiej jatki musi być umieszczona w widocznem 

, miejscu tabHca (l; napi.!sem: "Tania jatka", 

§ 50. Przy rzeźnia'ch publicznych winny żnaj
dować się urządzenia do unieszkodliwiania mięsa 
warunkowo zdatnego. Do czasu zaprowadzenia ta
kich urządzeń oraz w miejscowościach, w ktorych 
niema rzeźni publicznych miejscowawł'adza gminna 
wyznaczy w każdym poszczególnym wypadku na 
ten cel miejsce i 'określi warunki, pod któremi unie-
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szkodliwienie ma być pod nadzorem władzy przepro
wadzone. 

W razie niemożności wykonania przepisanych 
zabiegów, mających na celu unieszkodliwienie, mię
so należy uznać i oznakować jaKo niezdatne do spo
życia i postępować z niem stosownie do przepisów 
zawartych w §§ 52 - 54 rozporządzenia niniejszego. 

§ 51. Mięso warunkowo zdatne po pr'zepro
wadzeniu zabiegów, wymienionyc h w § 49 rozporzą
dzenia niniejszego, i po skontrolowaniu wyniku tYC!l 
zabiegów należy uznii. ć za mniej wart ościowe i pod
dać ograniczeniom, przewidzianym w §§ 42-48 roz
porządzenia niniejszego z wyjątkiem wypadku wy
mienionego w pkt. 5 załącznika Nr. 16 rozporządzenia 
niniejszego, w którym mięso po zmianie oznak owa
ma może być jako zd atne dopuszczone do obrotu. 

Postanowienia ustępu 3-go § 48 rozporządze
nia niniejszego mają analogiczne zastos·owanie. 

D. Mięso niezdatne do spożycia. 

§ 52. Mięso uznane za niezdatne do spożycia 
winno być natychmias t zajęte i pozostawione w za
mknięciu aż do czasu jego nieszkodliwego usunięcia . 

Niezdatne narządy i mn-ie;;;ze części mięsa Wlll

ny być natychmias t nieszkodliwi e ,usunięte pod 
nadzorem organów urzędowego Ladan:ia. 

, W rzeźni publicznej należy umieścić szczelne, 
pozostające w zamknięciu zbiorniki, do których przez 
otwory, uniemożliwia j ące wyjmowa nie zawarŁo,ści, 
winny być składane mniejsze cz~ści i narządy nie
zdCl!tne do spożycia . Zbiorniki te należy pod dozo
rem możliwie CZęSlto opróżniać .i ich zawartość nie
szkodliwie usuwać. 

§ 53. Nieszkodliwe usuwanie mięsa, uznane
go za niezdatne do spożycia, przeprowadza się sto
sownie do zas'ad ustalonych w załączniku Nr. 17 do 
rozporządzenia niniejszego oraz w § 54 tegoż roz
porządzenia. 

§ 54. Mięso uznane za niezdatne do spożycia, 
lecz: 

1) nie zawierające pasorzytów, szkodliwych dla 
ludzi lub zwierząt, 

2) nie pochodżące ze zwierzą t dotkniętych za
raźliwą chorobą, podlegającą obowiązkowi zgła
szama -

może być nieszkodliwie usunięte przez skarmie
nie go zwierzętami, zna j dującemi się w ogrodach zoo
logicznych lub innych zakładach publicznych, utrzy
mywanych przez Pal'lstwo, samorządy i ,inne insty
tucje publiczne do celów oświatowych lub nauko
wych. 

Nieszkodliwe usunięcie w sposób przewidziany 
w ustępie poprzednim może nastąpić jedynie za 
uprzedniem zezwoleniem v~ojewody (K,omisarza Rzą
du m. st. Warszawy), ,wydanem pod vvarunkiem, że 
mięso zostanie instytucji publicznej odstąpione bez
płatnie i skarmione zwie1rzętami pod stałym nadzo
lem władzy. Koszty zastosowania wspomnianego 
sposobu nieszkodliwego usuwania obciążają instytu-

cję public~ną, której mięso odstąpiono w celu skar- I 

mienia zwierzętami. 

VII. Rejestrowanie i zestawianie wyników urzędo
wego badania zwierząt rzeźnych i mięsa. 

A. Dzienniki badania. 

§ 55. Oglądacze, us tanowieni jako organa 
urzędowego badania , jak również ich zastępcy, win
ni prowadzić dz-iel1nik urzędo,wego badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa we,dług wzoru zawartego w załącz
niku Nr. 19 do rozporządzenia niniejszego. 

Oglądacz, ustanowiony jako organ urzędo
wego badania w danym obwodzie, prowadzi dla te
go obwo du dziennik badania, do rejestracji ,zaś badań 
wykonywanych zastępczo w innych obwodach pro~ 
wadzi osobne dzi~nniki. 

Do dziennika badania oglądacz winien zapisy
wać niezwłocznie każde zwierzę zgłoszone do uboju, 
bez względu na to, czy oglądacz ocenił samodzielnie 
zwierzę lub mięso. czy też przekazał je, w wypad
kach nienależących do jego zakresu działania, wła
ściwemu lekarzowi weterynaryjnemu do badania. 

§ 56. Lekarze weterynaryjni i ich za s tępcy: 
1) ust?,nowieni jako organa urzędowego bada

nia dla danego obwodu badania, 
2) wykonywający urzędowe badania w wypad

kach nienależących do zakresu dz.iałania ogląJacza,
winni prowadzić dziennik urzędowego badania. ... zwie
rząt rzeźnych i mi~sa według wz'oru zawartego w za
łączniku Nr. 20 do rozporządzenia niniejszego i zapi
sywać w nim każdy wypadek badania niezwłocznie 
po zakoń czeniu badan ia. 

Lekarze weterynaryjni, ustanowieni jako orga
na urzędowego badania dla danego obwodu i wyko
nywający oprócz tego zastępczo czynności badania 
w inn ym obwodzie lub badanie w wypadkach nie
należących do zakresu działania oglądaczy, winni 
prowadzić osobny dzie,rruik ur7.ę doM"ego badania dla 
własnego obwodu l osobny dziennik dla wszystkich 
innych badań. 

§ 57. W rzeźniach publicznych i wywozo
wych, w których codziennie zapisywana jest liczba 
i gatunek zwierząt doprowadzo.nych do uboju z ozna
czeniem nazwisk posiadaczy, wojewoda (Komisarz 
Rządu m. st. Warszawy) mo·że zezwolić na prowa
dzenie uproszczonego dziennika badania. W upro
szczonym dzienniku badania zapisywanie może być 
ograniczone d.o : 

1) wypadków zakazu uboju zwierzęcia lub za
kwestjonowania po uboju sztuki lub jej części, 

2) wypadków uznania za niezdatne do spoży
cia narządów z jednego i tego samego powodu, jeżeli 
narządy te pochodzą ze zwierząt jednego gatunku 
i należą do jednego posiadacza. Narządy takie mo
gą być zarejestrowane w dzienniku pod jednym nu
merem porządkowym (sumarycznie). 

U proszczony dziennik badania winien być 
z końcem każdego miesiąca zamknięty. W dzienni
ku tym Wl:1Da biĆ tJo!iana licŁbn każd,ego gatunku 
z'wierząt, doprowadzonych w danym miesiącu do 
uboju. 



§ 58. W rz,einlach p@Hc~Jlych i WywQzowy.cb, 
w których badanie zwie.rząt rzeźnych i m~<~a wyko
nywa kilku lekarzy weterynaryjnych, wojewoda 
{Kwmisarz Rządu m,. st. Warszawy) m.oż,e z·ez'WoUć 
na prowadzenie jednego wspólnego dz·iennika. bada'
nia pod odpowiedzialnością lekarza wete:rynaryjne
go, będącego kierown.ikiem rzeźni . W wypadku tym 
w dzienniku badania musi być uw:idoczniony numer, 
jaki - stosownie do ustępu ostatniego § 31 rozpo
rządzenia ni niejszego - jest wyznaczony dl'a pieczę
ci lekarza weterynaryjaego, który dokonał .odnoś'Oe
g,o badania. 

.B. RejesłrJlcja zwierząt poddenych urzędowemu badaniu. 

§ 59. Organa urzędowego badania i ich z:a
j;~pcy winni sporządzać na podstawie dziennika ba
dania wykazy kwartalne poddanych u'rzędowemu 
badaniu zwierząt według wzoru zawarteg·o w za
łączniku Nr. 21 do rozporządzenia niniejszeg.o (kar
Ła pocztowa) i przesyłać je do Ministerstwa Rolnic
twa w q';asie do 10 kwietRia, 10 lipca, 10 paździer
nika i 10 stycznia. 

§ 60. Przy wypełnianiu poszczególnych rubryk 
wyka'zu kwa.rtalnego (§ 59) należy przestrzeg,ać na
.stępujących zasad: 

1) oglądacz, jak również lekarz weterynaryj
ny, 'Siporządza wykaz z tego obwodu, dla którego zo
'Stał wyznae~ony j.ako organ urzędowego badania, 

2) oglądacz zapisuje do wykazu wszystkie 
~w:i,erzęta urzędowo przez siebie badane, bez wzglę
du na to, czy badanie zostalo prz.ez niego z .akończo
ne, czy t.eż odstąpiane właściwemu lekarz·owi wete

. ryn3Jryjnemu, 
3) lekarz weterynaryjny, do-konywający bada

nia w wypadkach nienależących do zakresu .działa
n.ia 'Oglądacza, nie zapisuje do wyk a Z'll zwierząt 9.d
~tąpionych mu przez oglądacza do ba.dania, 

4) wykazy uhoju w rzeźni, w której prowadz:p-
0"1 jest jeden wspólny dziennik, wysylśtkierow.nik 
rzeźni, " 

5) ·oglądacz, jak również lekarz wete.ryn'Ślryjny, 
wykonywający urzędowe badanie zwierząt -rzeźnyćh 
i mięsa w zaJ&tępstw:i,e właściwego 6r.ga'nu b.~dania, 
wysyła osobne wykazy dotyczące każdego obwodu, 
"H którym zastępczo wykol'lywał hadallie. 

C. Rocznę zc§l.I~wieni, w~ó:w "ad~ią. 

§61. Na poclsł:a'wie dziennika ha.dąJnia O'g·ląą.ą.
cze i ich zastępcy sporządzają roczne zestaW'ie'm.a, 
wyr;tików urzędowęgo ba·danj·a zwjgrzi!t r,z.eź:nych 
i mięs:a według wzoru zawadego W zą.ł.ąJ:zniku 
Nr. 22 do rozpo.rządzenia niniejszego, a lekarze we
terynaryjni według wzorów zawartych w załączJ;li
kach Nr. 23 1 24 do ·wzporządzenia n~nieiszego. 

Zesta wienia: te winny być wysyłane do włą.
ściwego powiatowego lekarza weteryna;ryjnego, naj
później do 15 stycznia każdego roku. 

W r.zeźniach, w których prow·adZ!ony jest 
'Wspólny dziennik urzędowego badania, wykazy spo
rządza: i wysyła kierowflik rzeźni. 

§ ,62. Przesłane ze:stawięnia (§ 61) winny by~ 
pod względem fachowym sprawdzone i najpóźJJ~j ~ 

NT. 32. 

1$ lutego każdego roku przesłane do MinisŁe'rstw.a 
Rolnictwa wraz ze spisem obwodów badania z po
daniem lic.zby z_ałącz·onych wykazów z każdego ob
wo~u.. Nieprawidłowo sporządzone wykazy winny 
być organom urzędoweg,o ba-dania zwrócone do bez
.zwłoc.znego uiupełnienia, Zesia wienia prawidłowo 
sporządzone" winny być wysłane w terminie określo
nym w ustępie poprzednim, zestawienia zaś niepra
wi.dłowosporządzon_e lub bra:kujące winny być po 
ich uzupełnieniu lub uzyskaniu w j~knajkrótszym 
.czasie wy:sł.ane. 

§ 6.3. Lekarz weterynaryjny i oglądacz wpi<su
ją do zestawiell tylko te wypadki, w których doko
n.ali ba_dania po uboju i oznakowali mięso. Poz<atem 
przY sporządzaniu zestawień winny być przestrze
g.a·ne następujące zasady: 

1) 'W wypadkach uznania całej sztuki za nie
zdatną do spożycia lub całej sztuki oprócz tłuszczu 
nie wypełnia się ruhryk dotyczących poszczególnych 
narządów i części mięsa; 

2) w wypadkach uznania za niezdatne do spo
życia wszystkich narządów jamy piersio'wej i wszyst
kich na,rządów jamy brzusznej nie wypełnia się ru
bryk, dotyczących poszczególnych narządów, zawar
tych w tych jamach; 

3) głowę i język należy zapisywać w każdym 
wypadku oS0bilO; 

4) narządy i części mięsa, dla których wzór 
zestawienia nie przewiduje osobnych rubryk, należy 
zapi.sywać w rubryce "inne narządy i części" z po
daniem ich przybliżonej wagi w całych kilogramach; 
mni.ei niż połowy narządów nie uwzględnia się w ze
stawieniach, jak również nie należy uwzględniać 
części mięsa o wadze poniże.; 1 kg; 

5) rubryka "jelit,a" winna być wypełniona cho
cia_żby zos4tło t).znane za niezdatn~ tylko jelito cien
kię lub tyłko jelito grube, jak również rubryka "pIu.., 
.ca" - cho,ciaj;by tylko jedno płuco (prawe lub le
w,e) ~ostdo m:;n.ą.ne za nięzdatne; 

6) mięso lub części, uznane za niezdatne, wą.
nmkowo zdatne lub mniej wartościowe z powodu 
kilku różnvch schorz.eń, zlpisuje się tylko w rubryce 
dotyczącej' tego schorzenia, które przeważa. 

§ 64. Część składową rozporządzenia niniej
sze.go stanowją załączniki na<stępujące: 

Załącznik Nr. 1. Oznaki zdrowia zwierząt 
rzeźnych. 

Załącznik Nr. 2. Sposób urzędowego badan.ia: 
przed uhojem. 

Załącznik Nr. 3. Oznak» stanu normalnego mię
sa i na.rządów. 

Załącznik Nr. 4. Sposób urzędo<wego badania 
po uboju. 

Załącznik Nr. 5. Bakterjologiczne badanie 
~ięsa. 

Załącznik Nr. 6. Bad.anie co do włośni. 
Załą~znik Nr. 7. OGena . ruięsazwierząt aQ

tkniętych g,uźlicą. 
Załącznik Nr. 8, Ocena mięsa śwjń d.oiknię

. tych pomo.rem lub zarazą świń. 
Z.ałą~znik Nr. 9. Ocena mięsa świń dotknję

tnh róiy.c4-
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Załącznik Nr. 10. Ocena mięsa zwierząt do
tkniętych wło~n>icą. 

Załącznik Nr . 11. Ocena mięsa swm, owiec 
ci kóz, zawierających wągry szkodliwe dla ludzi (cy
sticercus cellulosae). 

Załącznik Nr. 12. Ocena mięsa bydła rogate
go, zawierając<!go wągry szkodliwe dla ludzi (cysti
cereus inermis). 

Załącznik Nr. 13. Wzory pieczęci do znakowa
nia mięsa krajo wego. 

Załącznik Nr. 14. Świadectwo . 
Za'łączni.k Nr. 15. WZÓlr uchwały o urządzeniu 

miejsc do sprzedaży mięsa mniej wartościowego (ta
niej jatki). 

Załącznik Nr. 16. Unieszkodliwianie mięsa wa
runkowo zdatnego. 

Załącznik Nr. 17. Nieszkod1iwe usuwanie mię
sa uznanego za niezdatne do spożycia. 

Załącznik Nr. 18. Oczyszczanie i odkażanie. 
Załącznik Nr. 19. Dziennik urzędoweg o bada

nia zwierząt rzeźnych ~ mięsa pro wadzony przez 
o.glądacz·a . 

Załącznik Nr. 20. Dziennik urzędowego bad.':1. 
!ll~a zwierząt rzeźnych i mięsa prowadzony przez le
karza weterynaryjnego. 

Załącznik Nr. 21. W ykaz kwartalny zwierząt 
poddanych urzędowemu badaniu. 

Załącznik Nr. 22. Zestawienie wyników urzę
dowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, do kona
nego . przez oglądac z y. 

Załącznik Nr. 23. Zestawienie wyników urzę
dowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, doko na
nego przez lekarzy weterynaryjnych, dotyczące mię
sa niezclat.nego. 

Załącznik Nr. 24. Zestawienie wyników urzę
dowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, dok ona
n.eg,~ przez le.ka,rzy weterynaryjnych, dotyczące mię
sa wanlJnk.owo zdatnego i mniej wartościowego. 

§ 65. Rozporządzenie .niniejsze wchodzi w ży
p;ie :z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: K . Niezabytowski 

MiJ:tils.ter Sp1"aw ,Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Załącznik Nr. 1 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycz
nia 1929 r . (poz. 305). 

Oznaki zdrowia zwierząt rzeźnych. 

t. Stan odżywienia. Zwierzęta przeznaczone 
na uhój są zwykle dohrze odżywione . Zły stan od
żywienia Wlskazuje zwykle na ist nienie choroby; je
.dnakieuwzględnić należy, że przy niedostatecznem 
karmieniu, nadmiernem przeciążeniu zwierzęcia pra
j::.ą, duż.ej wydajności mleka, j:ako też w czasie roz~ 
woju i w starości nawet zupełnie zdrowe zwierzęta 
zwykle .nJe są tłuste. 

2. Wyglą.d z.ewnętrzny • . Zwierzęta zdrowe 
mają wzrok pog'oc1ny, są żwawe i zwracają uwagę na 
<ltoezenie. 

Zdrowe bydło rogate trzyma głowę prosto, stoi 
cówno i pny lekkim a~yku usuwa ,się na bok. Leżą-

ce zdrowe zwierzę przy lekkim dotyku ws.taje na .. 
tychmiast, o 'i,le n ie jest wskutek pracy pdemęcz<? 
ne, i zwykle wygina grzbiet (przeciąga się). Stare, 
cielne, zdrożone lub t uczne zwie1rzęta są mniej żwa
we od zW1ierząt młodych, wypoczętyc h, nietucznych. 

Zdrowe owce trzymają głowę pr,os.to, strzygą 
uszami i niełatwo dają się chwytać. 

Kozy s ą zwykle żwawsze od owiec, podchodzą 
do zbliżających się osób, są jedna k każdej chwili 
przygoto\o\'ane do uc ieczki. 

Zdrowe świnie porusza j ą s,ię, mrucząc i wącha
j ąc , mają przytem głowę pochyloną na dół i ogoo 
skręcony. 

3. Powierzchnia ciała. Zwierzę ta zdrowe po
s iadają przev\"ażnie skórę luźną, łatwo przesuwalną, 
dającą s ię uj ąć w fałdy, znikając e szybko. U świń 
skóra przylega ściśle. 

Włos zwierząt zdrowych jest mniej lub więcej 
gładki i połyskujący. Runo owiec jest zwarte. Zewnętrz
na ciepłota ciała zwierząt jest równomierna na Ca
ł ej powie rzchni skóry, Końce uszu, dolne części koń
czyn, końce rogów i śluza 'vvica u by dła rogatego, j.ak 
również tarcza ryj owa u świrl są zwykle zimne i w:ił ... 
gotne. 

4. Narządy t rawienia. Zwierzęta zdrowe ma.
ją prawie zawsze chę ć do jedzenia i chę tnie chwytają 
podaną k armę , jeżeli nie są zupełnie na'sycOQ.e, U na
karmionego zwierzęoia dołki głodowe, szcze.gillIrie 
lewy, są prawie zupełnie wypełnione , u zwien:ęC:,@ 
zaś głodnego-zapadnię·te . Kał dorosłego bydlę. r.oga.
tego jest przy paszy suchej grubo papkowaty i wy
dziela się w plackach barwy brunatno-zi~lonkowatej, 
przy paszy soczyste j-cienko papkowaty lub płynny. 
Kał cieląt jest więcej żółty i grubo-p-apkowaty. Kał 
świń jest walcowaty lub papkowaty, glinistv, szarYi 

lub szaro-żółty, Kał owiec i kóz jest c z.arniawy, zl>i .. 
ty, kształtu bobkowatego. 

5. Srom, pochwa, wymiona. U zwierząt 
zdrowych wargi sromowe przylegają do siebie. Bł6-
n a śluzowa sromu jes t blado-różowa. Przed poro
dem lub wkrótce po porodzie wargi s romOwe są na
brzmiałe i błona śluzowa sromu jest silnie zaczer .. 
wieniona. Na krótko przed porodem zauważa się 
śluz owaty wypływ. Po porodzie wypływ lPoże być 
przez pe wien czas żółtawy, gęsty i z~wierać na-o 
wet cienkie pasma krwi. Wymiona zwierząt ' m!ecz
nych w dotyku są równomiernie miękko z,iar~iste, 
uniemlecznych - miękkie i wiotkie . 

6. Narządy oddechowe. Zwierzęta zdro1we 
oddychają spoko jnie bez wysiłku. I1o.Ść oddechów 
wynosi na minutę: u bydła ,rogateg o około 10 - 30, 
u świń ok oło 10 - 20, u owiec i kóz około 10 - ?O. 
W skutek podniecenia , transportu, podczas upą1u, 'po 
wyczerpującym ruchu ,ilo ść oddechów może sję 
znacznie podnieś ć, oddychanie przytem nie je ~t ję
dnak utrudnione, O'twory nosa nie są zbyt WZSZef.z9-
ne, skrzydełka zaś nosa poruszaj ą się tylko nieznacz
nie. Zdrowe zwierzęta w krótkim czasie powracają do 
Ilormalnej liczby oddechów. Kaszel u zdrowych zwie
rząt zwykle nie występuj e, a zwierzę, przypad kow:o 
pobudzone do kaszlu, kaszle silnie i głośno. 

7. Wewnętrzną ciepłotę 'zwierzęcia usta'la się 
za.pomocą urzę<liQwo sprawdzO<n.ego · dępł0miena 
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(termometru) . t. zw. ciepłomierza maksymalnego. 
Ciepłota zdrowego zwierzęca.a wynosi: 

u koni 37,5 - 38,S"C 
u bydła roga,tego' 37,S - 39.s"C 
u cieląt, owiec i kóz 39,0 ~ 40,SoC 
u swm . 38,5 - 40,O°C. 
Jeżeli ciepłota zwierzęcia je,st wyższa lub niż

sza, to przyp1,1szczać należy, że zwierzę jest chore 
i wymaga jaknajdokładniejszego zbadania. 

Załącznik Nr. 2 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycz
nia 1929 r. (poz. 305). 

Sposób urzędowego badania przed ubojem. 

§ 1. 

Po stwierdzeniu gatu.nku li stanu odżywienia 
zwierzęcia lekarz weterynaryjny (oglądacz), uwzglę
dniając oznaki z·drowia z'wierzęcia (załącznik Nr. I), 
winien naprzód dokonać ogólnych oględzin zwie
~zęda. 

W razie podejrza.nych 'objawów należy stwier
dzić, czy chodzi o chorobę zaraźliwą , podlegającą 
obowiązkow.izgłaszania, czy też o zaburzenie w ogól
nym stanie zdrowia. Należy przytem zwracać uwagę, 
że poważnie chore zwie;rzęta zwieszają głowę i uszy, 
są ociężałe, zdr.adzają niepokój, trzęsą się, wzrok 
mają zamglony i są obojętne na otoczenie; postawa 
i chód takichzw[crząt 'są zwykle chwiejne. 

W razie zauważenia wyżej wymienionych ob
jawów należy zmierzyć wewnętrzną ciepłotę ciała, 
ma·jąc na względzie, że nawet hardzo ciężko chore 
zwierzęta w niek,tórych wypadkach mo·gą wykazy
wać ciepło.fę niższą od normalnej. 

W razie zauważenia nieprawl.dłowych ruchów 
(kulawi~na i t. ,p.), należy zbadać dokładnie racice, 
kości i stawy. 

§ 2, 

W lOlku badania powierzchni ciała u wszystkich 
'zwierząt,z wyjątkiem świń, na,leży stwierdzić, czy 
skóra jest elrustyczna, przesuwalna, czy daje się ła·two 
ująć w f·ałdy i czy fałdy zaraz się wygładzają. Na
stępnie należy się upewnić, czy na skórze niema wy- . 
,rzutów, 'Owrzodzeń lub nin, zwłaszcza przenikają
cych -do kości, sta'wów i wewnętr~nY'ch jam ciała 
oraz c'zy z 'ow,rzodzeń lub ran nie wydziela się rop
ny lub posokowaty wyS[ęk. 

Dalej należy ,stwierdzić barwę spojówek, błoin 
śluz'Owych jamy gębowej, nosa, odbytu i st0mu. 
Zaharwienieczerwone lub żółte wskazuje na poważ
nie,jszą chorobę; przekrwienia i wybroczyny - na 
wągHk, posocznicę i ropnicę; blade za barw:ienie -
oaniedokrwistość lub inne poważniejsze choroby 
przewlekłe. 

§ 3, 

Przy badaniu narzą·dó'W trawienia należyzwra
ea:ć uwagę, czy i w jaki sposób zwierzę przyjmuje 
ka·rmę. Sucha, gorąca śluzawica u bydła rogatego 
lub suchy, gorący ryj u świń, silnie wypełniony 
brzuch. brak ruchów ŻwB.tcza i brak przeżuwania 

u bydła rog.atego, owiec i kóz, jak rówmez niepra- , 
widłowa barwa i spoistość kału wskazują na choro
by narządów trawienia hlb inne ogólne zahurzenia. 
Należy dokładnie zbadać odbyt i ogon w celu stwier
dzenia, czy niema rozwolnienia ' lub czy w kale nie 
znajdują się skrzepy krwi, strzępy błony śluz0'Yej, 
'ropa i t. p. 

§ 4. 

Przy badaniu narządów oddechowych lekarz 
weterynaryjny (oglądac'Z) winien mieć na uwadze, że 
przyśpie'szone lub utrudnl{)ine oddychanie przy znacz~ 
nem rozszerzeniu noz'drzy, silnem poruszaniu skrzy
dełek ' nosowych i ostro uwidaczniających się ru
chach słabizny, a także wypływ z nosa, kaszel, zwła
szcza głuchy i stłumiony, bo1esny lub chrapl'iwy 
wskazują na schorzenie płuc lub inne poważniejsze 
chof'Oiby. 

§ 5. 

Cuchnący, ropny lub posokowaty wypływ 
z pochwy lub z doJnego kąta szpary sromowej wska
zuje na choroby macicy. Należy jednak mieć ,na uwa
dze, że wypływ z po'chwy może mieć również miej
sce u zwierząt zdrowych (załącznik Nr. 1 pkt. 5). 
Na wypływ z pochwy wskazywać może również za
brudzenie o,gona. 

§ 6. 

P'rzy badaniu posz'czególnych gatunków zwie
rząt należy zbadać ze szczególną uwagą te narządy, 
w których najwięcej uwidocznione są objawy chorób 
właściwych tym zwierzętom. 

Przeoczenła przy badaniu przed ubojem cho
rób zwierzęcia połąc'zonych z zaburzeniem w ogól
nym strunie zdrpwia i podwyższoną ciepłotą ciała, 
w szczególnosci zaś przy schorzeniach nrurządów 
rodnych, przewodu pokarmowego, stawów, kości, ra
cic i pępowiny moga, spowodować niebezp.ieczne za
chorowaDia ludzi, którzy spożyli mięso z takiego 
zwierzęcia, zwłaszcza, że u z,Wlierząt dotkniętych ta
kiemi chorobami niekiedy po uboju nie zauważa się 
żadnych zmian lub tylko nieznaczne. 

§ 7. 

Przy badaniu bydła rogatego należy zwracać 
szczególną uwagę na następujące objawy: 

a) gorące obrzęki w ró:bnych miej1s·cach po
wierzchni ciała - przy ciężkich chorobach 
zaraźliwych, a mianowicie przy wągliku, 
szelestnicy, zarazie dziczyzny i bydła roga
tego i t. p.; 

b) zimne, ciastowate obrzęki na podgardlu ' 
połączone z dusznością - przy przenikaniu 
obcych ciał z żołądka do jamy piersiowej; 

c) kulawiznę - przy pryszczycy, schorzeniach 
kości, stawów i racic; kulawizna wymaga 
w k'ażdym wypadku dokładnego zbadania 
racic; 

d) ślinienie lub mlaskanie, pęcherze lub wrzo
dy na błonie śluzowej jamy gębowej - :Rrzy 
pryszczycy i księgosuszu; -
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ej twarde guzki w języku lub twarde · obrzmie
nie całego języka albo szczęki - przy pro
mienicy; 

f) wypływ z nosa i silne łzawienie - przy 
księgosuszu, a także przy złośliwym kata
rze głowy, przy którym występuje zwykłe 
zmętnienie rogówki oka; . 

g) przyśpieszony i utrudniony oddech, krótki, 
bolesny i przytłumiony kaszel - przy. gru
źlicy i zarazie płucnej j 

h) wypływ ropny lub posohowaty ze sromu 
i pochwy z obrz~kiem i zaczerwienieniem 
błon śluzowych - przy schorzeniach ma
cicy; 

ii) pęcherzyki lub ~ m3 łe płask i2 wrzodziki na 
zewnętrznych narządach płciowych - przy 
otręcie; 

j) pęcherzyki na strzykach wymion - przy 
pryszczycy ; niebo>lesne guzy lub stwardnie
nia jednej lub więcej ćwiartek wymienia 
z powiększeniem gruczołów chłonnych wy
mienia - przy gruźlicy ; gorące obrzmienia 
jedne.j lub więcej ćwiartek wymienia, połą
czone z zaburzeniem w ogólnym sŁanie zdro
wia - przy ciężkich i niehezpiecznych scho-
rzeniach wymienia. / 

§ 8. 

Przy badaniu koni należy zwracać szczególną 
uwagę na następujące objawy: 

a) wypływ z nosa lub twarde powiększenie 
gruczołów podszczękowych, wrzody lub 
blizny na błonach śluzowych nosa, jak rów
nież w.rzody na skórze - przy nosaciźnie; 

b) wyrżuty na skórze połączone z silnem swę
dzeniem - przy świerzbie; 

c) gorące obrzmienia stawów, ścięgie.n i kopyt 
. lub głębokie cuchnące rany połączone z za
burzeniem w ogólnym stanie zdrowia - przy 
posoc·znicy i ropnicy. 

§ 9. 

Przy badaniu c.ieląt należy zwtracać szczególną 
uwagę na następujące objawy: 

a) obwisłość pępka, zawartość w nim ropy lub 
posoki, obrzęki stawów połączone z kula
wizną i ogólnem zaburzeniem w sŁanie zdro~ 
wia - przy posocznicy, ropnicy w następ
stwie schorzeń pępowiny; 

b) wciągnięcie brzucha, zanieczyszczenie ogo
na kałem , płynny cuchnący ka'ł barwy sza
rej, niekiedy z domieszką krwi w połącze
niu z ogólnem zaburzeniem w stanie zdro.
wia - przy schorzeniach przewodu pokar
mowego, zapale,niu otrzewnej i 'innych cho
robach, . powodujących niezdatność mięsa 
do spożycia. 

§ 10. 

Świnie przy c,ięższysch za·chorzeniach nie zwra
C:lją uwagi na otoczenie , zagrzebują się w ściółkę 
i mają ogon opuszczony. Przy szczegółowem bada
niu należy zw;acać uwagę na następujące objawy: 

a) plamy barwy lI'ównomiernie ciemno-czerwo
nej, blednące pod naciskiem palca, na skó
rze sz)"i, uszu, brzucha i wewnętrznej po
wierzchni ud, rozszerzające się na c.ałą po
wierzchnię ciała - przy różycy; 

b) ostro ogranic7:one kropk owate lub większe 
zaczerwienienia, nie znikające li nie bledną
ce pod naciskiem palca, na głowie, g,rzbie
cie, zewnętrznej stronie kończyn, a niekie
dy i na ca le j powierzchni ciała - przy po
morze lub zarazie świń; , 

c) plamy okrągłe lub czworokątne lIla różnych 
miejscach powierzch:liciała - przy po
krzywce; 

d) głośne kwiczenie w razie spędzenia, ostroż- I 

ny chód, kulawizna, krwawier:le z radc -
przy pryszczycy; 

e) obrzmienie gardła i gruczołów podszczęko
wych - przy wągliku; 

f) obrzmienie całej głowy, uszu, SZyl, łopa
tek - przy posocznicy - ropnicy w na
stępstw.ie ran kąsanych; 

gj obrzmienie stawów - przy gruźlicy lub' 
chronicznej posiaci zarazy świń. 

§ 11. 

Przy badaniu owiec należy :.: w~aClać szczególną 
uwagę na następujące objawy: 

aj wybroczyny na błonach śluzowych, gorące 
0brzęki pod skórą - przy wągliku; 

b) wyrzuty na skórze w miejscach pokrytych 
wełną, połączone z silnem sw ędzeniem, wy
p.adaniem wełny kłaczkami, miejscami kró
tsza lub wytarta wełna - przy świe,rzbie; 

c) wyrzuty lub brunatno-czarne strupy na czę
ściach skóry, mniej pokrytych wełną, łza
wienie, wypływ z nosa, ociężałość - przy 
ospie owczej; 

d) zimne, niebolesne, cia;stowate obrzęki pod 
szyją, blado ść błon śluzowych - przy prze
wlekłych chorobach spowodowanych pI"Zez 
różnego rodzaju pasorzytY,j 

e) kulawizna - p rzy pryszczycy .. 

§ 12. 

Przy badaniu kóz należy zwracać uwagę na te 
same objawy jak przy bada;niu u owiec (§ 11); świerzb 
i ospa u kóz nie należą do chorób podlegających obó
wiązkowi zgłoszenia. 

Załącznik Nr. 3 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycz
nia 1929 r. (poz. 305). 

Oznaki stanu normalnego mięsa i narządów. 

1. Krew, wyciekająca z ra.ny przy uboju, jest 
czerwona, płynie lekko i krzepnie w krótkim czas·ie 
w postaci t. zw. placka krwistego. Krzepnięciu 
świeżej krwi można zapobiec zapomocą mieszania jej 
lub dodania odpowiednich środków chemicznych. 

2. Płuca kurczą się już przy wyjmowaniu z klat
ki piersiowej. Powierzchnia płuc jest gładka ~ lśnią-
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ca, barwy żółtawo-czer~onej, przechodzącej na.stęp
,nie w ciemno-czerwoną. Na pifzekroju płuc wystę 
puje z oskrzeli czerwonawa piana. Spoistość płuc 
zdrowych jest miękko elastyczna. Kawałk i (wycink,i) 
płuc zdrowych, wrzucone do wody, pływają na po
wierzchni. 

3. Osierdzie zawiera nieznaczną iIQŚĆ czystego, 
czerwonawego, bezwonnego płynu. P owier zctmia 
wewnętrzna i zewnętrzna o~ierdzia, jak również po
wierzchnia serca jest gładka i l ś niąca . Barwa mięś
nia sercowego jes t czerwono-brunatna , spoistość, 
sźczególnie lewej komory sercowe,j z·,varta. Row ki 
setcowe są wypełnione białą lub żółtawą tkanką 
tłuszczową. 

4. Wątroba ma powierzchn~ę gładką, l śniącą, 
barwę jasno-brunatną. Po wyj ęciu z jamy brzusznej 
barwa wątroby ciemniej e. Spoistość wątroby jest 
nieco eI.astyczn:,a. W ątrO'ba zwierząt tłustych, a nie
kiedy także i wysoko-c iężarnych, jest żółtawo-bru- _ 
l1atria, spoostość zaś j ędrna. Na powierzchni wątro
by świni poszczególne :6raziki uwidaczniają się wy
raźnie. 

5. Powierzchnia żołądka i jeli t jes t gładka, 
lśniąc a, o barwie szarej lub niebieskawo-szarej. Bło
na śluzowa jest ślisk a, podobna do aksamitu, o bar
wie szarej lub szaro -żó łte j. 

6. Barwa śledziony jest : u buhajów i wołów 
tucznych - czel'wono-br unatna, u krów więcej sza
ro-niebieskawa, u d ela t czerwono-niebi.eskawa lub 
fto1etowa, u owiec i ' kóz - c;~ e~'wono-b runa tn a, 
u świń czerwona. Po wyję ciu z jamy brzusznej bar
wa śledziony Istolpniowo ciemnieje. Spolst0Ść ś ledzi o
ny jest : u buha jów i wołów tucznych - j ędrna, 
u krów, ,a także 11 ei e ląt i świń - wiotka, u owiec 
i kóz - elas,tyczna. 

7. Nerki są jędrn e , gładkie , l śn ią ce, o barwie 
czerwono-brunatnej . U świń tucznych, u bydła roga
tego i owiec nerki nie kiedy są zmętniałe o barwie 
źółtawo-brun3Jtnej. . 

8. Pow i'e'rzchnia macicy jest gładka, lśniąca 
o aarwie szaro-białej lub szaro-czerwone j. Barwa 
błony śluzowej jest żółta'wa lub czerwono-szara . Na 
błonie śluzowejl z~ykle zmarszczonej , u bydła roga
tego, owi~c ,i kóz znajduj ą się br odawkowate guzk i, 
z których wczasie ciąży rozwijają się guzy macicz
ne. U owiec i kóz guzy t e są płask ie i mają lejkowa
te wklęsłośd. 

9. Opłuena i otrzewna są przeZJroczyste, gład
kie/ półysku;ące. 

10. Mięśnie, tkanka tłuszczowa i tkanka łączna 
U zwierzą,t dobrze wykrwawionych nie z,awierają 
prawie wcale krwi. 

Bttrwa: mięśni jest: u młodego bydła rogatego 
ł u wołów blado-czerwona, u buhaj ów i krów ciemno
czerwona, u cieląt jasno lub szaro-cze'rwona, 
'li u ovrlec' zywo czerwona, 11 św'iń czerwona lub sza
ro-czerwona. Mięso zwierząt starszych jest zwykle 
óiemnie~sze nii mięs o zwierząt młodych . 

Tkanka tłus zczowa: owiec i kóz jest biała i jędr
ńa. Saało świń jest białe, miękkie, słonina zaś -
i1iała, drobnoziarnista, j ędrna. Tkanka tłuszczowa 
bydła rogatego jest biała iub żółt a, lekko czerwona
wa, twarda, 'na powierzchni zaś zazwyczaj pofałdo
'Wlllna (falłsta), a nawet gronkowata. W czasie pastwl.i-

skowym i u sta:-s zych krów b:::rwa tłuszczu jest 
zwykle żółta. 

Zwierzęta wychudzone mają tłuszcz ciągliwy, 
wilgotny lub galaretow aty, a mięśnie wo'dniste, wiot
kie, zwiędłe . Zwierzęta chude, chociażby miały tyl
ko znik omą il ość Huszc Ztł , to jednak mają tłuszcz 
ję drny , nie ciąg liwy i nie galaretowaty, a mięśnie 
jędrne i elast yczne. 

11. Kości mają grubą, tW<l!rdą, szaro-białą lub 
szaro-żółtą warstwę korową, szpik kostny }est jędr
ny bar wy czysto białe j lub c ze rwonawo-żółtej. 

12. Gruczoły ch!onne mają barwę żółtawo-sza
rą lub szaro-niebieskawą, są ję drne, a na przekroju 
sąc zy się z nich szarawy, nieco mętny płyn. Gruczo
ły chłonne mięśni są cok olvł'i ek jędrniejsze oG. gru
c z ołów chłonnych narządów wewnętrznych. Gruczo
ły chłonne płt:c i krezki sta rszych zwierząt są często 
czarnawo zaha,rwione. Zewnętrzna warstwa rt>iektó
rych gru czołów chłonnych, zwł.aszcza gruczołów 
chłonnych narządów trawi~nia , j e,~,t nawet u zupeł
nie zdrowych zwierząt czerwonawo zabarwiona. 

Załącznik Nr. 4 ao rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycz
nia 1929 r. (poz. 305). 

Sposób urzędowego badania po uboju. 

§ 1. 

Lekarz weterynaryjny i 'oglądacz winńi by~ 
zaopatne.ni w czys te zawsze płaszcze} jak również . 
co na jmniej w dwa czyste, >nadające Się do badania 
noże . Noże zanieczyszczone wskutek nacinania cho
robowo zmienionych narządów mogą być utywane 
do da lszego badanja jedynie po uprzedniem i należy
tern ich oczyszczeniu, w razie zaś 'potrzeby, W Szcze
gólnoś ci w wypadkach zaraźliwych chorób, ró;wnież 
i odkażeniu przez wygotowanie w 2% rozczynie sody. 

§ 2. 

Po stwierdzeniu stanu odżywienia zwierzęcia: 
należy naprzód u każdej sztuki zbadać: 

1) krew, zwracając uwagę ,na jej barwę, śto
pień skrz epnięcia i na obce domieszki (treść 
żołądka i t. p.); 

2) skórę, Z\vła s zcza jej wew,nętrzną powierzch
nię, z,wta'caj ąc uwagę na wypełnienie naczyń 
krwionośnych, wybroczyny, wysięki i rany. 

Następnie należy przeprowadzić dalsze \Szcze
gółowe badania, przestrzeg,ając ściśle kolejności 
wskazanej w przepisach § 3 niniejszego załącznika, 

§ 3. 

Badanie bydła rogatego: 
1) przy badaniu głowy wykrawa się głębokiem 

nacięciem poprzecznem język tak głęho,ko, aby cał
kowicie uwidocznić błonę śluzową jamy gębowej 
i gardła ora'z pozagardzielowe gruczoły chłonne, i na
cina s ię pozagardzielowe gruczoły chłonne oraz g,ru
czoły chłonne podszczękowe , uważając na' ogniska 
gruźlicze. Pęcherze i owrzodzenia aa błonie śluzo-
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we; warg, dz,iąseł i języka wskazują tj·a .pryszczycę 
lub księgosusz ; twarde guzki w języku hm twardy 
obrzęk c ałeg b ję zyka , jak równiez zgrubienie kości 
szczękowych - na ptomienicę . 

Nast~pnie należy mięśł'rie żuchwowe naciąć głę
bokiem ró wnoległem cię ciem do szczęki dol,nej, uwa
żając na wągry ; co do wągr0w należy zha,dać również 
język, nac inając go t ylko w razie uz.as~dnionego po
dejrzenia; 

2) przy badaniu płuc należy po stwierdzeniu 
barwy i połysku zwracać uwagę przedewszysikiem 
na zrosty i naloty, następnie należy płuca dokładnie 
omacać, zwracając uwagę na spois,tość , ,s twardał9'llia , 
ogniska zapalne, ropne i posokowate oraz na paso
rzyty (bąblowce i t. p .). Uważać przytem należy, że 
przy niedos tatecznem wykrwawieniu zwykle jedne 
płuco jes.t rów,nomiernie czerwone, a zaczerwienienie 
tylko poszczególnych płatków płuc wskazuje na 
przedostanie się krwi do p łuc przy wykonaniu uboj'u. 
Następnie należy przeciąć głęboko w klerunku po
dłużnym lewe i prJ. we gruczoły chło,Il!ne oskrzelowe 
oraz przednie i tylne gruczoły śródpiers,iowe, uwata
jąc przedewszystkiem na ogniska gruźlicze. Wresz
cie należy, poc ząwszy od dolnego tylnego brzegu, 
wykonać cięcia w każdem płucu w poprzecznym kie
runku, zwrac a j ąc uwagę na robaki płucne (obl1ce), 
a w korleu wykonać głębokIe cięcie przez środek płuc 
w kierunku poprzecZnym, w celu sprawdzenia, czy 
podczas uboju nie przedostała się do płuc zawartość' 
żołądka; 

3) przy badaniu serca należy przeciąć osier
dzie, uważając przytcm na ilość 1 wygląd płynu osier
dziowego, ria Zr osty oS'lerdzia z sel'cem łub z przy
legającem i narządami . Serce należy przeciąć w spo..; 
sób podany w § 19 p. 4 rozporządzenia n~niejszego, 
zwra,cając uwagę na wypełnienie krwią komór ser'c&
wych i spoistość oraz barwę mięśnia sercdwego, Ha 
wybroczyny wskazujące na posocznicę (topriicę),. tak 
również na nowotwory (mięsaki) i obecność wągtEiw 
na: p'owierzchni i na pcrzeciędach mięśnia setcmvego( 

4) przy badaniu przepony ,i śródpiersia należy 
'Zwracać szczególną uwagę na zrosty i obce ciała, 
przenikające z żołądka , na ogniska ropne łub poso
kowate, a ta.kże na gruźlicę; 

5) przy b adaniu wątroby należy zwraćać uwa
gę na jej kształt, rozmia[', barwę, zaokrąglenie orte
g6w, wypełnienie naczyń krwionośilych, zmętnienie, 
szaro-żółte lub ciemno-czerwone zabarwi~nie, wśk'a:·'" 
zujące na nie dostateczne wykrwawienie, posocznicę 
lub ropnicę . Dale j uważać należy na zrosty, ogniska 
ropne lub posokowate z powodu przedostania się 
obcych' cia'! z żołądka, o@niska gruźlicze, bąblowce 
oraz zgrubienia ,lub stwardnie!]~a przewodów zółtio
wyeh, spowodowa,ne zwykłe przez mafyHcę. W każ
dym wypadku należy ,wykonać cięcia w kierunku 
pionowym przez główne przewody żółciowe, a także 
obok dodatkowego płatu wątroby aż do przewodów 
żółciowych , wreszcie przeciąć gruczoły chłonne wą
trohy, zwracając uwagę na og:niska g~uźlicze; 

6} przy badaniu śledziOillY należy zwracać uwa..: 
gę na jej rozmiar, k ształt i spoistość. Powiększenie 
śledziolllY, zaokrąglenie jej brzeg&w, ciemne zabar
wienie i rozmiękczenie wskazują na wąglik, posocz
nicę, rOJi>TIlicę i t. p. Powiększeną ś}eazioRę należy 

w każdym wypa.dku naciąć. Da,lej naleź.y zwr:a:ea.a 
uwagę na ogniska ropne, g'l'uźlicę i bąblowce . W r~
zie s,twierdzenia ognllsk gruŹJ.iczych na leży dOMładllle 
ustalić, czy gruz eLi gruźlicze znajdu;ą się tylk€> na 
otoczce śle·dziony, czy też w samym miąższu; 

1} przy badaniu błon zewnę trznych przewodu 
pokarmowego (suroiwiczych) nal eży zwracać uwa.gę 
na wybl',@czyny, zaczerwienienia i gLl'laretowate nacre
ki, w,skazujące na wąglik, posocznicę , rOlJmicę i t. p., 
jak również zwracać należy uwagę na gruzełki i złogi 
gruźlicze, zrosty oraz ogniska ropne lub p Olsok.o:",ate 
między żołądkiem, jelitami irnnemi narządaml jamy 
br zusznej . 

Przy badaaiu bhm wew.nętrznych przewodu po
ka:rmowego (śluzowych) należy zwracać uwagę na 
wybr·oczyny, zaczerwienienia, sfałdowania, owrzo
dzenia, naloty, galaretowate nacieki" w,skazujące na: 
zapalenia i kata.ry przewodu pokarmowego, na wą
glik, posocznicę, ropnicę i t. p. Zgrubienie ścian 4-go 
żołądka io,dbytnicy wzbudza podejrzenie o mięsaki. 

Gruczoły krezkowe należy w każdym wypa:dku 
ponacinać, zwracając uwagę na ogniska gruź}ic~e, 
wybroczyny, zaczerwienienia i pasorzyty (pręclO
uśdec); 

8) macicę krowy należy w każdym wypadku 
przeciąć i dokładnie zbadać tel zawartość. Cuchnąca 
sza.ro-czerwona zawartość- w'skazuje na choroby .po 
p'()11'odzie, połączone często z posocznicą lub TO:pnicą, 
a OTWJ'Zoazenie błon śluzowych - na gruźlicę; 

9} p1'ży badaniu stornu ,i pochwy należy zwra
a·ać uW<tg'ę na wysypkę i owrzodzenia, 'wzbudzające 
fl'O'dejtzenie o Gtręt j 

101 nerkI należy WyłUSlZctyĆ z otaczającej je to
rehki tłuszczowej i otoczki, zwracając uwagę na po
więks:Zerite, szarawe iabatwienie, zmętnienie i wy
hrociydy, wzlrN-eha'iące ,pl'>'delrzenie o poso'cznrGęl top
nicę i t. p . Gruczoły chłonne nerek należy w każdym 
wypadku naciąć, w ratie zaś stwierdzenia w nich 
zmian chor0'bewych przeciąć . nerkę w kierunku od 
wielkiej krzywizny do miedniczki, badając na prze
kr.<tju poszaz(!gólne warstwy nerek; 

11) przy badaniu wymion n.ależy w każdym wy
pa-oku przecrąć gruczoły chłonne, a wszystkie 
4 ćw,iartki wymienia doHadnieomacać, zwracając 
uwagę na stwardnienia, guzy, ogniska gruźlicze, rap
ne Jubpo!Sokmvate, powiększenie jednej lub w~ęcej 
ewia,rtek wymienia. Przekrw.ienia i wysięki wska
zują na ostre zapalenie wymie.nia, mające często 
w u<t'stępstwrie posoczlnicę lub ropnicę; 

12) przy badaniu całej sztuki (dwóch połów 
zwierzęcia) należy stwierdzić stan odżywienia i bar
wę mięsa j ma.jąc na względzie, że żółte zabaJl'wienie 
tłtiszciu maze być stanem normalnym (zał. Nr. :) 
pkt. lO}, po'dczasl gdy żółte 'zaha'rwienie również tkan
ki łącznej, śeięgien, kości i chr.ząstek wskazuje na 
:lółtaczkę·. Znaczne przesycenie mięsa wilgocią jest 
01znaką wodnicy. Galaretowate nacie kl wzbudz.ają 
podejrzenie o wąglik, szelestnicę lub zarazę dziczyz-' 
ny i bydła: regategol przekrwienia z'aś m02ą wskazy
wać na złamanie kości lub irune urazy. K.ażde miej
sce przekrwi one należy nadąć. Dostępne dla oka 
mIęśnie, a w szczegó1ności mięśnie szyi, grzbietu, 
lędźwi i brzucha należy badat co do wągrów, kości 
zaś kręgów i mostka, a także ścięgna i stawy - pQ'G 
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względem ognisk gruźliczych, ropnych lub posoko
watych. 

U zwierząt, u których się stwierdzi zmiany gru
źlicze, należy po.nacinać i zba'dać dokładnie gruczo
ły chłonne szyi. klatki piersio'wej, lędźw:i.owe. biodro
we. krzyżowe. sromowe (wymienia). kolanowe. fałdy 
kolanowej. barko;we i pachowe; 

13) pl'zy badaniu błony piersiowej. pokrywają
cej ściany klatki piersiowej i brzusznej. a także 
wszystkich narządów. znajdujących się w tych jamach. 
należy z'wracać uwagę na gruźlicę. zrośnięcia. ropne 
i posokowate ogntska. wybroczyny. naloty. a: także 
przenikające od zewnątrz lub z żołądka rany, które 
często mogą powodować posocznicę lub ropnicę. 

§ 4. 

Przy badaniu kOlni (badanie koni nie należy do 
zakresu działania oglądaczy) lekarz we'teryna.ryjny 
winien postępować w sposób i w kolejności, jak przy 
badanih bydła rogatego (§ 3) zwracając jednakże 
szczególną uwagę na nosaciznę. posocznicę i ropnicę. 

Głowę na:leży przepiłować w kier l1 nku podłuż
nym obok linji środkowej. wyjąć przegrodę nosową. 
zbadąć s'zczegółowo po'd względem nosacizny błony 
śluz~we j,amy n01sowej. krtani i tchawicy. jak również 
gruczoły . podszczękowe. płuca. śledzionę. nerki 
i skóre . . 

Śzczególną uwagę zwracać należy ńa zmiany. 
wskazujące na posocznicę lub ropnicę. zwłaszcz'a 
u kOlni. poddanych ubojowi z koniecznośc'i, oraz na 
zapalenie płtic. cuchnące rany kopyt. kości i stawów. 
jak również na zł ośliwe n01wotwory (czarne mięs.aki. 
zwłaszcza u siwków) i ropne ogniska w różnych na
rządach przy zołzach. 

Zbędne jest wykonywanie u koni nacięć mięśni 
głowy co do wągrzycy i wątroby co do motylicy. 

§ 5. 

U cieląt bada się naprzód ośrodek. następnie 
inne narządy i części. . 

U cieląt poniżej sześciu tygOldni jest zbędne ba
danie co do ' wągrów i motyHcy. a także badanie ne
rek. o ile w toku badania nie zajdzie tego potrzeba. 
, Natomiast przy badaniu cieląt należy zwracać 
szczególną uwagę na: 

1) zmiany pępowiny oraz stawów napiąstko
. wych i skokowych, które podlegają częstym schorze
niom. połączonym z posocznicą lub ropnicą; 

2) zmiany w jelitruch. wzbudzające podej,r,zenie 
o zapalenie jelit. biegunkę lub błonicę. połączoną 
zwykle z posocznicą lub ropnicą; 

3) wybroczyny lub naloty na otrzewnej i bło
nie piersiowej. wskaz'ujące na posocznicę lub ropnicę; 

4) nadmuchanie, na co , wskazują pęcherzyki 
powietrzne w tka'nce łącznej między mięśniami, sze
leszczące przy dotyku, zlwłaszcza na pośladkach 
i ' w słabiźnie. jak również pęcherzyki powietrza 
W tkance międzyzrazikowej płuc; 

5) niedojrzałość (niedostateczny wzwój). 

§ 6. 

U świń bada się głowę 'l'azem z mięsem. Naci
nanie wątroby celem zbadania co do motylicy jest 
zbędne. 

1) Po wyjęciu sadła: należy przeprowadzić 
szczegółowe badanie ' widocznych mięśni co do wą
grów i zło'gów wapiennych w szczególlności mięśni 
brzusznych. lędźwiowych, karku, międzyżebrowych 
oraz mięśni przepony. btani, serca, języka. Należy 
w każdym wypadku naoiąć mięśnie karku. w razie 
zaś podejrzenia również wszystkie wyżej wymienio
ne i inne mięśnie ; 

2) gruczoły chłonne gardła i szyi należy w każ
dym wypa\(u przeciąć. zwracając uwagę na ogniska 
gruźlicze i wąglikowe; 

3) przy badaniu płuc. osierdzia. opłucnej 
i otrzewnej należy zwracać szczególną uwagę na 
wybroczyny, zrosty, szaro -czerwone niekiedy cu
chnące zserowaciałe ogniska, wskazujące na zarazę 
lub na pomór świń; 

4) zlepienia i zrosty narządów jamy brzusznej. 
wybroczyny na ohzewnej i zewnętrznej błonie na
rządóYf jamy brzus~nej , jak równ i eż owrzodzenia 
błon sluzowych przewodu pokarmowego. zwłaszcza 
jelita grubego , wskazują na pomór świń; 

5) gruczoły chłonne krezk,i należy w każdym 
wypadku ponacinać, zwracając uwagę n;a ogniska 
gruźlicze. jak również na obrzmienie i zaczerwienie
nie gruczołów chłonnyc h, wskazujące na różycę. po
mór i inne ostre choroby przewodu pokarmowego; 

6) 'aerki należy w każdym wypadku do,kła,dll'ie 
zbadać. zwracając uwagę na ich powiększenie a tak
że zmętnienie , wskazujące na różycę, przedewszyst
kiem zaś należy zwracać szczególną uwagę na krop
kowate, niek iedy tylko pojedyńcze i w bardzo nie
znacznym stop:1iu występujące wybro-czyny. które 
wskazują na pomór lub zarazę świń; 

7) przy badaniu mięsa należy ZWl'acać uwagę 
na strupy lub ranki na skórze, które nieraz wskazują 
na istnienie posok owatych ognisk pod skórą lub 
w mięsie , powstałych wskutek obrażeń mechanicz
nych. Wszystkie dla oka w idoczne gruczoły c?łonne 
w jamie piers10wej i brzusznej należy dokładme zba
dać i w razie podejorzenia przeciąć , zwracając uwagę 
.na ich powiększenie, zmętnienie i zaczerwienienie. 
wzbudzające pode jrzenie o zarazę lub pomór świń. 
Przy bada'Uiu skóry należy zwracać baczną uwagę 
na zaczerwienien ie ,i kropko,wate wybroczyny, wska
zujące .na różycę. względnie p omór i zarazę świń; 

8) 'u knu['ów, wnętrów i późno wytrzebionych 
wieprzów należy uważać na zapach płciowy. 1f świń 
pochodzących z obszarów nadmorskIch (k.armI.onych 
rybami) na za pach rybny lub tranowy. W raZie po
dejrzenia należy przeprowadzić prób~ go~0.wania l~b 
smażenia i w razie potrzeby powtorzyc Ją w dmu 
nas tępnym; 

9) badanie co do włośni należy wykonać we
dług przepisów załącznika Nr. 6. 

§ 7. 

Badanie owiec i kóz wykonywa się w z·asadzie 
w sposób , wskazany przy ba,daniu bydła rogatego 
(§ 3). przytem : 

1) zbędne jest szczegółowe badanie co do wą
grów, wykrawanie języka , przecinanie serca, na ci
nanie gruczołów chłonnych głowy. gruczołów płuc, 
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o ile w t9ku badania nie zajdzie po.trzeba dokładniej
szego rozpoznania ; 

2) .szczególną uwagę należy zw,racać na cewy 
Mieschera, pasorzyty w nosie, mózgu, płucach, wą
trobie OI'aZ [la ogniska ropne, wodnicę, wychudzenie, 
żółtaczkę . Przepisanych przy badaniu bydła roga
tego .nacięć wątroby w ża,dnym wypadku nie wolno 
zaniechać; 

3) u capów, rza.dziej u baranów należy stwier
dzić, czy mię.so lub narządy nie posiadają zapachu 
płciowego, o ile zaś to żachodzi, należy wykonać 
próbę go·towania lub smażenia, którą w razie potrze
by należy powtórzyć 'w dniu następnym. 

§ 8. 

Szczególnie dokładnego badania wymagają 
zwierzęta wszystkich gatunków, zabite ws,kutek 
nieszczęśliwego wypadku lub z obawy, że zwierzę 
przed przybyciem lekarza weterynaryjnego lub oglą
dacza mogłoby paść albo, że mięso zwierzęcia wsku
tek pogo-rszenia się jego stanu zdrowia mogłoby 
znacznie stracić na wartości, w['eszcie takie zwierzę
ta. które zostały z nieznanych powodów zabite bez 
uprzedniego badania, jak również zwierzęta, na któ
rych już po śmierci naturalnej dokonano upozorowa
nego uboju. 

W takich wypadkach należy przedewszystkiem 
stwierdzić, czy chodzi o ubój prawidłowy, czy do
rżnięcie w stanie przedśmiertnym (agonji) , czy też 
upozorowany ubój już padłego zwierzęcia, oraz' czy 
wnętrzności zostały wyjęte bezpośre dnio po śmierci. 
Należy przytem mieć na uwadze, że przy uboju pod
czas agonji lub przy upozorowanym uboju naczynia 
krwionośne skóry, mięsa i narządów wewnętrwych 
są silnie wypełnione krwią i że u zwierząt podda
nych upozorowanemu ubojowi brzegi zadanej rany 
ciętej lub kłutej nie są nasiąknięte krwią, co należy 
sprawdzić przez wykonanie świeżych poprzecznych 
na:cięć brzegów rany. Zielonawe zabM'wieU'ie powło
ki brzusznej lub zapach gnilny wskazują na to, że 
wI).ętrznościnie zostały wyjęte zaraz po śmierci 
zwierzęcia. 

Załącznik Nr. 5 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycz
nia 1929 r. (poz. 305). 

Bakterjologiczne badanie mięsa. 

L Obowiązek bakterjologicznego badania mięsa. 

§ t. 

Bakterjologiczne badanie mi'ęsa należy przepro
wadzać we wszystkich wypadkach podejrzenia o po
sQcznicę lub ropnicę ora-z we wszystkich wypadkach, 
wzbudzających podejrzenie, że mięso zawi'era zaraz
ki. zatruwające mięso (zatruwacze mięsa)' zwłaszcza 
przy uboju z konieczności, o ile już z widocznych 
zmi'an, stwierdzonych przy urzędowem badaniu przed 
ubojem i p6 uboju, niewątpliwie nie wynika, że ' całą 
sztukę należy uznać za niezdatną de spożycia. 

W szczególności należy przeprowadzać bakte~ 
rjolo.gitzne 'badanie w wypadkach: 

1) o.strego. zapalenia jelit (zwłaszcza u ko.ni 
i cieląt), ostrego zapalenia macicy i wymien~a 
(zwłaszcza u krów i o.wiec), ostrego zapalenia płuc, 
opłucnej lub ' otrzewnej, stawów, pochewek ści'ęgien, 
racic, kopyt i pępowiny, zwłaszcza w związku z nie
z.upełnie -o.torbionemi ogniskami ropnemi lub martwi~ 
co.wemij 

2) gwałtownych zaburzeń w o.gólnym stanię 
zdrowia, zauważonych przed ubo.jem, zwłaszcza, gdy 
badanie po uboju nie wykazuje zmian uzasadniających 
te ' zaburzenia. 

Od przeprowadzenia bakterjologicznego badania 
należy odstąpić, gdy posiadacz oświadczy, że zgadza 
się .na uznanie mięsa za niezdaine. 

§ 2. • 
Bakterjologiczne badania rozpoznawcze prze

prowadzają państwowe weterynaryjne praco.wnie 
rozpo.zna wcze. 

Minister Ro.lnictwa może równi'eż innym zakła
dom bakterjologicznym, z·właszcza pracowniom bak
terjologicznym, przy rzeżniach zezwolić na wykony
wa,nie badania bakterj ologicznego. w związku z lirzę
dowem badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa. Zakła
dy taki'e winny się zastosować do wszystkich zarzą
dzeń, wydanych w tym przedmiocie. 

II. Pobieranie~ opakowanie i przesyłanie próbek. 

' .§ 3. 

Do bakterjologiczneg:o badania mi'ęsa pobiera 
się natŁychmiast po. ukończeniu badania oczyszczonym 
i wyjałowionym nożem: 

1) po jednej próbce, możliw~e przylegającej 
do ko.ści, kształtu kostki o wymiarze 6 do. 8 cma 

z mięśni przedramienia kończyny przedniej i podu
dzia drugostronne j kończyny tylne j; 

2) po jednym mięśniowym gruczole chlonnym 
pachwinowym i podkolanowym wraz z otaczającą j~ 

, tkanką łączną - -z pozostałych dwóch kończyn; 
3) całą śledzionę i j edną nerkę wraz z ich gru

czołami chłonnemi, których to. częśd nacinać ni,e 
wolno; 

4) inne części narządów chor·obowo zmienio.
nych, co do których - według uznania lekarza we
terynaryjnego --- przypuszczać można, że w danym 
wypadku zawierają zarazki. ( 

§ 4. 

Pobrane próbkii należy włożyć do probówek lub 
po ·owinięciu w czyste płótno albo papier nieprzema
kalny - w inne szczelne naczynie, które dopełnia 
się motliwie otrębami, i wysłać jako pośpieszną 
przesyłkę pocztową do właściwej weterynaryjnej 
pracowm rozpoznawczej lub zakładu bakterjolo.gicz
nego (§ 2). 

. Lekarz weterynaryjny winien podaĆ dokładnie 
swoje imię, nazwisko ~miejsce zamieszkania (miej
s c·o.Wo.ść , 'Powiat, wo.jewództwo), jak , również imię, 
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ilai\visko i rtii~j sd:: zatfiiesżkania p05iaClacżii zwie
rzęcia, dzień wykonariia badania przed ubojem i po 
i.lBdjti i tiajważt1i~jsze zauważone obiawy i zmiany 
chorbbbwe. 

iiI. Spos6b Gadania w pracowhiiich roz~t)ZtllI:<łd+tb 
(za1didiicli baklerjoiogiczi1ych); 

§ 5. 

W celu stwierdź~riia ,obecnośCi drbbhotlsUbjiHv 
chordBbh"oH:zych lub hależącycH cia grupy zatruwa
czy mięsa należy zastosować sposób tiriibź)iwiająt:y 
otrżytrtanie wyriikli badaiiici w moźliwie najktótszym 
Cźasi~, t. j. W clągtl 24 godzin. 

Każdą przesłatlą próbkę należy opcl.li'ć aż db 
zwęglenia jej powierzchni i następnie przepołowić 
wyjałowiony~ nożem. 

Z powierzchni jednej połewy próbki' wydobywa 
się ,miazgę tkcihki i spbtządia się wysil=:wy na płyt
kach aMrotvych wedłŁtg nai1kowo uznanych trletdCl, 
mających na celu uwidoczni'enie na pożywkrldi ustttj
jÓ\v. należących dd grtlpy zatruwaCzy ttHęsa tub in
nych drobnotistrój ów choroJJdtwórczycli, witżtiyt:h 
dla oceny mięsa lub stwierdzenia zaraźliwej chotoby 
żwierięcej, pbdlegającej urzędoweintl zwaltianitu; 

Drtlgą połowę próbki, przed sporządżehieih 
~ niej wy~iewów w wyżej wśkązany sposób, pdddaj :~ 
się na 6 - 12 godzin pbstępo~variiuf mającem.p na d~
lu' namnażanie drobnoustrojów. 

Kolonje Wyrosłe na pnżywkach bada si'ę i:nikro
skopowo (w zabarwionych mazanych preparatach 
i w kropli wiszącej), serologicznie (aglutynacja). 
przy użyciu wysokowartościowych swoistych suro
wi'c, dla źatruwaczy mięsa, a w razie p6trźeby w dro
dze wysiewów różniczkdwych na pożywkach barwid
nych (barwne rzędy). 

§ 6; 

Jeżeli w wysiewach spotządzonych z części
próbek nie podtlan-ych rtamnaża.niu (§ 5. ust. 4) Z10-

staną stwierdżone żatrUwacze ml'ęsa lub mne drobno
ustrdje chorobotwdrcże, moźna odstąpić od dalszego 
Badania pozostałej połdwy próbek pnddanych na: 
mnażclniu, J eźeli zaś wysiewy sporządzone z CŻęŚCI 
próbek, nie poddanych postępowaniu namnażani,a, 
dkażą się jałowe, należy w każdym wypadkh bada
nie ith przeprowadzić do końca. 

IV. Ocena wyników badania bill:łer;ologi(;znegtl. 

§ 7. 

Jeżeli w wyni'ku badania: 
1) zostaną stwierdzone zatruwacze mięsa, 

w szczególno ści prątki duru rzekomego lub prątki 
- Gaertnera, całą sztukę zwierzęcia należy uznać za 
niezdatną do spożycra: 

2) zostaną ~stwierdzone drobnoustrtij ej w-yka
żujące w wysiewach tylko ogólne właściwości zaŁru
kaczy mięsa:, różn i ące się jednak przy dalsz~m bada
niu (w kropli wiszącej, w barwnych rzędach; przez 

tozkłaCl cukrów, przy a~lutynacji i t. p.) : u'fazac na
leży podejrzenie o zatruwacze mięsa za uzasadnione 
i całą~~ztukę uznać za . niezdatną do spożycia; 
..' ~) nire zostaną ,stwierdzone zatruwacze mięsa 
(pkt. 1); ani też drobnoustroje wzbudzające podej
rzenie o zatruwacze mięsa (pkt. 21, lecz inne drobno
ustroje (ziarniaki; gronkowce, p aciorkowce" drobno
ustroje okrężnicowe, rozkładu i t. p .) - całą sztukę 
należy uznać za warunkowo , zd a t n ą; 

" 4} nie zo staną stwierdzone za truwacze mięsa 
(pkt. 1)' anidrobneustroje pode jrzane o za tt;uwacz~ 
rpię&a (pkt. 2), ani też drobnoustroje rozkładu (pkt. 
3), lecz drobneustroje swoiste dla zaraźliwy.ch cho
rób zw~erzęcych - ocenę na leży 'uzależn ; ć od rodża
ju stwierdzonych drobnqust roj ów i od wyniku urzę
dowego badania przed ulJoj em i po ubo ju; 

,5) nie zostaną stwierdzone żą dne drobnoustro
j.e (pkt 1 - ~J -- ocenę mięsa należy lualeźnić je
d.ynie od wyniku urzędowego ba.dania przed ubojem 
i po uboju. 

. O wyniku ,badania praco'vnia rozpoznawcza 
(zikład bakteijologiczny) ź awia damia j akna j śpiesż
~i'ei (feleĘr~ fic~riie J, lek~r~a \V2terYr:aryj n,eg~, ~tóry 
nadesłał próbki. Telegrahr::zne zawladomJeme nale
ży potwierdzić na pi śmie. 

Letdi.rz weterynaryjn-y, otrzymawszy zawilado
Hiieriie, udaje się niezwłocznie na ri:ti ~ j sce badania 
i po pbwtórrieili zbadai::Iiti mięsa oceni'a i oznakowuje 
mięso. ddpowiec1zia1b ość za ocenę mięsa ponosi 
w każdym wypadku lekarz weterynaryjny, wykony
wający urz~dowe badanie zwi'erżąt rzeźnych i mięs ci. 

§ 9. 

. Baktetj ologicznego ba,dania mięsa, j ak również 
Blldani'a mięsa po btrzymaniu wyniku badaniia bakte
i'j t10gicżnegb nie należy uważae za ponowne bada
Hie Vi ~iysl tistęph :2 ad. 16 rozp orządzen,ia Prezy
denta Rżeczypospol:te j z dn i'a 22 marca 1928 r. d ba,
dariiii zwierząt I-źeźhych i niięsa (Dz. U. R. P. Nr. 3S, 
poz. 361). 

V. Sposób ' rejestrowania. 

§ 10. 

Pracownie rozpoznawcze (zakła s.y bkkterjolo
giczne - § 2) winny prowadzi'ć osobcy dziennik ba
dania bakterjologicznego, zapi s uj ąc w nim datę otrzy
mani& i badania próbek, imi'ę , nazwisko i miejsce 
zamieszkania (mie j scowość , powiat, województwo) 
lekarza weterynaryjnego, k~óry nadesła ł próbki, jak 
rów~ież imię, nazwi:sko i miejsce zamieszkania po
siadacza, gatunek zwierzęcia, wyszczególnienie otrzy
manych i badanych próbek oraz wyn ik poszczegól
nych zastosowanych metod bad ania według p orządku 
podanego w §§ 5 i 6 załączn rka niniejszego. 

Pracownie rozpoznawcze i ' zakłady bakterjold
giczne ~vinny corocżnie -tv terminie ustanowionym 
przez Ministra Rolnictwa prz edstawiać Ministerstwu 
Rolnictwa sprawozdania o il oś ci bada nych Wypad
ków i Wyniku z.btosowaoych poszczególnych badaJ!. 
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Załącznik Nr. 6 do rozp. 
Min . Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Badanie co do włośni. 

§ 1. 

Badanie co do ,<"łośni wykonywa się za'P0mocą 
miktoskopu lub trychinoskopu (aparatu projekcyj.
t1~gloj. . 

§ 2. 

Mikroskop jest odpowiedni do badania mi~sa 
co do włośni, jeżeli umożliwia 30 - 40 krotne po
więlł:szeriie, a także i DO-krotne i outwarza wyraźny 
i dokładny obraz badanego przedmictu. 

Trychinoskop nadaj e się do badania mięsa co 
do włośrii', j eżeli przy 70 - 8D-krctncm p cwiększe
niu wytwarza wyraźny i dokładny ob.·az świetlny 
badanego przedmiotu. 

§ 3. 

. Oprócz mikroskopu lub trychinoskopu oglądacz, 
jak również lekarz weterynaryjny, o ile wykonywa 
badanie co do włośn i', wihni być zaopatrzeni w na
stępu j ące narzędzia : 

1) nóż do wycinania próbek, 
2) mał,e zak rzywio ne nożyczki do wycinania 

preparatów z pobranych próbek, 
3j ściskacze (k ompre::;(wja) do rozpłaszczania 

i badania wyciętych z próbek preparatów, 
4) pincetkę i dwa szpikulce, 
5) zakraplacz, kwas octowy i ług potascl\'1y, 
6) odpowiednią ilo ść kolejno numerowanych 

puszek do wkładania wyciętych próbek w wypadkach 
równoczesnego p obierania p róbzk od większe j ilości 
sVlifi j ltib z Większej ilo ś ci kawałków mięsa. 

§ 4. 

bti badania rriięśa co do włośni należy pobrać 
próbki: 

1) ~ całej Świni: 
a) z każde j nóżki przepony w pobli'żu je j 

przejścia w część ścięgnistą - - po jed!\ej 
próbce wielkości orzecha laskowego lub 

b) w braku j edn~j nóiki przep "ny, ż p ozo
stałej dnt~ie j lióżkj dwi'e próbki wielko
ści orzecha laskowego, w braku zaś oby
dwó ch nóżek przepony - 2 próbki wiel
kośc i orzecha lasko-;.vego-z ·c zęści żehro
wej przepony lub mięśni br zusznych ; 

2) z połoWy świn~ - jak z całej świni; 
3) Z p oszczególnych kawałków mięsa świeżego 

lub przyrządzonego (szynki, słoniny i t. p .) - z róż
njch miejsc możliwie w pobli'żu kości lub ścięl1ien 
pb 3 próbkIj 

4) z kiełbas po cztery cienkie plasterki na każ~ 
dy kilogram k~elbasy. 

§ 5. 

Oglądacz lub lekarz weterynaryjny wiriien p8-
bierać próbki osobiście. W większych rzeiiiiach pd
bi'eranie próbek może być uskuteczniane prz~.z infie 
osoby (skraw karzy), które wykażą ·sw e uzdd:lni~"; 
nie z!5,odnie z pr zepisami § 13 rożpohądzeriia Mirli
stra Rolnictwa z dnia 26 maja 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 62, p oz. 575). 

Przy równoczesnem pobieraniu prÓo ek z więk
sze j ilo ści ŚWil1 lub z \\'iększe j ilośd kawałków mię
sa , p rób;iu z każde j świni, lub z każdcgd kawałka 
mięsa winna być wkładana db dddzi~lnej puszlH 
z vv-ytł o::zcnym na nie j numerem. Każda swiiiia lUb 
każdy kawałek mięsa , z którego pobrano próbkę, wi
nien być oznacz sny numerem tej puszki, do której 
włożon o pohr<i!ną próbkę. 

.§ 6. 

Z pobranych próbek (§ 4) należy spdrz!:l,dZić 
preparaty: 

1) ; próbek pobranych z obydwóch iióżek pHe.
pony (§ 4 n:d. l- aj - z każdej próbki po ,7, razem 
14 pl"ep 2rd ~ów; 

2) z prólJek pobranych tylko z jednej nóżki · 
przspony (§ 4: pkt. l -b) - z każde j próbki po 7, 
razem 11 p;'epara~ó'N; 

3) z próbek pobranych z m!ęSl1l ptzepony że
brom:j lub z m :c.: :::ni brzusznych (§ 4 pkt. l-b) -" 
z ka'::dej próbki p o 14, r azem 28 pr~paratówj 

4) z próbek pcbrs.nych: 
a ) ze słoniny -- z każde j próbki po 4, ra

zem 12 preparatów, 
b) z bwałków mięsa - z każdej pr6bki po 

6, razem 18 preparatów; 

5Jż próbek (plasterków ) pobrariych z kiełbaSI 
po wyciągni~c:u szpikulcem włókien, odzriaciającyl::h 
się b l edszą barwą i deliKatniejszą strukturą (mięso 
wieprzowe) p o 6 z każde j próbki, razem 24 pre~ 
paraty. • 

§ 7. 

W celu sporządzenia preparatów wycina. się 
malemi zah:~y\\;onemr nożyczkami 2; ptóbki kawa
łeczk~ wielkości ziarn!;:a owsa w k ierunku układu 
włókien lu : ęsnych, umi eszcza s ię je na posźcżegól
Ilv::h polach cie lne j szkl a.fic j płytki ściskacza, prży
krywa górno, plytką i rozpł?szcza zapomocą przy
krę ccniJ. śr;lbek tak, aby mo;~na było przez preparat 
czytać zwykłe pismo drukowane. 

Preparaty z mięsa sushego lub hVll.tdegb nale
ży przed umieszcze;]iem ich na cie lne j płytce ściska
cza \Jł0ŻY':; na przecią~ 10 - 15 minut do ługu pota
sowego, rczci'eńczonego mnie j więce j podwójną ilo
ścią wody. Suche włókna rozdrabnia się zapomoc" 
5zpikulców. 
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§ 8. 

Badanie mikroskopowe należy wykonać staran
nie, przesuwając powoli ściskacz j' oglądając kolejno 
każdy preparat w kierunku układu włókien mięsa, 
przy tern należy zwracać uwagę na torebki, Mieschera 
i złog~ wapienne, mając na względzie, że niekiedy 
w mięsie napotyka się motylicę, mątnik octowy, roz-

' tocze i młode robaczki płucne (obliceJ, ~ które przy
padkowo mogą srę dostać do próbek mięsa lub pre
paratów. 

W razie wątpliwości należy pndejrzany prepa
rat zbadać przy silniej szem powiększeniu, w razie 
potrzeby pobrać nowe próbki jI badać je w ten spo
sób aż do osiągnięcia pewnego wyniku. Ciemne 
i niewyraźne miejsca w preparaci'e należy rozjaśnić 
zapomocą k'wasu octowego. 

§ . 9. 

W wypadka.;:h podejrzenia, że ośrodek (język, 
krtań, płuca, przepona, wątroba), pochodzący z da
nej świni, zosŁał zamieniony, należy pobrać próbk~ 
ze wśzystkich ośrodków, co do których zachodzi po
dejrzenie zamiany, i badać je w wyżej podany spo
só6 aż do usuni'ęcia wątpliwości. 

§ 10. 

Jeżeli oglądacz wykryje włośnie lub twory po
dobne do włośni, to winien wszystkie pobrane z po
dejrzanej świni lub mięsa próbkfi wszystkie z nich 
sporządzone preparaty przesłać natychmiast właści
wemu lekarzowi weterynaryjnemu, oznaczając do
kładnie w preparatach podejrzane miejsca i podając 
nazw~sko i miejsce zamieszkania posiadacza. 

§ 11. 

Lekarz weterynaryjny winien przesłane próbki 
ł preparaty zbadać niezwłocznie i o wyniku badania 
zawi'adomić natychmiast oglądacza i właściwą wła
dzę gminną. 

§ 12. 

Przy badaniu zapomocą trychinoskopu należy 
r6wnież badać poszczególne preparaty wolno i sta
rannie, przesuwając je ko,lejno w kierunku ukła'du 
włókien mięsnych. 

W razie wątpliwości należy podej rzane prepa.
raty zbadać pod mikroskopem przy silniejszem po
większeniu i postępować dalej w sposób podany 
w § 10 załącznika niniejszego. 

§ 13. 

N a sporządzeni'e i badanie preparatów, nie li
cząc czasu potrzebnego do pobrania i rozmiękczenia 
próbek, należy zużyć co najmniej: 

a. IPrzy badaniu pod mikroskopem: 
1) j eżeli próbki Zlostały pobrane z obydwóch 

lub jednej nóżki przepony - 10 minut, 

2) jeżeli próbki zostały pobrane z mlęsm prze-
pony żebrowej, lub mięśl1ii brzusznych - 20 minut, 

3) jednego kawałka mięsa - 12 minut, 
4) jednego kawałka słoniny - 10 minut, 
5) każdego kilograma: kiełbasy - 15 , minut; 

b. przy badaniu zapomocą trychinos kopu: 

1) jeżeli próbki zostały p obrane z obydwóch 
lub jedne j nóżki przepony - 6 minut, 

2) jeżeli próbki zostały pobrane z mlęsm 
przepony żebrowej, lub rp.ięśni brzusznych .- 12 mi-
nut, . 

3) jednego kawałka mięsa - 7 minut, 
4) jednego kawałka skniny - 6 minut, 
5) każdego kilograma kiełbasy - 10 m.itnut. 
Ilość badaJ) co do włośni, wykonanych przez 

jednego oglądacza w przeciągu jednej doby, nie po
winna przekraczać: 

1) przy badaniu pod mikroskopem: 

36 całych lub połów świń, lub 
30 kawałków mięsa, lub 
36 kawałków słoniny, lub 
25 kg kiełbasy; 

2) przy badaniu zapomocą trychinoskop~: 

60 całych lub połów świń, albo 
55 kawałków mięsa, lub 
60 kawałków słoniny, lub 
40 Kg kiełbasy. 
W wyjątkowych wypadkach wojewoda (Komi

sarz Rządu m. st. Warszawy) może w razie koniec z- I 
nej potrzeby na pewien, ściśle określony, czas ze- ' 
zwolić na powiększenie wyżej podanych ilości dzien- : 
nych badań do 20%, 

§ 14. 

Oglądacz, jak również lekarz weterynaryjny, ' 
wykonywający badanie ' co do włośni, winni pro
wadzić osobny dziennik według załą;czonego wzoru, 
w którym należy zapisać osobno każde badanie, 
a: wynik badania stwie,rdzić włas.norę<:z.nym pod
pisem. 

W rzeźniach , w których badanie co do włośni 
wykonywa kilka osób, może być prowadzony jeden 
wspólny dziennik, wynik badania jednak stwierdzić ' 
winna własnoręcznym podpi'sem osoba,; która wyko
nała badanie. , 

W razie pobrania próbek przez skrawkarza 
(§ 5) wypełnielnie rubryki 2-ej dziennika przez oglą
dacza, wykonywającego badanie co do włośni, jest 
zhędne , o ile ni'e zostaną stwierdzone włośnie, 

Skrawkarz, pobierający próbki, winien prowa
dzić osobny dziennik, w którym zapisuje numer bie
żący, dartę, imię i .nazwisko p osiadacza, imię i na
zwilskooglądacza, wykonywającego bada.nie co do 
włośni i wynik ba.da:nia. 

Dzienniki po zakończeniu roku winny być 
przechowywane w przeciągu następnych dwóch lat. 
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Wz6r do zał. Nr. 6 do rozp. Min. Roln. z dDia 29 stycz
nia 1929 r. (poz. 305). 
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2ałątznik Nr. 7 do rozp 
Min. Rdn. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Ocena mięsa zwierząt dotkniętych gruźlicą. 

I. Za niezdatne należy uznać: 
1) całą sztukę razem z narządami, jeżeli zwie

rzę wskutek gruźlicy jest zupełnie wychudzoriej 
2) narządy i części, w których ujawniono zmia

ny gruźlicze. 
Cały narzą,d (np. płuca, wątrobę, opłucnę, 

otrzewnę i t. p.) należy uznać za dotknięty gruźlicą 
bez względu na ilość i wielkość ujawnionych ognisk 
gruźliczych i stopień ich Irozprzestrzenienia, nawet 
wówczas, gdy narząd sam nie' zavl'iera zm ian gruźli
czych, lecz zmiany t akie ograniczają slię do przyna
leżnych gruczołów chłonnych. 

Przy gruźlicy gruczołów chłonnych krez
kowych należy uznać za, gruźliczą tylko przyna1.eżną 
część jelit, t. j. tylko jelita ci(>nkie lub tylko jelita 
grube rwraz Z przynależną częścią krezki. 

U świń jelita należy uznać za zdatne, jeżeli 
ogniska gruźlicze, stwierdzo:ne tylko w gruczołach 
chłonnych krezkowych, są zupełnie suche, zsew
waciałe lub zwapniałe. 

II. Za warunkowo zdatne po nieszko dliwem 
usunięciu części niezdatnych (dział I pkt. 2) należy 
uznać: 

1) całą sztukę, jeżeli zwie,rzę nie jest zupełnie 
wychudzone (dz. I pkt. 1) i jeżeli można przypusz
czać, że gruźlica świeżo wtargn<:ła do obiegu krwi-
przypuszczenie takie jest uzasaąnione: 

a) ll:!ź~lł gfU.~l:!łkl gttiźl!tze ztJajdujq się w na
rządach, do których gruźlica maże się prze
dosta-ć jedynie drogą wielkiego obiegu krwi 
i gruzełki t~ nie są jesżczezmętniałe i nie 
przekraczają wie1kbści ziarnka prdsa lub 

h) jeżeli u gruzliczych zwierząt zastanie 
stwierdzony obrzęk śledziony i gJuczałów 
chłonnych mięsa, którego przyczyna w in
ny sposób nie może być uzasadniona. 

. Na moŻiliwaść świeżego , wtargnięcia- gruźlicy 
do wielkiego obiegu krwi nrleżyszczególną zwracać 
uwagę przy ni~upełnie otorbionych ogniskGch gru
źliczych, jak również przy promienist em zserowa-

niałe ogniska gruźlicze w kościach lub gruczołach 
chłonnych mięśni. 

Załącznik Nr. 8 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Ocena mięsa świń, dotkniętych pomorem lub zarazą 
świń. 

I. Za niezdat.ne do spożyc ia należy uznać: 
1) całą sztukę razem z narządami, jeżeli ś*iri~a 

jest w ychudzona lub jeżeli zos ta ną stwierdzone zmia
ny charobowe (wiotkość, wodni staść, szare lub Ciem
na - czerwone zabarwie,nie) nietylko w narządach, 
skórze, tłuszczu, lecz również w mięśniach; 

2) wszystkie narządy wewnętrzne, jak również 
części skóry, wykazując e zmiany charobowe, jeżeli 
zostanie stwierdzony ostry przebieg pamoru lub za
razy ś'wriń, a nie zachodzą vv'arunki wskazane w pkt. 1; 

3) t ylk o poszczególne narządy, wykazujące 
zmiany chorobowe w wypadkach przewlekłego prze
biegu pomoru lub zarazy świń, gdy przed ubojem nie 
zauważono zaburzeń W agóll1Jm stanie zdrowia, po 
uboju za ś zastały stwie,rdzone tylko zmiany pozosta-
łe po tych charobach (hiizny lub zro·sty ri.arządóiv 
jamy brzusznej lub piersi owej , strupy na błonie ślu
zowej jelit, zserowacia łe i zupełnie otorbione ogniska 
w płucach lub gruczołach chłonnych). 

II. Za warunkowo zdatną należy uznać całą 
sztuk ę oprócz narządów wewnętrznych i części 
uznanych za nie zdatne (d z. I p kt. 2), jeżeli zostaną 
stwierdzone abjawy 1 zmiany ostrego przebiegu po
maru lub zarazy świń (wybraczyny na błanach surd
wiczych, w płucach , w ner kach, ciemno - cz~rwone 
zabarwienie i obrzmienie gruc zołów chłonnych mię~
nych), a nie zachodzą warunki wska.zane ~ dz. I 
p'kt. 1. 

Załącznik Nr. 9 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycznIa 
1929 r. (poz. 305). 

Ocena mięsa świń, dotkniętych różycą. 

ceniu .ognisk gruźliczych (gruźlicze nacieczenie); I. Za niezdatne do spożycia n ależy uzn~ć: . 
2) poszCzególne ćwierci mięsa, w których zo- 1) całą sztukę raz.em z narządami, jeż eli świ-

stanie stwietdzone chociaiby tylko jedno ognisko' nia: jest wychudzona lub jeżeli zostaną stwierrdzorfe 
w kośc.iach lub grruczałach chłonnych mi ęśni, a ogni- zmiany chorobowe nietylko w narządach, skórz~, 
sko to nie jest zupełnie suche i zupełnie zsero ,,va- th tszczu, lecz także w mięśniach (wiotkość, wodni
dałe lub zwapniałe (dz. III pkt. 2), z wyjątkiem wy- stość, szare h ib ciemno - czerwone zabarwienie); 
padków umani'a całej !sztuki za niezdaŁną (dz. I • 2) wszystkie narządy wewnętrzne, jak i·ównież 
pkt. 1) lub warunkowo zdartną (dz. II pkt. 1). części skóry, wykazuj ące zmiany chorobowe, w wf-

III. Za mniej wartościawą, z wyjątkiem uzna- padkach, gdy n.iema zmian chorobowych mięśhi 
oia .całej szthki lub poszczegóLnych ćwieil"c1 za nie- (pkt. 1) ; 
zdatne (dz. I) lub warunkowo zdatne (dz. II) po nie- 3) tylko charabowo zmienione części skory, j~
szkodliwem usunięciu .części niezdatnych do spo- żeli zos t anie stw:ierdzona różyca w postaoi po-
życia (dz. I pkt. 2) należy uznać: krzywkij . 

4) tylko serce, jeżeli zostaną stwierdzon~ 'zmia-
1) całą sztukę, jeżeli gruźlica obejmuje dwa or,.y na zastawkach sercowych, pozostałe po różycy. 

lub więcej narządów i zmiany gruźlicze w poszcze-
gólnych narządach są znac'źnie rozprzesohzenione; II. Za warunkowo zda tną należy uznać całą 

2) posztzególne części, w którychstwierdzo- sztukę oprócz narz2,dów i części chorobowo zfnienio
ne zostały zupełnie suche, zSe\l'owaciałe lub zwap- nych (dz. I pkt. 2), jeżeLi zostaną stwier-clzont zmii. 
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ny chorobowe w narządach wewnętrznych, w skó
rze i tłuszczu, lecz niema zmian w mięśniach (dz. I 
pkt. 1). 

Załącznik Nr. 10 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Ocena mięsa zwierząt, dotkniętych włośnicą. 

I. Za niezdatne do spcżycia naieży uznać: 
1) całą sztukę oprócz tłuszczu: 

a) jeżeli mięso, bez względti na ilość włośni, 
jest wodniste lub szaro zabarwione, 

b) je żeli w więcej niż w połowie badanych 
prepar,a t6w zostahie stwierdzone choć
by po jednym tylko wIośniu, 

c) j eżeli nie mogą być wypełnione warunki, 
wskazane w dziale II pkt. 1; 

... 2) k'iełbasy i posźczególne kawałki mięsa, bez 
względu na ilość -stwierdzonych wIośni. 

II. Za warunkowo zdatne należy uznać: 
1) całą sztukę, jeżeli wlo:;nie stwierdzono tyl

ko w mniej niż połowie badanych preparatów, lecz 
tylko wówczas, gdy wojewoda (Komisarz Rządu 
m. st. Warszawy), na podstawie sprawdzenia stanu 
u:rządzeń da1riej rzeźn i , zeZ\voli na p oddanie mięsa 
i narządów wewnętrznych działaniu pary w osob
nych aparatach (sterylizatorach), wskazujących 
a'utomaŁycznie ciepłotę w wewnętrznych warstwac h 
mięsa; . , 

2) tłuszcz w wypadkach, wymienionych w dzia
le I, pkt. 1; 

3) poszczególne kawałki słoniny , po zupełnem 
usU!nięciu ż niej włókien mięsnych, bez względu na 
ilość stwierdzonych włośni. 

Załącznik ~r. 11 do rozp. 
Min . Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Ocena mięsa SWlD, dwiec i kóz, zawi€rających wą
gry szk()d1iwe dla ludzi (cysticercus, cellulosae). 

I. Za niezdatną do spożycia ,należy uznać ca
łą sztukę oprócz tłuszczu: 

1) jeżel i mięso, bez względu na ilość wągrów, 
jest wodniste lub szaro zabarwione; . 

2) jeżeli w wię kszej ilości przekrojów (nacięć) 
wielk,ości dłoni (śfednio 8 cm X 8 cm), wykonanych 
zwłaszcza w mię ś niach najczęściej n'a wiedzanych 
przez wąg'ry, tostanie stwierdzon e co najmniej po 
2 wągry w żyWym lub martwym stanie - wągrzyc~ 
w znacznym stopniu. 

II . Za wiltt1t1kowo zdalne naleźy uznać: 
1) tłuszcz - w wypadkach uznania mięsa za 

niezdatne z powodu wągrzycy (dz. I); 
2) całą sztukę łącznie z tłusz czem, jeżeli wą

gry zostaną stwierdźarie VI mniejszej ilości niż to 
przewiduje dz; I pkt. 21 a: mięso nie jest wodniste lub 
szaro zabarwione (dz. I pkt. 1) - wągrzyca w nie-
znacznym sto'pniu. • 

III. Za zdatne do spożycia należy uznać narzą
dy (wą,ttoł;ę, śledzionę ; nerki, żołądek ; jelita, mózg, 
rdzeńkręiOiWY, wymiona i t. p.) w wypadka(:h wy-

mienio:nych w dz. I pkt. 4 i w dz, n, jeżeli na;rzą,dy te 
przy najclokładniejszem .hadaniu okażą sięz'll,pełnie 
wolne 'od wągrów. 

Zaląc:l;nik Nr. 12 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r, (poz. 305), 

Ocena ~it(ąa bydła rogatego, z:nvier~ią~~g~ wągry 
szkodliwe dla ludzi (cystic~tcus ihehitis). 

L Za niezdatną ,do s.pozycia lnależy uznać c~-
łą sztjlkę, oprócz tłuszczu: , '. 

1) jeżeli mięso jesiwodhiste 11ih szaro zabar
wiorie' 

2) jeże]'i w większej ilości , przektdjów [HadęĆ) 
wielkości dłoni (śtedhio 8 X 8 cm), wykolllamych 
zwłaszcza 'W mięśni,khrtaJczęśdeJlla-\\riedzftrtych 
przez wągry, zosta1r.ą stw,ierdzone co rlajIitriiej po 2 
wągry w żywym lub martwym stanie - wągrzyoa 
w znacznym stopniu. , 

II. Za warunkowo zdatne mtłeiy dzmlc: 
,1j Hilszcz - w ,wypadkach Uznami/. mięsa za 

niezda-bne z powodu 'wągrzycy (dz. I), 
2) całą sztukę łącznie z tłuszczeni: . ,J 

a) jeżeli wągry zostaną stwierdzone w mll1eJ
szej ilości, niż to ptzewiduje dz. l pkt. 2, 
a mięso nie jest woduLste lub suito zabar
wione (dz. I pkt. 1) - wągrzyca w :n.ie
znacznym stopniu, 

b) jeżeli oprócz wągrów w sercu, języku lub 
mięśniach żuchwy zostanie stwierdzony ty1-
\(o jederi wągier w mięśniach całej śżt,uki 
(jednowągrowatosć), a sztuka :nie może być _ 
poddan a przechłodzeniu lub z,amrożeniu, 
przewidzianym w dz. 1II pkt. 2. 

III. Za zdatne do spożycia należy uznać: 
1) narządy (wątrobę , śle dzionę , nerki, żołądek, 

jelita, mózg, rdzeń kręgowy, ,wymi<illla i t. p.) w wy
padkach, wymienionych w~z. I pkt. 2 i dz. II pkt. 2 
lit. a i b, jeżeli narządy te przy tlajdokładniejszem 
zbadaniu ,okażą się zupełnie wolne dd wągrów; , 

2) całą śztnkę jednowągrowat~ (dz. II pkt. 2 
lit. b) po poddaniu jej przechłodzeniu lub zamroże
niu w chłodni lub zamrażalni, odpowiadającej wa
runkom podanym w dziale IV i V, 

IV. P rzetrzymywanie jedndwągrowatych sztuk 
bydła rogatego w chłodniach winno odbywać się pod 
następującemi warunkami: 

1) sztuka oznakowana, jako warunkowo zdat
na, może być umieszczona w chłodni po jej ostudze
niu i całkowitem obes chnięciu; 

2) sztukę należy umie~cić w osdbnym, należy
cie zamkniętym odctz'iate chłodni, w sposób zabez
pieczający dostęp powietrza do wsźystkich części 
mięsa, ; 

3) sztukę należy oznaczyć wyraźbym i trwałym 
napisem, uwidaczniającym datę umieszczenia mięsa 
w chłodni; 

4) temperatura w chłodni winna być stale 
utrzymywana od 0° do + 4°C i codziennie kontrolo
waJna; 

5) w celu koŁtolowania wilgotności powietrza, 
chło;dnia winna być zaopatrzona w automatyczny hy
dr,ometr, sprawdzany o~ruowo ,przez fa{;howca; 
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6) dopuszczalna jest ,następująca wilgotność po-
wietrza 'w chłodni: • 

przy temperaturze 09C - najwyżej do 88% 
+ 1°C - II ,,85% 
+ 2°C - II " ' 81 % + 3°C - " ,,' 78%' 
+ 4°C - " ,,75% 

7) po upływie 21 dni i po spraw'dzeniu przez 
właściwego lekarza weterynaryjnego, że mięso jest 
dobrze zachowane i niezepsute, należy usunąć po
przednio nałożone pieczęcie i mięso oznakować jako 

, zd::tne. 
V. Przetrzymywanie jednowągrowatych sztuk 

bydła Irogatego w zamrażalniach winno odbywać się 
pOid następującemi warunkami: 

1) przy umieszczaniu mięsa w zamrażalniach 
obowiązują warunki podane w dz. IV, pkt. 1, 2, 3 
i 7, a poza,tem: 

2) temperatura w zamrażalni winna być stale 
utrzymywruna co najmniej od - 6°C do - 8

u
C niżej 

,zera i codz;iennie kontrolowana; 
3) po upływie 21 dni odtaj anie mięsa winno od

bywać się powoli, możliwie przy temperaturze + 5 
do + 6°C i wilgotności n ieprzekraczającej 75%, pleśń 
z powierzchni mięsa należy usunąć przed odtajaniem 
mięsa, a ćwiartowanie mięsa wykonać dopiero po 
odtajaniu. 

Załącznik Nr. 13 do rozp. 
Min, Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

WZORY PIECZĘCI DO ZNAKOWANIA MIĘSA 
KRAJOWEGO. 

I. Kształt pieczęci. 

Wzór Nr. 1. 

Zdatne. 

Wzór Nr. 2. 

[t.------~ 

mniej wartościowe. 

I 

I 

Wz.6r Nr. 3. 

: .. t 

"_', .. 

warunkowo zdat.ne. 

Wz'6rNr. 4. 

.~ . 
niezdatne. 

Wzór Nr. 5. 

zdatne. 
(mięso zwierząt jednokopytow.). 

- Wzór Nr. 6. 

niezdatne. 
(mięso zwierząt jednokopytow.). 

Wt6r Nr. 7. 

n. ' , 
-~ H 

I ,. 

wolne od włośni. 

Nr. 32. 

I 

I 
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Nr. 32. Dzienńik'" Ustaw. Poz. 305. 
. ' . I :---.n:.- Wzory (przykłady) napisów na pieczftCiach. 

Wzór Nr. 1. 

... . 

. ' . Wzór Nr. 2. ' ,. , 

WZÓTi Nr. 3. 

Lek.wet. . 

Wzór Nr. 4. 

• I 

Wzór Nr. 5. 

I 
~, ' . ,,' . ~ "" " , " , . ~ ~' , •• t ~ ~'l"_." " '~', ', · "t . .,.' 

Wzór Nr. 6. 

Wzór Nr. 7. ' 

Wzór Nr. 8. 

Wz6r Nr. 9. 

Jasiń,sk i. , 
po \ol. 

LeRwet. 

W~6rNr. 10. 

• 

I 
. 6 

- , 

. .'p 

I' , 

\ 



.' .\ 

• 

I 

I 

Wżót Nt. 11. 

Wzór Nr. 12 . .. 

Le,]twet. 

Wzór Nr. 13 . . 

Rz eżn la 
lniejskd 

l.ek.,wet. 

Wzór Nr. 14. 

Lek.wet 

J!.OW: Kolno 

Wiór Nt. is. 

""Oń LeM.wet. .' 
Il~eźpni~. mieJska,_ . . oznan: 

• 

Dzienm'k liS.ław. P~. 305. 

\\:oń 
Lex.vet Wiłde 

Łobżenicapo'W.wyrzy-s-K · 

Wzór Nr. 17. 

Rzeź nia mi~ ska ~ 
Warszawa 

Wzór' Nt. 18. 

Wolne od włośni 

Nr; 32. ' 

I , , 

III. Objaśnienia do WZOFÓW pieczęci. 
I 

. .-: 

A. Kształt pieozęci- : . .... , 
~.f,zór Nr. 1 dla mięsa zdatne~o bydb rogateg'O, cie

ląt, świń, owiec i kóz, 
.. Nr. 2 dla mięsa ropiej wartośdowegio ' bydła, . 

rogate'g.o, . c,i eląt { świ-ii, owiec i kóz, ' . 
" Nr. 3 d},a mięsa iVarnn'ko,wo zdatneg'O -. bydła 

rogategq, cieląt"świń, owiec i kóz, 
" N~. 4 dla mięsa niezdatneg,o bydła rogatego, 

cieląt, świn, o:wiec i kóz, ' . - , 
" Nr. 5 dla mięsa zdatnego zwierząt 'jednoko-

pytowyeh, . 
" Nr. 6 dla mięsa nieiZdatnegG żwierząt jedno,,: 

kopytowych, 
" Nr. 7 dla- mięsa: wieprzóweigo wolneg,o od 

włośni. 
\ 

B. Wzory ('pr:zyklady} napisóW na pieczęciach: . 

a) mięso' idatne: 

Wzór N~. 1 dl~ ogląd~czy w obwodach oznaczo
nych we'dług iIl'aiwy miejscowości, 

" Nr. 2 dla 'Oglądaczy' w " ohwoda,ch ozna'czo
nych według ba,eżącyć'h nuine~ów, 

" Nr. 3 dla lekarzy . weterynaryjnych wyzna
C':2JO'nych jak,o ,organ badania . dla: dane .. 
g,d ,obwodu, 

" Nr. 4 dl,a rzeźni Jll'iejskiej, w której urzędo
we badanie wykolJ)\Wają lekarze we-
terynaryj,Ri, . ;-

" Nr. S. dla rieźnł' ?ub'lic'źine:j, w któlTej urzędo
we badaąl~ W}>'Ko.nywają lekarze we~ . 
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terynaryjni , gdy w miej,scowości zgaj
duje się kilka r zeźni , 

Wzór Nr. 6 dla rze źni wywozowe j, w której urzę
dowe badanie wykonywają lekarze we
terynaryjni, gdy w tej miej scowości 
znajduj ą się również rzeźnie publiczne, 

Ił Nr. 7 dla rze źn i publicznej, w klóre j urzędo
we badanie wykonywają ogląclacz~, 

I, Nr. 8 dla rz€źni miej skiej, w której urzędo
we badan1e wykonywają og lądacze, 

Ił Nr. 9 dla państwowych lekarz y we lery
naryjnych, 

" Nr. 10 dla ,innych lekarzy weterynaryjnych, 
którzy wykonywają urzędowe badanie 
poza obrębem przydzielonego im ob
wodu badania, 

hl mięso mniej wartościowe (nie wolno znakować oglądaczom): 

Wzór Nr. 11 ,dla rzeźni, w której jako organ badania 
jest wyznaczony lekarz weterynaryjny, 

u. Nr .. 12 dla obwodu, w którym jako organ ba
dania jest wyznaczony lekarz wete
rynaryjny, 

c) mięso warunkowo zdatne (nie wolno znakować oglądaczom): 

WiO;r Nil". 13 

." Nr. 14 

dla rzeźni, w której jako organ badania 
jest wyznaczony lekarz wetery.naryjny, 
dla ,obwodu, w którym jako orga.n ba
dania jest wyznaczony lekarz wete
ry.naryjny, 

cł) młęs/) zwierząt jednokopytowych (me wolno ZB8kować 
oglądacz'om): 

Wzór Nr, 15 dla mięsa zdatnego w rzeźniach/ 
" Nt. 16 dla mięsa uznanego za zdaln e przez 

lekarza weterynaJryjnego nie wyzna
czoneg,o dla danego obwo du, 

" Nr. 17dia mięsa niezdatnego w rzeźl'1iach, 

e) mięso badane co do włośni: 

Wzór Nr. 18 dla mięsa wolnego od ,włośni. 

PalIl 
gmina . 
województWo 

dE> 
następujące mięso 

Załącznik Nr, 14 do rozp. 
Min, Roln. z dnia 29 stycz nia 
1929 r. (poz. 305 ), 

Świadectwo. 

z 
powiat 

wywozi z 

(rodzaj, ilość i t. p.) 

' " . 
Wymienione powyżej mięso, oznakowane prze-

zeiImie p~eczęciami" których wzór podaje się poni-

. żej, pochodzi :ze zw,ierząt , poddanych ubojowi 
w... rzeź<ni • 
dnia 

Zwierzęta te zostały przed ubojem i po uboju 
przezemnie zbadane i uznane za wolne od zaraźli
wych chorób zw'ierzęcych. 

Mięso uz:nałem za zdatne do sp0życia bez 
ograniczeń, mięs0 zaś wieprzowe również za wolne 
ord włośni. 

I dnia • 19. r . 

lekarz weterynaryjny 

oglądacz mięsa 

pieczęć umieszczona 
na mięsie 

ZałąćZl'lik Nt. 15 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Wzór uchwały ./ 

o urządzeniu miejsca do sprzedaży mięsa mniej wartośeiewego 
(taniej jatki). 

W związku z §§ . . . . rozporządze
nia Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 
1929 r . (Dz. U. R. P . Nr. 32, poz. 3(5) uchwala 
się dla całego obszaru gminy ..••••• ' , • 
co następuje: 

§ 1. 

W ~minie ..... , przy rzeźni .. , . . przy ulicy 
urządza się tanią jatkę do sprzedaż)" 

mięsa uznanego za mniej wartościowe, jak również 
mięsa: wa'runkowo zdatnego po poddaniu go zabie
gom, mającym na celu jego unieszkodliwienie. 

§ 2. 

Mięsa zdatnego do spożycia VI taniej jatce 
sprzedawać nie wolno. 

§ 3. 

Sprzedaż mięsa mniej' wartaściowegO' w inriem 
miejscu, niż w taniej jatce, w obrębie gminy ...•.• 
jest zakazana. 

§ 4. 

Do sprzedaży w taniej jatce zarząd gminy 
~ •••. możE! za każdorazowem uprzedniemzezwole-
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niem dopuścić również mięso mniej wartościewe, po- . władzy nadzorczej i pod warunkami zastrzeżonemi 
chodzące z innej miejscowości. w tern rozporządzeniu . 

§ 5. 

Zarząd gminy ........ przejmuje na: wlasny 
rachunek użytkowanie - sprzedaż - mięsa wymie
nionego w §§ 1 i 4 i wypłaca uzyskaną kwotę po
siadaczowi po potrąceniu opłat ustalonych w § 11. 

§ 6. 

Zarząd gminy. . przynajmniej na 12 go-
dz~n przed rozpoczęciem sprzedaży mięsa w t,aniej 
jatce ogłasza czas sprzedaży i r odzaj oraż cenę sprze
daw.anego mięsa. Tej samej treści ogłoszenie zosta
nie umieszczone w taniej jatce po.dczas sprzedaży. 

§ 7. 

Cenę przyjętego przez zarząd gminy ..... . 
do użytkowania - sp'rzedaży - mięsa ustala lekarz 
weterynaryjny, wykonywający urzędowe badanie -
leka·rz weterynaryjny, będący kierownikiem rzeźni. 

PosiadCtlcz mięsa niezadowolony z wysok,ości 
ustalonej ceny może żądać ponC'wnego ustalenia jej 
przez komisję wyznaczoną przez zarząd gminy 
w składzie wspomnianego w ustępie poprzednim le
karza weteryna,ryjnego, jednego rzeźnika i jednego 
obywatela gminy. 

Cena ustalona przez komisję jest dla posiadacza 
obowiązująca. 

§ 8. 

Mięso niesprzedane w wyznaczonym terminie 
(§ 6) podlega przed ponownem dopuszczeniem do 
sprzedaży sprawdzeniu przez lekarza weterynaryjne
go, czy nadaje . się jeszcze do spożycia, w razie po
trzeby - winna być ponownie ustalona cena mięsa 
z zastosowaniem przepisów § 7. 

Jeżeli mięso przy sprawdzeniu okaże się nie
zdatne do spożycia, podlega nieszkodliwemu usu
nięciu. 

§ 9. 

Mięso przeznaczone do sprzedaży w taniej ja,tce 
winno być podzielone na kawałki o wadze do 1 kg; 
ilość sprzedana w ciągu dnia jednemu nabywcy nie 
może przewyższać 3 kg. 

§ 10. 

Nabywca mięsa z taniej ja'tki wi'nien je zużytko
wać wyłącznie we własnem gospodarstwie domowem. 

Rzeźnikom, ma!sarz·om i o'sobom handlującym 
mięsem, nabywanie mięsa z taniej jatki jest wzbro
nione. 

Inne osoby i zakłady, wymienione w § 42 roz
porządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 29 stycznia 
1929 r . (Dz. U. R. P. Nr. 32, po·z. 305) mogą nabywać 
mięso 7 taniej jatki tylko za uprzedniem zezwoleniem 

§ 11. 

Z kwot uzyskan)7chza zużytkow'anie - sprze
daż - mięsa ·w taniej jatce pot~ąca się koszt za: 

1) korzystanie z taniej jatki gr od 1 kg 
2) przetopienie tłuszczu " " " " 
3) przegotowanie w. wodzi z " " " " 
1) przeparowanie " " Ił " 

5) peklowanie (solenie) ". . . "'," 
6) ogłoszenie o sprzedaży - rzeczywiste koszty 
7) przeniesienie (przywóz mięsa do taniej jatki, o ile 

tego nie uskuteczni posiadacz) - rzeczyw.iste 
koszty. 

• dnia. 

Zarząd gminy', 

Klauzula 'zatwierdzenia władzy nadzorczej 

Załącznik Nr. 16 do rozp. 
Min. Roln . 7. dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Unieszkodliwianie mięsa warunkowo zdatnego. 

Mięso warunkowo zdatne w ce1u unieszkodli
wienia poddaje się jedńemu z następujących za
biegów: 

1) Przetopieniu, które stosuje s'ię tylko do 
tłuszczu. . 

Przetopienie należy tylko wtenczas uznać za 
wystarczające, jeże li przy przetopieniu w otwartych 
kotłach tłuszcz zupełnie się rozpływa, przy przeto
pieniu zaś w aparatach parowych - osiągnął nie
wątpliwie ciepłotę co najmniej 100° C. 

2) Gotowaniu w wodzie, które slosuje się do 
mięsa, tłuszczu i 'narządów wewnętrznych . 

Gotowanie należy dopiero wówczas uznać za 
dostateczne, jeżeli mięso bydła rogatego, owiec i kóz 
w wewnętrznych warstwach ' jest zabarwione szaro, \ 
a mięso wieprzowe - szaro-biało, .i ciecz spływająca 
ze świeżych naCięć nie posiada już czerwonawej bar
wy. Mięso i tłuszcz należy przedtem pokrajać na ka, 
wałki, nie grubsze niż 10 cm i pozostawić co najmniej 
2 % godziny we wrzącej wodzie. 

3) Przeparowaniu, które stosuje się do mięsa, 
tłuszczu i narządów wewnętrznych. 

P,rzeparowanie mięsa można wykonać w osob
nych aparatach, wykazviących automatycznie w we

.;wnętrznych warstwach mięsa ciepłotę, lub w zwyc zaj
nych kotłach parowych .. lVl.Ięso i tłuszcz należy przed
tem pokrajać na kawałki nie grubsze niż 15 cm. 

Przy parowaniu w wymienionych aparatach, po 
O'siągnięciu ciepłoty w najgłębszych warstwach mięsa 
do 80°C, należy mięsO' poddać działaniu pa~y w cią-
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gu co najmniej 10 minut, a w zwyczajnych kotłach pa
rowych - co najmniej w ciągu 2-ch godzin. 

Mięso należy. uznać za dostatecznie przeparo
wane, jeżeli po przeparowaniu odpowiada wa'runkom 
wskazanym w pkt. 2. 

4) Peklowaniu (soleniu), które nie ma zasto'so
wania do mięsa, tłuszczui narządów: 

a) zawierających pasorzyty szkodliwe dla zdro
w~a ludzkiego, 

b) w. wypadkach gruźlicy, 
, c) w razie stwierdzenia w mięsie przy badaniu 

bakterjologicznem drobnoustrojów rozkładu 
i t. p. (załącznik r..;r. 5 § 7 pkt. 3). 

W celu peklowania (solenia) należy pokrajać 
mięsCj) na kawałki o wadze nie niżej 20 kg i kawałki 
te włożyć w czystą sól kuchenną lub rozczyn, slda
dający się 00 najmniej z 20 części soH kuchennej na 
100 c.zęśd wody. Peklowanie (solenie) winno trwać co 
najmniej 3 tygodnie. Sól lub 'rozczyn soli, po ukoń
czeniu peklowania (solenia), należy w każdym wy
padku nieszkodliwie usunąć . 

Jeżeli wyżej po'dany rozczyn soli kuchennej zo
stał wstrzyknięty do mięsa pod ciśnieniem lub zapo
mocą strzykawki, czas peklowania może być skró
cony do 14 dni. 

5) Przechłodzeniu lub zamrożeniu mięsa, które 
stosuje się wyłącznie do mięsa bydła ,rogategQ , za
wierającego tylko pojedYl1cze wągry (załącznik Nr. 12 
dz. III pkt. 2) i może się odbywać tylko w chłodniach, 
lub w zamrażalnia,ch, odpowiadających warunkom 
określonym w z,ał"rczniku Nr. 12 dz. IV i V. 

Załącznik Nr. 17 do rczp, 
Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Nieszkodliwe usuwanie mięsa, uznanego za niezdatne 
do spożycia. 

Nieszkodliwe usuwanie mięsa niezdatnego (ca
łych sztuk zwierząt, czę~ci ich i narządów) uskutecz
nia się przy zastosowaniu następujących zabiegów: 

1) gotowania w wodzie lub w parze do znpeł
nego rozgotowania mięsa, 

2) działania środkami chemicznemi do zupełne-
go rozpadu mięsa, 

3) spalania na popiół, 
4) zagrzebania (zakopania) . 
Przy za,stosowaniu zabiegów, wymienionych po

wyżej w pkt. 1, 2 i 3, unieszkodliwienie mięsa jest 
najpewniej'sze, najwięcej zaś wskazane są zabiegi, wy
mienione w pk'i . 1 i 2, ponieważ umożliwiają należyte 
wykorzystanie mięsa na cele techniczne. 

Gdzie nie można zastosoWać zabiegów, wymie
nionych w pkt. 1, 2 i 3, z konieczności należy ograni
czyć się do zagrzebania (zakopania). Przed zakopa
niem mięso należy ponacinać jaknajgłębiej i nacięcia 
zasypać wapnem albo zalać naftą, nieoczyszczonym 

kwasem karbolowym lub ~,nnemi ś1iodkami urniemożli
wiającemi spożycie mięsa. 

Przy zakopywaniu należy ściśle przestrzegać, 
aby mięso było pokryte warstwą ziemi, grubą co naj
mniej na 1 m. 

Do zakopywan.ia niezdańnego mięsa należy wy
znaczyć miejsca odosobnione, możliwie w ysoko po
lożone, suche, znajdujące się 2ldala od siedzib ludz
k'ich, dróg publicznych, stajen, studzien i wodopo'jów, 
natur.alnych zbiorni ków wody i pastwisk. Do tego 
celu w szczegcillności nieodpowiednie są grunta: 

1) zawierające glinę lub próchnicę, 
2) położone w pobliżu źródeł, 
3) przeznaczone do wybierania piasku .l ZWIru, 

4) posiadające wysoki poziom wody zaskórnej 
(na głębokości 2 metrów i wyżej). 

Miejsce przeznaczone do zakopywaLia mięsa 
należy ogr'odzić lub obwałować w sposób uniemożli-
wiający dostę'p zwierząt. . 

Jeżeli zakopywa1nie mięsa odbywa się na grze'
bowiskach gminnych, zwłaszcza odległych, n.ależy 
stosować konieczne środki ostrożności , w szczegól
ności mięso przed odesłaniem na grzebowisko należy 
ponacinać i ,zasypać lub zalać środkiem uniemożli
wiającym spożycie. 

Przewóz mięsa na grzebowisko, jak również do 
rakarni lub do zakładów, w których mięso ma być 
'poddane przeróbce na cele techniczne, winien się od
bywać w zamkniętych wozach lub po d konwojem. 

Załącznik Nr. 18 do rozp. 
Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Oczyszczanie i odliazanie. 

Nacinrunia części chorobowo zrnie1nionych nale
ży zaniechać w wypadkach, gdy już bez nacinania 
można rozpoznać chorobę i stopień jej rozprzestrze
nienia w poszczególnych narządach. 

W celu oczyszczenia i odkażenia należy: 
1) noże, a w razie potrzeby również li pochewki 

do noży, dokładnie oczyścić i wygotować w 2%-ym 
rozczyn~ e sody. Trzonki noży, mające szczeliny 
i szpary, należy zniszczyć; 

2) ręce dokładnie umyć w ciepłej wodzie my
dłemi, o ile możności, szczotką; 

3) w razie stwierdzenia zaraźliwej choroby 
zwierzęcej lub jej podej,rzenia, a przedewszystkiem 
w wypadkach , księgosuszu, wąglika, szelestnicy, za
razy dziczyzny i bydła rogatego, nosacizny, pryszczy
cy, ospy owczej i wścieklizny, należy natychmiast po 
ukończeniu badania oczyścić obuwie, odzież, obnażo
ne części ciała i ręce według obowiązujących przepi
sów oraz odkazić 2% rozczynem kwasu karbolowego, 
lizolu lub kreoliny, a w razie braku tych środków spi
rytusem lub wódką. 
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(Strona 1). 
Województwo Zdąq:njk Nr. 19 do rpzp, Mil) 

~oln. z dn. 29 stycznia 1929 r. (poz. 305). 
Powiat ........................................................................... . 

Obwód badania .................................................................. .. 

DZIENNIK URZĘDOWEGO BADANIA 

ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA. 

prowadzony przez oglądacza ................ - ... -........ -.... -------.. -__ 

rozpoczęto ~nia ................................................... -...................... 192....... r. 

zakończono dnia ........................................... ......... _ ........ 192 ...... r. 

(Stron~ 2). 

Gatunek i płeć zwierzęcia, a zwierząt chorych D a t a U b ó j Powód 
również maść i znaki szczególne --- --- - niedopuszczenia 

Imię , nazwisko badania 

~ 

I 
i miejsce ~ 

lub 
oj 

~ ,..!<! . - 'u lO:: ._ Ol 

'W- a zakazil.·n.ia o ~ 'N oj <II' o 
,..!<! ~ >- ~ ·N N zami eszkania <> N 
'O ~ 

.,..- t) 
o ., I'i ... oj o ~ N wzgł. "" '" uboju 

N :-i & 'u o .~ '2 oD ::l ~ <h ~ 
.... p. 

posiadacza '" 
::l '0 o ::l lO:: 

o '" ~ Ol N N oD C p. oj 

przekaz.ania Po. 'C; .t' ~ 'E '" ~ Ul 'O 
::l ~ 

o N 
U Ul o '" --o <ll 

.: ..c:i o o .~ ~ 
N '0. ~ 

N N Ol ,..!<! 

~ .... 3 o .... o '" 'E oj lek . w.eter, Z ~ ,..!<! 
miesięcy 

'Ul o ,..!<! o N P. P. N N 

- - ---- -- - 8-1-9-
li ---------

l 2 3 4 5 I 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(Dalszy ciag strony 2). 

() C e n a m i ę s a P o b r a n o: ~ 
Przekazano Wpłacono ~~ 

n i e z d a t n e ~ ~.,. 
lek. wet. 

koszty do ~ ~ p. 

wszystkie o . .; 
(imię, nazwisko opłatę ~.~ 'I. 

I narz. 'jamy ~'Oj) 
przejazdu Kasy .- ..: .,,"'!<! l': oj oj 

i miejsce oj -----
""> 

~ ""tj ..... 
,..!<! N ... ::l 8 oj ~ ::s ~ 

... ." ~ JJ. N 

zamieszkania N oj I'i "'.- o .- o ~ '" U) oD .8 N <:; U 
~ .s oj 

,..!<! oj o U) 'Ul .'0()." Ol 

~ 
U) Ol <II' 

lel{arza weterynar.) '" ~ ~ u .... ... ::l t:i N 
o 

zł zł zł 
C\1 ._ 

oj .... o N ::s ~ <> N 
t:i u 

p. gr gr gr ~ Ol ~ 
." .... <II' P.. ~ 
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'0. .... :;> 'E "t; N U 'Oj) .D >-0.- N 

-------------- - 1----------------.-~ 
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Załącznik Nr. 20 do rozp. Min. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

(Strona l). 

DZIENNIK 

urz.ędowego badanie zwierząt rzeźnych i miQsa prowadzony przez lekarza weterynaryjnego. 

w -------------------.----- --------- - ------------------. - - - . ---~- ---- - . ,. -- ---.- .. -. ---- .------

rozpoczęto dnia------- ---- --------------------------- -- ------------------------------- l n---·-· r. 
zakończono dn. _______ . _____ ___ _______ ___________ __ ____ ______ __________ : _________ __ __ 192 __ __ r. 

(Strona 2). 

I Gatunek i płeć z,." ... ierzęc i 1l., a zwierzą t 
chorych ró ,ynie i maść , wi ek i znaki szcz(' ~ . Data Ubój Przdnzano od oglądacza 

I I 
1==~=-====II =====,=========-=====,=======O=="===T~=r==,===I~==,======~ 

wa,r1,lJ:lk. 
zdatne 

os 
~ 

.El os 
N -=: N 

'" ... OJ 

os os N 

'~ '" ~ il OJ ' OJ 

- -
27 28 29 

Imię , nazwi-ske 

i mie jsce zalJliesz-

bad ,,_
nia 

-I-

I 

(Dalszy ciąg strony 2). 

Nazwisko oglą-

o c e n a m i ę s a Badanie bakterjo logi czne Pobrano 
Wpłaco 

no do 
k as y 

os 
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.El 
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'" il 
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OJ 
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'" Ol" 
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30 I 31 

os 
~ 

t: os 
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- -1- -
33 134 35 
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l', 

(Strona 1). 
Województwo Załącznik Nr. 21 do rozp. Min. 

Roln. z dn. 29 stycznia 1929 r. (poz. 3(5). 
Powiat 

Obwód badania .............. _ ..... __ ......... _ 

WYKAZ KW ART ALNY ZWIERZĄT 

PODDANYCH URZĘDOWEMU BADANIU. 

wysłać najpóźniej do 10·go pierwszego 
miesiąca kwartału. 

W czasie od t- go ................................... -....................... do ........................ _ .............. : ............. ~..... zosŁały poddane 

urzędowemu badaniu: 

Ol 

~ 
o ..!t! . -
>. .- Ol 

<1l .~ s:: 'N O) o. Ol, >- ~ . ;- ~ 'N 

U wag i Miesiąc o .,..-
..!t! 

.;- >- ~ -s:: s:: Ol >-o ..c - 3.8- .~ o u N C uo. .-s:: o ~ ~ -o :l ... o 
Ol ..c ~ ..!t! 3 miesięcy .., o ..!t! 

----
I 

-8-1-9-
2 3 4 5 6 7 10 . 11 

............... .... _--_ .... .. .. .. - ..... .............. _---.--- ............ ... ...... ........ .... . 1-------1----------------
Razem: .... ..... ... ............ ...... .... .. .. ..... ....... ............ ... ......... ... . 

.... iiiiiiiiiiiii;;i;;i;i;iioi;;;i;;i;i;i;oo;;;;_łiiiiiiiiiiiiiiiO~_~ _____________ iiiiiiiiiiiiiiiii·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Zestawione według dziennika badania 

(podpis) ................. _._._ ........................... _ .............. __ _ 

_ ........................ _ ........ _ ...... __ ............. . dn .................................... 19....... r. 
oglądacz 
lek. wet. 
zastępca 

organ. bad. 

Do 

(Strona 2). 

KARTA POCZTOWA 

MINISTERSTWA ROLNICTWA 
(Departament Weterynarji) 

w Warszawie. 
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(Strona l). • 
Województwo -.................................................................. . 
Powiat ......... ........... ..... , ..................... : .............................. _ 

Załącznik Nr. 22 do rozp. Min, Roln. z dn. 29 stycznia 
· 1929 r. (poz. 305). 

Obwód bądania .............................................................. ~ ... _. 

ZESTAWIENIE 
wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa dokonanego przez oglądaczy. 

Rok 19 ............ . 

Zestawiono na podstawie dziennika urzędowego badania. 

________ .aoo __ •... __ ._ .. __ •.•• ___ • ____ •• ___________ •. __ ... _ .•. ______ .. ___ ____ _____ , dn .................... _ ..................................... _ ................. ~... 19 ........... ,.r. 

(podpis) 

Zestawienie należy wysłać najpóźriiei do 15 stycznia każdego 
roku do właściwego powiatowego lekarza weterynaryjnego, 

(Strona 2). 

A. 
BADANIE PRZED UBOJEM. 

oglądacz 

Na ubój nie zezwolono ' Na żądanie posiadacza 
Zezwolono na ubój Zakazano uboju , poddano sprawdzeniu i przekazano lek. weter, przez lek. wet. 

,Ń oN. 'N 'N ;:.. ;:.. ;:.. ;:.. 
~ 'O) ~ 'O) ~ 'O) ~ o o o o 'o) 
Q. 'N Q. 'N Q. 'N Q. 'N 

<d '8 <d 'B <d 'B <d 'B 
..>: o ..>: o ..>: o ..>: o 
'B Q. 'B Q. 'd Q. '8 I Q. .... ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~ o o; o o Oj 

o l-, .... ] ,~ "ói .... ~ 

~ '" 'u ~ ~ 'u ~ '" ,-(J , _ (J 

:E. ~ --- o :~ ~ --- o :E. ~ --- o 
,o ~ o 

'" -o ~ -c ~ <d -o ~ -c:: ~ <d -o ~ -c ~ oS -o ~ -c:: Ol .c 'O -o 3 '~ I 'i -~ 
.c 'O -o 3 'i ,- N .c 'O -o 3 '~ 'i N .c 'O 'o 3 '~ -i ::l 

~ 
::l .i ~ -o ::l .... -o ::l .... 

.CI ~ mies . "" o ..>: .CI ~ mies. "" o ..>: .CI ~ ..>: mies. ' (I) o ..>: .CI ~ ..>: mies . ,'" o 
- ---

'Wynik badania 
oglądacza zoslał 

przy spraw· 
dzeniu: , 

;:.. 
c:: 

I o ;:.. N c:: "O o .... 
N ~ 

"O i .... 
,~ 
~ 

<d 
N N 

-o -:;j ~ 

..)tl N 'B . 

1 2 3 4T5 6 17 i 8 9 10 11 12]13 14 15 16 17 18 19 20 121 22 23 24 25 26 27 28 129 30 31 32 33 34 
I 

I 
I t 

I 

I I I I 

(Dalszy ciąg strony 2). 

B. 
B A D A N I E P O U B O J U. 

. Badanie ,wykonano .bez ba- Przekazano lekarzowi weter. Poddano sprawdzeniu przez le - W ynik badania 
'. -- karza weter. żądanie po- ogl ądacza zost~1 

d,aoia przed ubojem do badania na przy spraw· , siadacza dzeoiu: I 
-- , 

'" I , 'C;;: I ';;; 
' N ' N 'N 
>-- ;:.. ;:.. 
.~ 'O) ~ 'O) ~ 'O) O O O 
Q. 'N Q. 'N Q. 

.... 
/ <d '8 <d '8 <d 'B ;:.. 

~ O ..)tl O ..>: O c:: 'B Q. '8 Q. '8 p. 
;:.. O 

' ~ ~ . ~ oŚ ~ ~ c:: N 
"O 

O o; i O Oj O .... - ~ \ "ói N ~ 
~ ' .! 'u ~ 'u ~ 'u "O ! ... ' -0 ~ O -O ~ O 'O . ~ Ol 'nr ~ i nr ~ 'nr ~ 

---- o 
'~ <d ~ -c:: ~ -O -c:: ~ -O 'c Ol ..c:: -O l '~ '~ N .c l -O 3 '~ '~ N .c 'O -O 3 '~ N 

... 
O '~ -:;j Ol :I 
ił 

.... 
mies. 

-o :I .... -o :I 
~ 

.... 'o 'B .CI ..)tl 'fi> o ..)tl .CI ~ mies. "" o ..)tl .CI ..>: mies, '(1) o ~ N 

- --
1 

-------- ----------
20 1 

--------I-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID · 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 

• 



• 

548 Dziennik Ustaw. Poz., 305. Nr. 32. 

(Dalszy ciąg strony 2). 

C. 
NA PODSTAWIE WYNIKU BADANIA UZNANO ZA NIEZDATNE. 

Całą sztukę za zgodą 
posiadacza P ., s z · c z e g ó l n e na rządy 

POWÓD UZNANIA 

ZA NIEZDATNE 

I 

1 

1. Gruźlica 
~. Pokrzywka • 
3. Otręt bydła rog. 
-ł. Promienica . 
5. Nowotwory. 
6. Bąblowce 
7. Motylica 
8. Inne paserzvty 
9. Ogniska ro ) tl C • 

10. Przekrwie r..' a 
11. Nadrnucpa ni ,~ . 
12. Zanieczv 5 zcz ~ ni ·" 
13. Żdłt aczka 
14. Wodnica 
15. Zapach moczowy • 
1 (1. .. p'ł ci o wy 
17. .. rybny 

' 18; .. tranowy 
19. Zapach hib smak ś ro d

ków !cCz,ujczych lub 
bskata1ących . 

20. Rozkład gnilny 
21. Zupełne wychudzenie 

:: 
'o 

'" 
:J 

oD 

2 

I I I I I 
I 
I 

z powodll choroby I 
22. Inne zmiany i choro hy I 

R~azern=·~·i·~I ~i ~il~I ~I ~I I~I ~I ~I ~il~I ~I ~I .!~I ~I ~II~I ~1~1 1~1 ~1 ~11~1~1 1 

czę śc i m i ę s a 

w 8, t r o b ę . je l ita wszystkie jamy pier - wszystkie jamy inne narzB,dy i części 
siowe j brzusznej w kg 
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(Strona 1). 

Województwo Załącznik Nr. 23 do rozp. Min. Roln . .z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305) • . 

Powiat .--.----.... -..... -.............................................. -

Obwód badania .... _.-.. _--.-.. _ ........... -................ _ .... -

ZESTAWIENIE 

wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa 

dokonanego przez lekarzy weterynaryjnych. 

Rok 19 .. __ ' 

Mięso niezdatne do spożycia. 

Zestawiono na podstawie dziennika urzędowego badania 

---------, dn. --------- 19_ r. 

(podpis) 

Zestawienie należy wysłać do właściwego powiatowe~ lekarza 
weterynaryjnego najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku. 

lekarz weterynaryjny 



." .. 

ol' 

~ 

550 Dziennik Ustaw. Poz. 305. Nr. 32. 

(Str. ~) . 

NA PODSTAWIE WYNIKóW URZĘDOWEGO BADANIA UZNANO ZA NIEZDATNE. 
# 

~.-------------~~----------'------~------------------~--------------------

Pow ó d u z n a n i a 

za Ide z d a tn e 

1 Ksip,gosusz • 
2 \'//ąglik 
3 Nosacizna . 
4 Wścic ldizna • 
.5 S zele stnica 
6 Zaraza d : icz. i bydła 

rot5a l e ~ o 

7 Gruź i7ca ~ 
8 7 a c aza p łuc na. 
9 Pomór i za raza świń . 

10 Różyca św i ń 
11 Zak:, żenie kr wi 
12 Zatruwacze mięsa 
13 Tężec 
14 Promienic a 
15 Nowotwory 
16 Wychudzenie z p owodu 

ch oroby 
17 Żółtaczka 
18 ·W odn' ca 
19 R oz!dad gnilny 
20 Zap a ch moczowy 
21 .. płc iowy 
22 " rybny 
23 t r an o wy. 
24 Zap ach lub sma k śro d

ków leczniczyc h i od-
każ ających. . . 

25 Śm;cl'ć natura lna • 
26 Do bici e w agonji 
27 Wlo <nie • 
28 Wągry •• 
2~ Bą ~·. lo wce 
30 Motylica 
31 Cewy Mieschera • 
32 Inne pasorzyty 
33 P rzekrwienie • 
34 Otorb ione ogniska ropne 

lub p osok owate . 
35 Zanieczyszczenia 
36 Na dmuchanie 
37 Zatrucie środ kami lecz

ni czemi lub od l(a
żającemi 

38 Zwierzęta porodwne 
w st <tn ie martwym 

39 Zwierzęta n;eporo dzone 
{wyporki) 

40 Zmian y spowodowane 
inn emi chorobam i 

Cała sztuka 
cal:a sztuka p o 

opr ócz tłuszczu 

• 

I ! 

I i 

I 
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R a z e m: 
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(Strona 1). 

Załącznik Nr. 24 do rozp. /Iiin. Roln. z dnia 29 stycznia 
1929 r. (poz. 305). 

Województwo 
l 'I _ .. 

Powiat ................... : ... .- ......................................... ~ ................ .:. 

01:-wód hadania .................................................... - _ ... -. fi , ' r::-r 

Z E . S T A· W l ~ N I E 

wyników urzęcłowego badąnią Z"lVierząt r~eźnych , Jąięsa 

dqkonaęeg~ przez l~kąrzy weteryą.arrjnrch 

Ro" 

A. Mięso warunkowo zdatne do spożycia. 

B. Mięso mniej Win-tQŚcjpwe. 

lest~wipno . na podstawię rejestracji (dziennika) urzę4owe~o badania. 

_ .............. __ ......................................... . dn~a _ ............................................................... _. 19............ r. 

(podpis) 

" . 
Zestawienie należy wysłać do właściwego powiatowego lekarza 

weterynaryjnego najpóźniej do 15 stycznia kaid ego roku. 

I 

lekarz weterynaryjny 
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(Strona 2). 

A. 
Na podstawie wyników b3dania uzttanti ża warun'kQW.o ~d,tJ1e. _ 

.. .. .. .. - .- .. - -• 
Tttiszb2: całych 

C a ł a sztuk a Poszczególne ćw iartki 
sźttiK Uznanych 
oprócz' UuszĆzu 

za niezdatne 

I -N .~ 
Powó d uz n an i a z a 

I 

>- -;;;- ·ot 
~ 'N ~ :Sl 
o . ~ o s:: 

w a runko wo zd a tn e 
p. o q. . 8-I ,.;: p. ~ .,; 
-2 .... 

<li 
.... 

2 t:! <tI <li' 

~ ~ 
.... .... N 

<li' ... <tI lo< 

..s Iei o C;; "0.11 O! 
"" ...... ]. 

" 
e 'i . ...:. u 

'" >. '" .~ ~ --- . 0) o <li . N .;< 
I ~ ~ 3 : :§ '" >- o! ~ 'ol g I>- - ' ", 

.!: U N ..c C o 3 .~ N "O . ~ ~ ::l I o ~ . I ~ ;: o ::l lo< ~ o ?-

.n . ~ __ = _m~~_ ~ o ..:<: .n ~ ~ mies. .'" o ,.;: J:> . ", .5 
. - - - 1-- - .. ~ 

13 114 
~ ~ 

_ _ o - - -- -
1 2 3 4 I 5 1 6 1 7 8 9 10 11 I 12 15 16 17 18 19 20 

1. Włośnie . . · · · 2. Wągry . · · 3. Cewy Mieschera. · . · · 4. Gruźlica . · · 5. Pomór lub zaraza świń. 

6. Różyca świń 
7. Zanieczyszczenie wąglikiem lub nosacizną· 
8. Inne zarazki w mięsie 

I 
--

I 

R a z e m: · . · · . . . I I I I I I I I I I I I [I I I 
(dalszy ciąg strony 2). 

B. 
N a po d t s aWle 'l ' w yDl t QW. b d a · a !J,!a uznano za . i mnie war t . ł ~se Qwe. 
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1. Gruźlica 
2. Wychudzenie 
3. Niedojrzało ś ć (niedostateczne roz-

4. 
winięcie ) 
Niezupdne wykrwawienie · 5. Cewy Mieschera • · 6. Żółtaczka . . . • · · · · 7. Wodnica . . . · 8. Zapach moczowy . . · · 9. .. płciowy . · 10. .. rybny t 11. . .. . tranowy · 12. lub smak środków lecz-
Qiczych i odkażających . . 

13. Nadmuchanie 
14. Próbki mięsa pobrane do bada-
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