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145.
Vyhláška ministerstva financí 

ze dne 13. září 1927 
o zřízení odvolacích komisí.

Podle § 248 zákona ze dne 15. června 1927, 
č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, zřizují se 
tyto odvolací komise:
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Obvod zem. fin. řed. v Praze Praha 22

„ „ „ » v Brně Brno 16

„ fin. řed. v Opavě .... Opava 9

., gen. fin. řed. v Bratislavě Bratislava 20

„ hl. fin. řed. v Užhorodě Užborod 7

Dr. Engliš v. r.

146.
Vládní nařízení 

ze dne 15. září 1927, 
kterým se připouští k úřednímu zjišťování 
alkoholu vyrobeného v lihovarech kontrolní 

měřidlo soustavy Zebrový.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 51 zákona o dani z lihu ze dne 20. červ
na 1888, č. 95 ř. z., a § 49 zák. čl. XXVIII/ 
1908:

§ 1.

(1) K úřednímu zjišťování alkoholu vyro
beného v lihovarech připouštějí se mimo kon
trolní měřidla soustavy Fučíkovského, zave
dená vládním nařízením ze dne 19. října 1922, 
č. 306 Sb. z. a n., kontrolní měřidla lihová 
soustavy Zebrový přesně podle připojeného 
popisu upravená. Při zavedení těchto měřidel 
dbáti jest přiloženého návodu o jich použití.

(2) Pokud jde o postavení a v činnost uve
dení nových měřidel, smí býti v lihovarech 
k úřednímu zjišťování vyrobeného alkoholu 
používáno jen kontrolních měřidel soustavy 
Fučíkovského a. kontrolních měřidel soustavy 
Zehrovy.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením pověřuje se ministr 
financí.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r. Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v. r. 
Najman v. r. Dr. Gazík v. r.

Kontrolní měřidlo liliové soustavy 
Zehrovy.

Výrobce: Ing. VRATISLAV A. ZE HR, Stará Boleslav

I. Přehled a označení jednotlivých součástí 
kontrolního měřidla lihového s vyznačením 

materiálu, z něhož jsou zhotoveny.

A. Skříň.
B. Jímka pro alkoholometr.
C. Hlavní měrný buben.
D. Hlavní počitadlo.
E. Korýtko hlavního bubnu.
F. Násoska u korýtka hlavního bubnu.
G. Přepadni žlábek.
H. Záložní měrný buben.
I. Záložní počitadlo.
K. Korýtko záložního bubnu.
L. Násoska u korýtka záložního bubnu.
M. Sběrné koryto.
N. Lapač vzorků u hlavního bubnu.
O. Lapač vzorků u záložního bubnu.
P. Sběrná nádoba pro vzorky přímé kon

troly.
R. Sběrná nádoba pro vzorky vrchní kon

troly.
S. Vložková nádobka přímé kontroly.
T. Vložková nádobka vrchní kontroly.
U. Zvonkové ústrojí.
V. Poplaškové ústrojí.
W. Vzdůvná nádobka.
X. Maximální teploměr.
Z. Základní deska.

A. Skříň.

AI dno a.zadní stěna skříně ze železa
A2 přední stěna a bočné stěny

skříně ze železa
A3 sedm zapuštěných šroubů pro

A2 z mosaze
A4 víko skříně ze železa


