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LIGJA 
.E 

TARIF£S DOGANORE 

PJESA e I. 

Art. t. 
Të gjithë gianat qi hyjnë në Shqipni paguejnë 

tagrin doganuer si mbas tarifës së kësaj ligje. 
Gianat qi nuk janë të permendun në tarifë e qi 
nnk gëzojnë ndo nii lehtësim a perjashtim ligjuer 
të veçantë, i shtrohen tagrit doganuer 20°10 ad 
valo rem. 

Art. 2. 
Vlefta e gjanavet qi paguejnë 20°10 si mbas 

art. 1. caktohet tue u mbeshtetun mbi fakturen or 
gjinale të cilen i zoti i gjasë asht 

11i 
detyruem ·m'e 

paraqitun tue shtuem në deftesë (beianame) të 
gjith shpeaztmet e udhtimit të gjas deri në Doganë. 
Kur çmimet qi permban faktura janë 25°[0 ma 
t' ultë se sa çmimet e shitjes së gjas në treg me 
shumicë, Dogana ka të drejtë me e çmue si mbas 
rregullores në veprim. 

Art. 3. 
Taksat e tjera Shtetnore qi randojnë me ligjë 

të veçantë mbi akolin, pijet e tj, t' importueme 
e t' eksportueme nxierren nga ana e Doganës. 

Art 4. 
Përjashtohen nga tagri doganuer gjanat qi 

permeaden këtu poshtë. 
1. Ato qi vinë për Kryetarin e Republikës e 

të familjes si mbas dishmis të vertetueme nga i 
autorizuemi prej Kryesis me urdhen të pesaçem. 

2. Gjanat e përdorueme qi sjellë udhtari me 
ve vedi për nevojë vehtjake a qt vijnë ma vonë, 
e në qoftë se dogana nuk ~yshon se janë per per 
dorim vehtiake t' udhtarit. 

3. Gjanat e pa përdoruerne qi sjell: udhtari 
me vehti kur tagri doganuer i tyne të mos kaper 
cejë 30 fr. ari në vletë, 

4. Cingaret qi sjellë udhtari me vedi kur mos 
të jenë ma teper s~ 100 copë cingareta ase 20 cin 
gare të trasha prej gjethesh (puro). 

5. Teshat vehtjake të përdorueme të nenshte 
tasvet Shqpptar qi vdesin në vend të hue], 

6. Veglat e përdoruerne bashkë me pjesët e 
përkatshme qi bijnë zejtarët e mekanikët për ush 
trimin e zelës së tyne. 

7. Teshat shtëpilake e vehtjake, mobilet e 
veglat e përdoruerne qi sjell udhtari qi shperngu-· 
let prej n]i vendit më oji tjeter per me zanë vend 
në Shqipni mjaft qi hyrja e tyne të bahet jo ma 
vonë se gjashtë muaj prej datës së dishmis së 
shperngulies, Ky përjashtim bahet prej doganës 
mbas paraqitjes së nji dishmisë të vertetueme nga 
Bashkija e vendit ku udhtarl i .: të ketë 
vendosun banimin e tij. . 
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8. Gjanat historike etnografike, e të motshme 
qi siellen per Muzet Kombëtare. 

9. Mostrat e modelet qi nuk kanë vleftë treg 
tare e nuk përdoren për qellime tjera. 

10. Barot, armët, topa rnitraljoza e muoicjon 
luftë qi siell Qeverija drejtë për së drejti per vedi 
ashtu edhe vegla e iostrumenta të nevojshme për 
luftë. perdorimi i të cillavet i ashtë ndalue popu 
llit.. 

11. Arkivol (cerceuilli) me trup të vdekunit, 
mbas paraqitjes së dokumentave të lishueme nga 
autoritetet kompetente. 

12. Gjanat qi hynë n' entrepot e-xportohen 
në nji shtet të hue] mbrenda kohës së caktueme 
prej ligjës. 

13. a, Landa qi sjellet me qellim ndertimi për 
ndertesa të faltorevet e të lutjetarvet si me thanë 
trena, binarë, drrassa, çemento, hekurina e ti. Ne 
voja e këtyne gjanave do të vërtetohet prej zyrës 
së P. Botore e të forcohet prej Këshillit Adminis 
trativ të vendit. 

b) Landa qi sjellet për ndërtesa shkollore e 
ura kuer këto të bahen ~e ndihmen e popullit si 
edhe pjesët e kanalizimit të krojevet qi çelen per 
dobin publike. Në këto rasa dogana pranon verte 
timin e Këshillit administrativ. 

14· Të gjith gjanat mobiliet, e veglat qi sie 
llen per I utietore e faltore e qi perdoren vetem 
për nevojë t' ushtrimit besimtar s. m, th. shtojë 
gjithfarsh, petka mesh et, gota kelshejta, statue fi. 
gure kumona, flamuj, armonium, qira e tj. Nevoja 

. e këtyne gjanavet do të vertetohet me nji diftesë 
pre] anës së të parit të vendit per ku gianat janë 
të distinueme. 

15. Të gjith gjanat qi sjellen prej Bashkive! për 
lulzim e sbukurim të Qytetit me kusht qi të bahet 
kontrollimi legalizimi prej Këshillit administrativ 
të vendit. Gjanat prej të citav~t Bash kija 'mun te 
ketë ndoj fitim nuk përjashtohen. 

16. Vegla e orendi anije qi janë të nevojshme 
për mirë mbajtje, ne qoftë se dogana nuk dyshon 
se perdoren per nevojë të tyne. 

17. Gjanat e ushqimit qi siellen nga aniet vetëm 
per 'ushqim vehtjake t' anijetar vet e t' udhtarvet me 
kusht qi këta gjana të mos qitën [ashta anije e 
mu shkarkuem të tokë. 

18. Gjanat qi sjellin me vedi banorët qi janë 

pertej kufinit të vendit, në qoftë se tagri doganuer 
i tyne nuk kapercen fr. ari 2. 

19. Makinat e veglat me piesët e perkatshme, 
të cilat janë të perjashtueme ase kanë me u përla 
shtue me ligjë të veçantë për zhvillimin e industris 
e të bujqësis së vendit. 

20. Shtazët qi janë të perlashtueme ase kanë 
me u përiashtue nga tagri doganuer me ligjë të 
veçantë për zhvillimin, shtimin e përmirësim cili 
suer e sasuar te tyne. 

20. Gjanat e vendit ase gjanat e lashtërne qi 
kanë pague tagrin doganuer, të cilat qiten prej 
Shqipnijet në nji vend të huaj e këthehen përsëri 
ne Shqipni pa kenë pershkue nen shikimin doga 
nuer të vendii të huej. Këio gja do të 'vertetohet 
prej doganës. 

22. Gjanat artistike qi sjellen përkohësisht 
per ekspozicion (panagjpre) theatre, kinetatrograf, 
e cirkus, me kusht qi të nxjerren, ma vonë jashtë 
Shqipniie. 

23. Gjanat që dalin jashtë për t'u merernetue 
e do të kërhehen prap në Shqipnl, në qoftë se pje 
sët kryesore të tyne nuk psojnë ndryshim të madh. 

24. Thasë, fuçija e enë tjera qi bihen për 
t' exportue mbrenda tre muej maksimum, prodhi 
me vendit. Për këto Dogana merr depozitë tagrin 
tue u rezervuern me i këthpern në rasë t' exporti 
mit. 

25. Thasë, fuçija e enë tjera të cilat në rasë 
t' importimit kanë paguë tagrin e mbrapa dergohen 
më prodhime vendit ase të zbrazuna për m'u kë 
thyem të mbushuna. 

26. a, Gjanat qi sjellen vetëm për nevojë të 
të veta prej Istitutit të Kryqit të Kuq, rnbassl të 
bahet vertetimi prej Këshillit administrativ të ven 
dit. Kjo mënyrë duhet me qenë e vertetueme edhe 
nga Dr. i P. i Shëndetsiës, 

b) Dhantit (shuratat e ndimat në natyrë qi 
vijnë per të vorfen, të Kryqit Kuq e internate ci 
vile të forfen. 

27. Baktitë qi vijnë nga Shtetet fqij per me 
verue ase dimnue me kusht qi të këthejnë 
perseri mbrenda gjashtë muejsh. Per këthimin e 
tyne mbrenda afatit të sipër shenjuem do të miret 
nji sigurim. 

Afati mund të zgiatet vetëm me konditë qi 
t'u shtrohen tigjës së xhelepit. 
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28. Prodhimet e tokëvet te katundevet kufi 
tart! të cilëvet u kanë ngelë tokët jashtë kufinit të 
Shqypnis e jo ma pertej se 5 km. Në ketë rasë 
fshatarët do të provojnë me dokumenta pronzin e 
tokavet të tyne. 

Art. 5. 

Familjeve qi emigrojnë në Shtetin Shqiptarë 
u bahet nji perjashtim tagri nji herit si per bakti 
e kafsha ashtu dhe për drithna qi mund të bijnë 
me vedi per ushqimin e tyne. Kjo duhet dishmo 
het prej të parvet të katundit ase të lagies ku do 
U! banojnë e do të vertetohet edhe nga Këshilli i 
administratës së vendit. 

Përpara se me u lirue gjanat nga Dogana, i 
interesuemi do ti japin nji dorëzani të mjaftueme 
per me mbulue tagrin doganuer e shumen e dyfi 
shueme të këti] për gjobë, po kje se vertetohet se 
gjanat e sjelluna nga i interesuemi nuk janë pasu 
ni e tij e janë sjell për tregti. 

Perjashtimi u bahet vetem atyne qi këndej e 
tutje emigrojnë në Shqtpni, 

Art. 6. 

Janë të përiashtueme 'pre] tagravet të h)'mit : 
a) Gjanat qi u perkasin Krpetarvet të trupit 

. Diplomatik t' akredituem në Shqipni me kondit re 
ciprociteti. 

b) Plaçkat e mobilat e vendosjes së parë qi 
u perkasin Konsuive, Nenkonsujve Komisioneve e 
nenkomisionëve të huejë me konditë reciprocifeti ; 

Periashtohen me kondita reciprociteti unifor 
me•,-rflamujt, stemet, dhe nga nji arkë hekuri, per 
se, ç' do Konsolat e nenkosolat qi u dergohen nga 
Qeverit e tyne. 

Veprimet e tregueme në ketë artikull kryhen 
mbasi t'u paraqitet Doganavet nji deklerat e nen 
shkrueme prej t' interesuemit e qi të përmbaja em· 
nin e sasin e gjasë. 

c) Gjanat qi vijnë në ernen të ndenit anije 
të huej lufte qi të ndodhet përkohësisht në uinat e 
Shqipnis mbas nji deklaratës të Komandatit. 

Art. 7. 

Janë të perjashtueme 'me nga tagri i irnpor 
. timit gjanat e monopolizueme si letra cingaresh 
ç' do forme, gypa, shkrepsa e letra loje. 

Art. 8. 

Përjashtohen nga tagri· doganuer gjanat e 
prishuna në mënyrë sa me ngelë pa vleftë treg- 
tare me konditë qi të shqimën nga ana e Zotit 
përpara nënpunësavet kompetentë të doganës. 

Art. 9. 

Kur në llogori të ta grit doganuer dalin Iran 
ksjone centimesh e milimesh nuk do të merren ma 
se pesë centime e do të llogariten si mbas shem 
bullit këtu poshtë : 

Tagri doganuer prej fr. ari 5'025 njehet për 
fr. ari 5 e tagri prej fr. ari 5,026 njehet si fr. ari 
5 e pesë të qinta. 

· Art .. 10 

Gjanavet qi bahen avarjet n' udhtim per ujë 
qi prei vendit të mbram të blemjes së tyne e kjo 
gja provohet rregullisht me provë fortune, mbassi 
të vertetohen prej nji Komisionit kompetentë se 
kane nji dam ma se 10 per qint, u zbritet prej ta 
grit doganuer aq per qint sa të vertetohet dami i 
bamun. Për gianat qi udhëtojnë për tokë avarlja 
do të vertetohet nga ana e Këshillit Doganuer ku 
do të ndodhi edhe n}i plestar i Këshillit adminis 
trativ e nji i dhomës së tregtis e i Bashkis . 

Art. 11. 
Për gjanat e laguna mbrenda kohës qi 

kalon ndertimet ngarkimit e të dorëzimit të tyne 
në magazina ase n' interpot ase per ato qi të jenë 
bamun avarijat n' udhtim, kanë leje të Zotët nen 
vereitien e Doganës me i hap per me i tha p!!r- 

r 

para se t'i jenë të detjruem me i u shtruem ve- 
pravet. doganore. 

Art. 12. 

a) Gjanat qi mund të prishen përpara kohës 
së caktueme në ligjë "përkatëse mbassi të bahen 
veprimet me nji raport mjekut e në mungesë të 
tij me anë t1 autoritetit të vendit shiten n' ankanpa 
pritë kohen e caktuerne e pa krvem formalitetet e 
tjera, e tl! hollat e oxjerruna nga shitja shtihen 
n' arkë si të holla në roje e mbahen kështu deri 
n' afatin litjuer . 

b) Gjana qi ndodhet nder ene qi rrje(!hi.1 e 
i Zoti nuk i merr ase nuk gjindet 'në vend, apo 
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Dogana nuk mund t'[a dorëzojnë të Zotit per shkak 
/ kundershtimesh a pengirnësh sequestrlmi etj, atë 

he'i~\1,~~to gj4~a shiten n' ankante e veprohet si 
mbas ~ragrafit (a) të këtij artikull. 

1 Art: 13. 

Kur paguhet tagri doganuer për nji gja këjo 
nuk mund të këthehet edhe në qoftë se i zoti do 
t'a, ~ëthej. nga ka ardhë apo me e dergue nleti, 

,•Art. '14 

Kur tagri doganuer merret gabimisht për nji 
gja qi asht e_J>~rjashtueme ase merret ma tepër 
se asht në tarif, atëherë do t'i këthehen të zotit 
tagr] i· marron gabimisht. outhë asht edhe ·kur ta 
gri doganuer i merret gabimisht ma pak, i zoti i 
gjasë asht i detyruem me e. pague mungesen e 
në, qoftë s,e. i zoti i gjasë nuk giindet ketë mun 
ges~ d~. ta paguej shk~kUui. 

Art. ·ls 

Përjashtohen nga taksa e exportimit të gilth ; 
gjanat q~ .~uk j~nt! të P~rf~ht~e .në tarifen e gja 
oavet t' .ex·pQrtim~t. 

'PJESA e 11. 
Mënyra e ..-eprimit mbi enët e_ darat e tyne 

' 
Art 16 

Të gjitha gjanat qi mbas tarifës doganore i 
shtrohet t_agri_ me nh shumëIr, ari 10 e poshtë 
për kv!ptaJ~. perveç atyne qi janë të shenjume në 
listen e' kësaj 'tarifë, paguelnë tagrin doganuer mbi 

j J •. ··•· . . 

peshë. lQrdo dhe në qofshin se enët janë dergue . '. ~ - '. prej ~~p~~j, p5r nd,oi Jursim~ Pesha lordo asht ajo 
peshe qi nxjerret prej t1eshlmit të . glanavet me 
gjlth enët e pshtiellësat e tyne. Kur disa gjana për 
nevoja te bartunit shtihen 'nder dy palë enë atë 
herë u rrezçhe] ll~'~a e ajrnës enë të jashtme. 

· ArL 17 

Të, gjitha, en!.t e pshtjelsat e notueme në ta 
rifë bashkë' me'gjiiiat si edhe ata enë e pshtjellsa 
qi po pëtaiënden k~t&. poshtë, njehen si peshë ne 
to-reale me · gjaQat qi ~~~i&l,ajnë : 

't ·Enët e 'l!'lbtlluna 'me'. gjana ushqimit pfr 
mos me marr ajr. 

' · -Z 'Enë e peh&leUsa qi kane kosmetik, droge, 

mjekore artikuj Iarmaçi]c, sheqer, Konservë, reçel 
e ngjyrë si edhe tjera këso enesh e pshtjellësesh 
qi nuk mund të ndahen prej glanavet kur shiten 
me pakicë. 

3. Letra pshrjellësa, pshtieltësa kallaji per 
çokolafe etj, këso dore pe] e tel metali qi lidhin 
kutiia etj., Jeter të hollë, pamuklije, bonbona pel 
hure, giana 'porcelane, gastare, gjylpana e tjera 
gjana cikrime kësodore. 

4. Kartuça me pej, gypa letra drrasa të ho- , 
Ila e të vogla me lë cilat janë pshtjellë pe], sherita, 
pelhurë ; e gjana të konfeksjonueme (ndrequna). 

5. Kutija kartuçi, druni, metali qi përmbajnë 
kapsula, maje pendash, langje parfumerie e gjana 
këso dore të cilat nuk kanë nevojë të ndamit në 
rasë shitjeje me pakicë, 

6. Kllefa e kutija qi kanë trajten e gjaa qi për 
mbajnë si vegla muzikore qirurgjike e optike gia 
të oapunueme prej ari e argjenti. 

Pruesi i gjas mundet, mbas deshirit me p~ 
gue tagrin doganuer të glas ndamas prej kllefevet 
e kutijavet. Në qoftë se gjanat tagrohen me copë 

· atëherë kllefat e kutijat tagrohen mt: doemos vet 
mas. 

Art, 18 

I zoti i gjas ka të drejtë me kerkue tagrimin 
e glas mbi peshen neto-reale, si mbas art. 2 në 
qoftë se e shenjon në dlltesë Dogana per me e 
vertstue e peshon neto reale pe_shon gjanat mbasi 
t'i ndajnë prej të gjithë anëvet e pshtjellësavet të 
jashtme e të mbrendshme përveç atyne të përmen 
duni n' art 17. të cilavet u rëzohet prej peshësh 

I 

lordo enët e pshtjellësat e jashtme e të mbrend- 
shme. Prej p-shës lordo rëzohet edhe pesha e rra 
thve hekuri e mishemat qi përdoren me lidhë disa 
gjana si edhe pesha e kashtës e bykut, letrave, 
copa vet letrash, krundeve! sharre e zdrukthave qi 
vlejnë me i isolue, me i mprojtë e me I shtregue 
gjanat nder enë të tyne. 

Kur tregtari nuk asht në gjenje me treguem 
në diftesë sasin e vërtetë të peshës neto-reale, ka 
të drejtë me hapun enët e me dalluem peshen e 
glas prej peshës s' enevet e mandej me paraqitun 
diftesen. Ky veprim do të bahet para nepunsit të 
ogarkuem nea dogana. ' 
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Art. 19. 

Në qoftë sen enët të gjanavet t' importueme 
kanë nji trajtje e duken sa edhe në peshen [anë 
baras, Dogana zbrazë vetëm disa enë qi i cakton 
ajo vetë per me vertetue peshen neto-reale. Kur 
peshimi mbas provës së bame, të kalojë ma se 
pesë per qint të peshës së shenueme në diftesë 
atëherë asht nevojë qi të zbrazen të gjitha enët. 

Në qoftë se dogana deshiron me caktue mbas 
proves së bame në peshim nji peshë neto-reale, e 
nji peshë të perpjestueme (proporsjonal) duhet qi pe 
shimi i enëvet të zbrazuna të llogaritet deri në nil 
(l) gram. 

Art. 20 
Në' qofte se në dif te sen nuk asht she 

njue pesha neto reale, atëherë tagri doganuar pa 
guhet mbas peshës qi të nxirret tue rëzue taren li 
gjore drej peshës lordo t' envet; per me mujtë me 
rëzue taren ligjore ashtë nevojë qi gjanat të gji 
nden nder enë pshtiëllesa qi ju perkasin, 

Art, 21 
Enët e pshtjellësat e jashtme qi nuk kanë 

vleftje tregtije e qi permban gjana të perjashtueme 
prej tagrit doganuer aps gianat qi tagrohen mbas pe 
shës neto, nuk pagueinë tager doganuer. Enët e 
pshtjellesat qi permban gjanat të cilat tagrohen mbi 
peshë lordo nuk pagueinë tjeter tager doganuer, 
perveç atyne qi ju merret bashkë me gjana. Enët 
e pshtjellsat pa vlefte tregtije janë këto : Arkë të 
vogla qi perbajnë hurma, gozhda çelike e tjera 
fuqijat qi per mbajnë gozhda, cemento e gjana të 
tjera si këo ; thaset e çementos e ata të grisun e 
t' arnuem sa mos mnnd të perdoren ma si thasë etj. 
Kanavaca e rrathë hekurit (xhember) balujshe e 
mbeshtjetlësa e tjera kanavace, mishemaje qi per 
mbajnë enët me sod kaustike e lanje të tjera si këlo, 
shishet qi perrnbainë zhivë e acide nuk i shtrohen 
tagrit doganuer, as enët e pshtjellsat e mbrendsh 
me e të jashtme të permenduna n' artikullin 18 
të cilat nuk kanë vleftë tregriie si rrathë hekrit, 
mushema, kashtë byke, letra, copa letrash krunde 
sharre ·zdrukthash. 

Art. 22 
Pshtjellsat e jashtme qi kanë vleftë treg 

tiie tagrohen mbas llojit te Iandës prej së cites 
janë të permbam. Kjo mase aplikohet sidomos per 

enë e fuqija bakri ase metali tjetër, thasë, arkë, ku 
.. I. t11a, teneqe e samuna burmash qt perdoren me 
mbeshtjellë kutija e ktlefa saftiani e kutija të bame 
prej letre marokine per sahata e gjana argjenti e 
ari e kuti ja kartuçi të pa prishuna~' 

Art. 23 

Në qoftë se pesha e landës druni ase pesha 
e enëvet qi permbajnë lanje nuk mund të caktohet 
për shkake t' arsyeshme, dogana merrë si mas~-nje 
të meter kubit e të hektolitrit masen qi vazhdon: 
Landë lisi e arre per m. 3. kl. 900 

,, të tjera ,, 750 
,, 100 Hektoliter L. 

Lista e taravet ligjore 

Cit sija Enë e pshtjellsa 
, Tara me kl. per 

çdo kuintal 
pesbi!s lordo 

Voj-pije e 
landë gjith. 

Fuçija, e barita e vosga 
bekri a llastre bekri 20 
Fuçiia e barita e vosga dr uni 16 
enë druni qi permbainë se 
e cila dy enë teneqeje 10 

5 
8 
1 
2 

16 
10 
20 
12 

Enë teneqjeje 
Damizhana etj. enë ~ësodore 

Kafe sheqer oriz These l 
• li 

Tabakë xham arë 
e kristali kafaza 

Gjana të punue- arkë e Iuçiia 
me me xham kri- kafaza e kosha 
stali porcelane dheu 
Gjana metali arkë e fuçija 
Gjana të tjera arkë fuçija barita baula . 

kafaze e kosha 
balluj denga me rrathë lekrl 
balluj; denga pa rrathë 

Art. 24. 

Këio tigjë hyn në fu.qi pre} ditës së.shpalljes. 

8 
15 
10 
4 
2 

Art. 25. 

Gjanat qi ndodhen në magazina ... e n' enter 
pot qyshë para se të vehet në zbatim · klo li gjë i 
shtrohen tëgrit si mbas. .kësal tarife. 
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Art. 26. 

Të gjith ligjët e urdhnat e perparshme mbi 
tagret doganore në kundershtim me ketë bjen po 
shtë perveç atyne qi u referohen Konçesjonevet të 
dhanuna e traktatevet të bamuna. 

Art. 27. 

Ministrija e Financavet asht e detyrucme me 
zbatimin e kësaj Jigjë. 

Na, Kryetari i Republikës Shqiptare i mve 
shun prej vullnetit të populiit me fuqinat sovrane 
të. Shtetit 

DEKRETOJMË: 

aprovimin e zbatimin e këtij ligjit të votuëme prej 
dhomave legjislative si mbas shkresës Nr. 121 da 
ta 2-VI-926 të Kryesiës Senatit, 

Tiranë 15-6z19Z6 . 
A. ZOGU d, V, 

Ministri i Financavet 
S. Starova d, v. 

Tarifa e përgjithshme 
I e tagrevet Doganore t' lmportacjonit 

••••• 
Kathegori e I. 

IITr. e ehkrojë 
e Tarifës Emni i gji.a Njisija Tagri i tEI 

hymit 
Fr. art 

N. l 

N. 2 

Kat 
a i naltë M. 1. 40 e sipër: 
1) i pa tredhun 
2) i tredhun 
b ma poshtë se M. 1.40 
C pelë: 
1) M. 1,40 e sipër 
2) M. 1,40 e poshtë 
ç mftz i pa ndamë prej s' amës 
Mus hë: 
a e naltë M. 1,40 e sipër 
b ma poshtë se M. 1,40 
Deve (chameu) 

" 200 
,, liO 
,, 150 

Kokë 

,, 120 

• 150 
" !00 

,, 150 
,, 120 

• 40 

~N. 3 

N. 4 Gomarë e gomaricë e krriç: 
a gomarë e gomaricë 
b krriç: 
1) i p:i ndamë' prej s' amës 
2) i ndamë prej s' amës 
Ka, lopë, mushqerrë, mëzat e viç; 
a mbi kater vjetësh 

N. 5 

b nen kater vjetësh 

N. 6 
c viç i pa ndamë prej s' amës 
Buell e Buelticë, dem e mushkore: 
a buell e bullicë 
b dem e mushkore 
c Kot i pa ndamë prej s' amës 
Dhen e dhi: 
a Dash 
b Dele 
C kingj: 
1) kingj i pa ndam prej s' amës 
2) kingj i ndam prej s' amës 
ç Sqap e dhi: 
I) Sqap 
2) Dhi 
3) Edh (Keç) 
a i pa ndam prej s' amës 
b i ndam prej s' amës 
Derr e dose: 
a Kgr, 20 e sipër 
b ,, 20 e poshtë 

N. 9 Qen: 
a Qen lyksi 
b ,, gjuetije (gjahu) 

N. 7 

N. 8 

c » roje 
N. 10 Lepur t' eger e të butë 
N. 11 Shpend të butë e t' egjrr: pata, ri 

Ka, rosa, pula e tjera: 
a të buta 
b t' egra 

N. 12 Shtazë t' egra gjithëfarësh: 
a Fil (Elephant) 
b Asllan e Kapllan Ilion, leo 
pard) 
c Dre e Kaprullë (zorgalle) 

kuint. 100 

Kokë 200 

,, 30 

,, 10 
20 " 

,, 50 
30 
10 " ,, 

" 60 
30 
15 

,, 
,, 

,, 6 
5 " 

,, 
" 2 

,, 8 
6 " 

,, 2 
3 ,, 

" 20 
8 ,, 

,, 15 
5 
5 
0,50 

" ,, 
" 

,, 120 

,, 100 
,, 20 

ç tjera ,, 10 
N. 13 Zogj kafazash Tagri i falun 
N. 14 Bletë t! gjalla me zgjoj të trne ,, ~ 
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Kathegori e II N. 22 Tambël (qumësht) kos, njizë : 

Gjana Ushqimore ahtazeah shpendi e peahku a natural ,, 100 
b i kondensuem e i sherilizuem : 

N. 15 Mish gjithëfarësh: 1) lang ,, 10 
a Mish shtazësh përveç derrit: 2) Miell tambëli gluhelarësh • 5 
1) i njomë Kuint. 300 c kos " 60 
2) i krypun " 300 ç njlzë ,, 200 
3) i thatë e i tymitun (pastçrma) ,, 400 N. 23 Voe (veze): 
4) Suxhukë ,, 400 a me lëvozhgë • 50 
. :) Gjuhë lope të thatë . ,, 200 b pa lëvozhgë " 100 
b) Mish derri N. 24 Mjaltë: 
I) i njomë " 500 a me fashuetl (me hole) ,, 200 
2) i krypun ,, 120 b pa fashuetl e i shkrimë ,, )50 
3) i thatë ,, 700 c artifiçiale ,, 300 
4) suxhukë ,, 220 N. 25 Peshk perveç saragavet (clronja); 

N. 16 Mish shpendi: a i njomë ,, 100 
a t' eger ,, 160 b i krypun • 150 
b të butë > 150 c i thatë e i tymitun ,, 200 

N. 17 Mish shpendi e shtazësh: ç me shllinë • 80 
• a të mbyllua nder kuti! per mos d bakala e aringa : 

me marrë ajr " 240 1) i krypun ,, 25 
b) ekstrato mishi ,. 400 2) i thatë the ne fuçija me shellin ,, 50 
V. O. Enëvet teneqeje nuk u -bri- dh saraga (ciro tja, sardela etj. 
ten tara. peshk këso dore): 

N. 18 Undyrë, tlynë (gjalp) i shkrim (i tre tun), 500 1) i njomë • 40 
b i pa shkrimë (i pa tretun) " 400 2) i that! • 60 
C mazë (ajkë): 3) nder kutiia " 100 
1) e njomë " 300 N. 26 Peshk tjeter i mbyllua nder kutija 
2) e krypun " 500 per mos me marrë air, i pregati- 
ç Myzhevinë (dra) ,, 100 tun me voj: 

N. 19 Vjamë (dhlamë): a nder kutiia • 200 
a i shkrimë • 300 b nder enë tjera • 180 
b i pa skkrimë (shtaze) " 300 V. O. Tara ënëvet nuk zbritet. 
c111vjamë shpendi ,, 200 N. 27. Peshkt me lëvozhgë (crustacë) • A,.• 

ç) vjamë derri ,, 500 mtdie) saliangos (escargot) • 100 
N. 20 Djathë: N. 28 Putarga (voe peshku) : 

a i fortë e i dobët " 100 a .t! njoma • 400 
- .. 

b i butë (i njomë) " 80 , !,' · · b të thata ,, 600 
c me rrshlq (calik-kacek) ,. 120 • c të veshuoa me dyell " 700 
ç kashkavall ,, 400 N. 29 Havjar: 
d Zvicere, Olande e visesh tjera ,, _ 400 a i zi ,, 600 

N. 21 Barë djathi: 'b i kuq (tarama si gjuhë) • 50 
a pluhun ,, 10() 

Kathegori e III. b lang 50 ' " .. 
c Mullzë J> 80 Drithna, prodhua• fushet e tjera 

ç barë i thatë 150 N. 30 Grunë gjithëfarësh " 25 • 
V. O. Për enë nuk i zbritet tara N. 31 Theken ,, 15 
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N. 32 Kallamoq (misër) " 20 t' amel e qitra ,, 40 
N. 33 Elb, tersbanë, urovë (burçak) mel: N. 51 Limoj ., ,, 8 

a Elb N. 52 Rush e kumlla . 
1) i zakonshem ,, 15 a Rrush 
2) i regjun (malto) ,, 8 1) l njomë " 50 
b Tershënë " 8 2) i thatë " 100 
c Urov (burçak) ,, 10 3) bersi ,, 40 
ç Mel (dari) ushqim zoglësh ,, 8 b Kumlla: " 

N. 34 Oriz ,, 9 1) të njoma ,, 20 

N. 35 Produkte tjera 2) të tymituna e të thata ,, 50 
a Susam • 12 N. 53 Fiq: ,, 
b Groshi! (fasule) pizell, qiqer, a të njomë " 

10 . 

thjerë, (merxhymek) bathë e tjera) : b të thatë (të mirë per të hanger) ,, 7':> 
1) të njoma ,, 20 c për përdorim industrilal " 40 
2) të thata " 30 N. 54 Hurma " 40 
3) të kavertisuna " 60 N. 55 Fistik, çami, shami e amerikane : 

N. 36 Miell: ~ a Çami e Shami : 
Grun i ,, 37.50 1) me lëvozhgë ,, ' 60 
b Kallamoqi (misëri) ,, 20 2) pa lëvozhgë 100 " c Orizi • 10 b amerikane 
ç Elb e tjera ,, 12 1) me lëvozhgë 20 " 

N· 17 Griz (ermik) semotino ,. 16 • 2) pa lëvozhgë 40 " 
N. 38 Bullgur, terhan, krunde (hime) N. 56 Lethija e arra : 

a Bullgar > 40 a me lëvozhgë 60 " b Terhan ,, 50 b pa lëvozhgë " 100 
c Krunde (hime) " 6 N. 57 Baja ma 

N. 39 Kole (amido) " 40 a me lëvozhgë të buta "· 35 . ,. 
N. 40 Ni sheste ,, 50 b të thata e të forta ,, 25 
N. 41 Ararot (arrow- rrot) ,, 20 c pa Iëvozhë " 45 
N. 42 Sago (tapjoka) selep : N. 58 Kshteja 

a Sago " 10 a të njoma ,·· 
" 40 

b Selep " 150 b të thata " 60 
N. 43 Makarona glithëlash ,, 65 c të qirume e të pjekuna " 70 
N. 44. Buk ,. 60 c të thata e të qirume " 80 
N. 45 Buk lsrailitësh Tagri i falun N. 59,, Zhdetija, kajsi e pjeshka : 
N. 46 Galeta e peksimet kuint 80 ,~ a të~.nfoma 30 ,, 
N. 47 Biskoti të sheqeruem etj. kësodore ,, 105" b të- thata " 60 
N. 48 Patate {kërtolla) gjithëtarësh 

.,., N .: ·60 Oeçi-bojnuz (Hat ub) e pemë tjera 
a U! zakonshme 4() _ I(' të pa permenduna : ,, 
b miell patatesh ., 60 a Qeçi-bojnuz " 10 

N. 49 Brumë (të tharmë) per ma]e b pemë tjera të pa permenduna : 
birre etj. ,, 50 1) të njoma " 40 

,11 
2) të thata " 80 

· Kathegori e VI. N. 61 Qepë, presh e hudra : 
' 

Pemë • bari.tate 
a të njoma ,, 100 
b të thata ,, 150 

xso Portogala, Mandarina, Limoj ' 
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N. 62 'Domata (mollatarta) e konserva 
prej tyne : 
a të njoma 
b të thata " 25 

50 " c konserva nder kutija ,, 65 
V. O. Tara .e kuti~et nuk u zbrit~ 

N. 63 Ullij të njomë e të pa krypun : 
a të njomë e të pa krypun 
b të njomë e të krypun 
-c në shtlinë 
ç Ulli] me voj a me salcë 
V. O. Për kutija e për shishe 
nuk i zbritet tara. 
Bersi ullish ,, 30 

,, .PO 
" 80 

50 
,, 100 
,, 

N. 64 
N. 65 Lang pemësh gjithëfarësh të ~- 

tueme pa sheqer " 100 
N. 66 Konserva pemësh a brumë të ga- 

tueme pa sheqer ,, 120 
N. 67 Lëkura pemësh të pa krlstalizueme 

e të pa gatueme me sheqer : 
a të njoma 
a të thata 

kuint. 60 
,, 100 

Kathegori e V. 
Farë berthamë pemësh,· bariahtesh e lulesh 

filizat e rrajtë e tyne e tjera 

N. 68 farë qi qesin voj : 
a farë lini ,, 40 
b " hashashi " 30 
C ,, pamuku ,, 5 
ç koprre " 20 
d tjera ,, 30 
dii' Mielli farësh qi qesin .voj pa 
guen 20° lo per qind më te per se 
fara prej së cillës asht në xjerrë, 
e Rrajë e filliza të njomë pemësh e 
lulesh · Tagri i falun 
f Farë susami e anasoni kuint 30 
g Farë bari (halla) e tjera qi nuk 
janë të permenduna Tagri i falun 
gj Hardall (senape) : 
1) Hardell kokër 
2) ,, ~ shtppun 
3))Mustarda në.shlshe e nder 
kutija kuint. 60 
V. O. Tara e shishevet e kutijavet 

kuint 35 
,, 50 

nuk i zbritet. 
N. 69 Lule birre e tjera: 

a Lule birre 
b Lule tjera të thata 

N. 70 Rrajë e gjeth të pa permenduna : 
a Rrajë Tagri i falun 
b Gjeth kuint 100 

Tagri i falun 
kuint 200 

c Sanë, barë, byk e kashtë 
të thatë : 
1) Jonxhe (halfa) ,, 10 
2) Kashtë misri ,, 6 
3) Barë (sanë) ,, 8 
4) Byk gilthëfarësh " 5 
5) Fije shise e furçe (brushë) 
(saggina) ,, 30 
6) Fije bimësh për të mbushë dy- 
shekë e kanape ,, ~ 

N. 71 Ushqim bagtish të pa permenduna e 
gjana qi përdorën në vend të tyne ,, 5 

Kathegori e VI. 

Kolonjale, Sheqerna e Prodhime të sheqeruëme 

N. 72. Kafe: 
a e zakonshme kuint. 110 
b e kavertisun ,, 140 
c lëvozhgë kafëje kuint, 50 
ç Kafe pluhun ,, 160 
d ,, çikorie e tjerë tamarindë c tj.) ,, 2()0 

N. 73 Anason kokër ,, -20 
N. 74 laaxhefil (zenzëro): 

a ,, kokër 
b pluhuri " 40 

" 60 .. 
,. 120 ' 
,, · 150 

" 200 

,, 
· N. 75 Kakao e çokulatë pluhun - . 
N. 76 Kakao e çokolatë me tambël të 

gatueme 
V. O. Tara nuk f zbritet 

N, 77 Çajë (The) 
N. 78 Darçin (kanelë) : 

aoo~ ,, AA 
b Darcin pluhun ,, 120 

N. 79 Arra Hindi (arxhivist) (nose (moscata): 
a > 
b ,, 

me lëvozhgë 
,, pa lëvozhgë ,. 

,, 100 
,, 600 

,, 
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N. 80 Zafran : 
a ,, i zakonshëm fije ,, 1000 
b ,, pluhun ,, 1 JOO 

N. 81 Vanilja gjithëfasëh ,, 700 
N. 82 Rrajë kopre e tjera erna (beharna) ,, 80 
N. 83 Byber e spec: 

Byber: 
a ,, i zi e i bardhë 
1) ,, kokër 
2) ,, pluhun 
b) Spec: 
1) ,, i thatë 
2) ,, pluhun 
Kem (buhur) (incenso) 
Kimion (cumin) 
Çugjen per me ba hallvë 
Ambrë (Amber kabugi) 
Rrajë karafili 
Sheqer: 

N. 84 
N. 85 
N. 86 
N. 87 
N. 88 
N. 89 

N. 90 
N. 91 

N. 9l 
N. 93 

N. 94 

N. 95 
N. 96 

a ,, i p,a punuem e i pa 
nuem kallam 
b Sheqer (melasa) (llom) 
c ,, pluhun (gris) 

,, 70 

" 150 

,, 30 
,, 40 

" 30 
,, 100 

" 60 

" 160 
,, 150 

raft- 

" 8 
,, 60 
,, 26 
,, 28 
,, 30 

ç 
d 

copa 
kallep per çajë 

,, 
,, 

db ,, teprica fabrikës (sheqer 
i përzimë me ranë etj. qi mund 
të perdoret vetëm per industri) 
Llokum tirahati lokum) 
Konserva e 'marmalata të gatueme 
me m!~ë a me sheqer 
Pemë sheqerit të kristalizueme 
Reçel e shirupna :, 
a Reçel 
b Sbirupna gjithëfarësh 
c ,, tamarindi· • 
V. O. Per kutija e shishe ni,1k i· 

zbritet tara. : 1 

Bajama e pemë tjera t~ kavertisuna 
me sheqer 
Pekmez rrushi e pemësh tjera 
Tahin e hallva tlerae 

,, 12 
,, 100 

" 100 
,, 100 

,, 100 

" 120 
,, 60 

~- 

80 
,. 200 
,, 

' 

a " " me fistik me arra etj. ,, 80 
b ,, ,, pa ,, pa ,, ,, ,, 60 

N. 97 Pemë e barishte të shtimë në 
ufull I në hardall : 
a në fuçija " . 40 
b në shishe ,:,li 60 . " 

V., O. Tara e fuçls i zbritet por jo 
shisheve a ndoj enë tjetër. 

Kethegori e VII. 
Pije gjithëfarëah, uj mineral, borë etj. 

N. 98 Birrë: 
a nder fuçija 
b ndër shishe 
Alcool (spirto) : 
a mbi 24 gradë 
b nen 24 gradë 

" 21,50 
31 " N, 99 

,, 300 
" 210 
" 50 c denature (i 'prishun) 

V. O. Spirtoja denature duhet lë 
jete i prishun jashtë mbasi këtu 
nuk mund të prishet me ndonji barë. 

N. 100 Raki giithëfarësh : 
a nder fuçija 
b nder shishe 

N, 101 Konjak : 
a nder Iuçiia 
b nder shishe 
c markat Metaksa, rnartel, bar- 
barëzo kamba me shishe 

N. 102 Fernet e vllahov 
a Fernet : 
1 nder fuçia 
2 " shishe 
b Vllahov: 
1 nder fuçia " 100 
2 " shishe " 120 

N. 103 L~kuori, të sheqerueme ase me erë 
e pije tjera alcolike ; (përjashtohet 
maraschino). 
a Likuori " 180 
b Maraschino " 120 .. 

N. 104 Rhum: 

" 300 
,, 400 

,. 300 

" 340 

,, 200 

" 130 
,, 150 

a nder Iuçiia " 300 
b " shishe " 350 

"" K 105 Vermout, marsala e tjeraW""këto: 
a Vermout c marsala: 
1 nder fuçija " 
2 " shishe 
b Venë: 
1 nder shishu deri 12 gradë 
2 " fuçija deri 12 gradë 

,, 100 
" 120 

" ,, 75 
55 

.. 
'.~· 
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,, 200 

" 220 

" 150 
,, 280 

" 100 
,, 20 
,, 80 

" 100 
ll 150 
,. 30 
,, 200 

ll 6 
,, 10 
,, 20 

ll 20 

" 100 
,, 40 

" 100 

3 ,, 14 ,, ,, ,, " 85 
4 " " mbi 14 e deri 24 gradë " 120 
5 " " 24 gradë do t'i 
merret tagri si alcoolit. 

't"1. 106 Venë chinachina (Serravalo) etj. 
këso dore ,, 1 22 

N. 107 Venë Charnpanje e tjera shkumore " 150 
N. 108 Uj mineral ç' do 1lojë e ,az0zë: 

a Uj mineral etj. 
b Gazozë 

N. 109 Extrato e esenca pijesh 
N. 110 Akull e borë 
N. 111 Ufull ç' far do qi të jet 
N- 112 Extrato ufltet (acido) 

V. O. Gianavet e përmenduna në 
ketë kategori u zbritet tara, si fu 
çijavet ashtu edhe shishevet, e 
kto i shtrohen tagrit si mbas ta 
riles, 
Akulli e bora qi importohen me 
qellim të rojes së peshkut e qi 
eksportohen janë të përjashtu.rne 
nga tagri doganuer. 

Kathegori e VIII. 
Duhan, tymek e burnot 

,, 6 
10 ., 

" 1000 
,, 4 
., 100 
" 1000 

N. 113 Duhan : 
a gjeth 
b i grimë 
c cingare gjethë (puro) 
ç cingare me letra 
V. O. Letrat do të paguejnë ve 
çanërisht tagrin qi parashef ligja 
e gianavet të monopolizueme si ·• . mbas sasis qi i përket Shtetit e 
Shoqënis 
d kercej 

N. 114 Tymek 
N. 115 Burnot 

a prej duhanit ,, 500 
b prej tjera gjanash (sude) shtarë " 300 

Kathegori e IX ,. 
Voj e''undyrë pembësh 

N. 116 Voj ullinl : 

a ndër fuçija 
b ndër shishe 

N. 117 Voj t~ ndryshëm 
a voj sisami e lule dielli 
b voj mendre 
c voj karafili 
ç voj bajamash 
d voj arre 
dh voj trementine 
e voj anasoni 
f voj margarine 
g voj bergamuti 

N. 118 voj Hindi (ricino) : 
a adër Iuçila 
b ndër shishe 

N. 11 9 Vazelinë 
N. 1:w voj-lini 
N. 121 Voj rosmarine, hiri etj: 

a voj rosmarinë 
b voj lari 
c voj tjerë 

N. 122 Voj peshku: 
a morinë e peshkut tjetër (prej 
mushknive) 
1) ndër fuçija 
2) ndër shishe 
3) Emulsion Skot 

123 Vo] pemësh e undyrësh: • 
a) voj kolca 
b) voj pani'uku 
c) vol koku e tjerë të trashë të 

,eilët nuk vejnë për hae por për 
industri 

. ç vojë bërsije e berthama ullish, 
për sapun edhe në qoftë perzimë 
me surfull 
d) Pale peshku (balene) 
dh Voj tahini me ba hallvë 

ll 400 I N. 
,, 600 
,, 400 
,, 1500 

,, 100 
,, 100 

Kathegori X. 

., 5 
5 

10 " 
" 
,, 140 

150 ,, 

,, . 6 

ll 6 
20 
30 

,, 
,, 

Likura e tjera pjesë shtazësh të pa punuemi 

N. 124 Lëkura shtazësh të pa punueme, 
të nloma e U! krypura, tf gelqe 
rueme e te thata : 
a) të njoma: 
I) Kingjash a edh.ash (keç) ,, ~. 50 

BKSH
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2) Delesh e dhijsn ,. 
3) Lopësh e tjera Lëkura të trasha ,, 
b Të thata: 
1) Kingjash e edhash 
2) Delesh e dhijsh 
3) Lopësh e tjera 
c) të krppura 

N. 125 Lëkura shtazësh f egra të pa pu- 
nueme të thata: 
i Sh qarti, dhel pen, I underzë 
(baldos) 
b Ljepur, vjedull (bursuk) 
c Ujk, harushë (ari) e tjera 

N. 126 Flokë : 
a Flokë niteriu të pa punuem 
b Flokë njeriu të punuem 

N. 127 Bishta kualsh e qyme derrash 

30 
25 

,, 30 
22 
15 
12 

" ,. 
,, 

,, 550 
,. 300 
,, 200 

u 1200 
,, 4000 
" 150 

N. 128 Zorrë planes shtazësh: 
a të njoma e të krypuria " 100 
b të thata (kordha) " 20~ 

N. 129 Pleh gilthëfarësh tagri i falun 
N. 130 Brina, kocka etj : 

a Brin·a, koc!·a, tlfoj e eslltna ktiint: 10 
•• 40) b rrashtë breshke 

N. 131 Pupla të pa punueme shpendësh : 
a Struci (devekushi) koiibri, 
zogu parrizi etj. 
b) te rjepuna 
c të dobëta për dyshek . 

N. 132 Farë mëndasbi 
N. 133 Shpuzë deif tsynjer): 

a I pa puiiuerri 
b i punuem për toilette etj. 

N. 134 Dyll@ tif ëtesti 
..• •.•.• . . .- 'f ~ . ~ 

N 135 Dhsme fiti të pa punuem . ~ 
N. 136 Halë peshku e balena : 

a te pa punueme 
b sende të' punueme prej tyne 

,i 2000 
" 400 

" 120 
tagri i falun 

ktiinf. 250 
" 1000 
" 200 
" 240 

" 300 
" 800 

Kathegori e x1 
Lil:lrii t; •etillil, fa i,bduelti~ e të Luatruëine 

N. 137 Lekura l~ ·rëgfuba: 
a Dëlesh, dhijsft; kfogjash e 
edhash ktiint 200 
b Lopësh etj. 

N. 138 Lëkura të regjdiua e ti lhiitrue- " 150 

me me njyrë e pa njyrë : 
a Shueit (gjone, qosele) : 
I) grimca 
2) baxhak e krena 
3) për shoje të dobta 
4) për shuell kundrash 
5) të gatueme për këpucë 
6) shuell prej lëkure derri 
b Vitel, vaketë, telatin : 
1) të zakonëshme 
2) shuell për saraç 
c Shavron 
ç Dante gjyderi (lëkura të buta 
e të mira për dorësa etj) 
d Glase gjithëfarësh e maiok'in 
e sagrin 
dhe lustrafin giithëtarësli 
e Meshin e saftiian 
f copa meshini e saftijani 

N. 139 Këpucë me faqe lëkuret e pelhure, 
pantofla etj ; 
a Këpucë: 

• I) për burra 
2) për gra 
3) per ~ëmii deri në Nr. 25 
4) pantofla m'e faqe lëkurit 
5) pantotla me f~e pëlhure le- , 
shi a qeçe 
6) pantofla me faqe pëlhurë, 
liai e tjera 
b Këpucë me faqe tini a pamuku: 
1) për burra 
2) për gra 
3) për Iëmi] deri në numer 25 
c Këpucë me faqe lini a parftuku 
e me shuell sixhimi 

N. 140 Faqe kundrash e pantoflash 
a të pa qepuna 
b të qepuoa 

N. 141 Gjana të veshuna me lëkurë a 
me shuell d, m. th, baula, vali 
xhe ë tjera kësodore 

N. 142 Gjana të punueme prej lëkure a 
prej shuetli : 
a Portofola, çanta të hollash 
b Çanta për toilette e valixhe 
dore 

" 22 

" 35 
,, 40 

" 65 

" 80 

" 100 

" 90 

" 60 
" 350 

" 600 

" 35o 
,, 400 
" 400 
" 100 

" 800 
" 1200 
" 500 
"1200 

" 800 

" 700 

" 1000 
" 14CO 
,. 1000 

" 400 

" 700 
" IOOO 

., 100 

-- ,, 600 
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c Rrppa, frej, koshum, e vegla 
dhe në qofshin të përzime me 
metale tjera 
ç Shala, borseta etj, 
V, O. Të vjeiravet u zbritet prej 
tagrit përkatës 25°[0 

N, 143 Dorëza 
a dorëza lëkure giithëfarësh 
b dorëza të përzime me pelhurë 
leshit 

" 400 
" 300 

,, 1500 

., 1200 
. c dorëza të përzinte me lloj tjera ,, sOO 

N. 144 Gjana lëkure a shuelli të stoli 
suna me fildish : a zadet, a· rra 
shtë breshke a metale të çmue- 
shme " 3000 

N. l 45 Pel ca ( qyrq) posta e gjana të pu 
nueme prej tyne : · 
a Lëkurë shqarri, dhelpne ·• 4000 
b Astrakan lëkurë kingji me 
njyrë ,, 700 

N. 146 Lëkura të ndryshme: 
a Lëkura lepuri e ujku ,, 5GO 
b Lëkura dhelpne të bardhë a 
me niyrë (afaska) ,, 600 
c Lëkura shqarri, slbelln (samur) 
ë hermeline (kakum) " 8000 

N. 147 Lëkura shtazësh t' egra e me 
niyrë të pa përmenduna a me: 

ajprë e imitacjone (taklid) " 1500 
N. 148 Kallpak e petka të bamuna prej 

lëkurave naltë-tregueme paguejnë 
25°[0 mbi tagret e caktuem për 
lëkurat prei të cilavet përmbahen 
V. O. Në rasë kur ndër anat e 
katlpakëve, të dorëzave e të pan 
toflave ndodhet nii pakicë qvrku, 

:1 klasifikohen si mbas llojet të 
lftndës të shumë pa ndonji shtesë 
tjetër. 

Kathegori e XII. 
Dru, Landë e sende të punueme prej tyne 

N. 149 Dru: 
a dru ziarrnl! 
b Trupa të pa qituern e rnertekë 

N. 150 Lande ndertesë: 

" 1 
2 " 

a trena, breza, kadron]a, mërtekë 
shtylla " 4 
b drrasa të pa sdrukthueme " 4,50 
c Drrasa të sdrukthueme ,, 6 
ç Drrasa për parkëta " 7 
d Dega druni për fuçija, karatele 
e mastela " 5 
dhe traversa për udhë-hekuri 
e dekovili " 4 

N. 151 Drrasa të holla për të veshun mobilie 
a arrë e mogani (acaiou) paltsan- 
dri, ebanozi " 20 
b tjera ,,. 16 

N. 152 Fuçija karatela (barite) e mas- 
tela ,, 10 

N. 153 Sende ijera të punueme trashë : 
a Rrema, shkalla dprë e dritore! ,, 30 
b Rrashqela, terfuq, bishta shati, 
lopata,makare, govada, masa 
drithi ,, 35 
c Arkë, baula drrase : 
I) me njprë 
2) pa njprë të mira 
3) pa njyrë të dobëta 
ç Arkë, baula drrasë të veshuna 
me teneqe me njyrë e pa ngjyrë ,. 
d Rrathë shoshash e sitash " 
dh Tij me tundë qumshtin edhe 
në qofshin të përzime me lloj 

" 35 
25 
6 

,, 
" 

30 
2·) 

tagri i falua tjera 
N. 154 Y.allepë druni për kundra e 

çisme: 
.. - a për kundra 

b për çizme 
N. 155 Thuma druni për kundra 
N. 156 Suaza druni edhe në qoshin të 

përzime : 
a me allçi a me varak 
b pa varak 

N. 157 Mobilje druni : 
a kolltukë, kanape, karrika, dolla 
pë e tjera të veshuna me kashtë 
a pa kashtë d. m. th. thjeshtë 
drrase edhe në qoshin të vernl- 

kuint 10 
" 5 ,, 16 

" 160 
" 130 

çueme 
b të veskuna me hazaranë (canoe 
d, India) a me drrasë të lus- 

,, 
40 
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trueme 
c të mira prej druni arre, palisan 
dri, mogani, qershlje, shimshirë 
(bush) ebanozi të thjeshtë e të pa 
veshuna me këso lloj drrase 

N. 158 Mobilje druni · të veshuna me 
lekurë a me kumaih, pelherë 
kadifje, myshema e me susta a 
pa susta e e stollsuna me metale 
tjera: 
a të dobëta 
b të mira 

N. 159 Zgjue bletë (kosherë 
N. 160 Zhugë (zunkthë) kallama, ma 

surë, thupra (shufra) hazaranë 
të pa punueme 

N. 161 Gjana prej zhuge e tjera : 
a rrëgosta, shporta, kosha, zymyla 
b) litarë, sinxhim, shtrojë me 
mshi këpucët 
c zymyla me nxjerr! vol ultijsh 

N. 162 Mobilje e sende të punueme me 
landë U! përrmnduna në Nr. 160 

N, 163 Mëshesa, brusha (furçe) : 
A bari 
b qyme shtazësh 
c me fije meteli 
ç brusha kymëje me dhanë njyrë : 
1) Nr. O deri Nr. 2 
2) Nr. 3 e përpjetë 
3) të vogla për me shkru lule 
~e njyrë 
-4) me dorëza druni e me qpme 
qi nuk janë të përmenduna 
5) me fije metali 
6) me qjme e me dorëza druni 
për petka e toilete 
7) për kundra 
8) me qyme e dorëza ashti, brindi 
e metali për petka e toalete 
9) me qyme të mira e me dorë 
za sermi a fildishi për petka e 
toilette 
10) me qyme të mira e me do 
rëza ari a ashti breshke për 

· petka a toilette 

,, 50 

" 75 

" JOO 
., 125 

tagri i falun 

kuint 40 

,, 80 

,, 60 
30 " 

., 170 

" 120 
" 100 ,, 80 

" 180 
" 150 

,. 300 

,, 130 
80 ., 

" 200 
" 100 

,, 500 

" 1000 

,. 2500 

11) Brusha për dhamë gjithë 
farësh 

N. 164 Sita, shosha: 
a me pëlhurë metali 
b me pëlhurë qymesh 
c me pelhurë mëndashi .. 
ç me teneqe të birueme 

N. 165 Shkopi (bastona) e kamxhikë 
a druni 
b kallami e hazaranë 
c druoi e hazaranë me dorëza 
metali ashti a briai 
ç me dorëza sermi e fildishi 
qelibari e tjera a me metal të 
tame n' ar të vlefshem 
d me dorëza ari ase ashti 
breshke 
dh Kamxhik 
I) me dorëza sermi e me lëkure '' 1000 
2) me dorëza ari c ashti breshke " 1200 
3) kerhaxhë lëkure " 600 
4) kerbaxhë me dorëca ashti a 
brini e me lëkurë 
5) kërbaxhë me dorëza dreni 
6) për karrocë dhe në qofte me 
dru 

N. 166 Dru e lehtë: 
a si drrasë 
b si drrasë e preme për këpuce 
a si qemerë për me ba mnot 
c shtup (tapë) për fuçija 
ç shtup per shishe 

N. 167 Krunde sharre 
N· 168 Gjana druni përveç atyne qi janë 

te përmenduna : 
a Ada Ilona (ndalla) e frona kun- - 
drash (take) 
b makare të vogla 
c magje, govadë, kupa 
ç krahën me dhamë teli 
d krahën druni 
dh kutija baresh 
e bishta per vegla (shati etj. 
d kutija të vogla te veshuna 
me kumash a kadite për për me 
qendisë me vegla riera 
g të veshuna me kumash a me 
kadife pamuku 

" 200 

,, 150 
., 250 
,. 400 
,, 160 

,, '12() 
,, 160 

" 200 

" 500 

,, 600 
,, 400 

" 40 

" 60 
50 
80 
6 

,, 
,, 
,, 

,, 100 ,, 
60 ,, 40 

•• 30 
,, 50 
,, 100 
., 40 

,, 170 

,, 120 
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gj të veshuna me sende të pa 
përmenduna dhe në qofshin të 
përziaie me metal 
V. O. Sendet e drunit të për 
menduna sypri kur të jenë të 
stolisuna me fildish a zadef e 
tjera gjana të çmueshme ngar- 

' kohen me nji tagër 50°Li mi tepër 
si mbas kathegoris Qi u përket 
h Kur sendet e naltëtregueme 
jan;; të përzime me argjent ase 
ar, me rrashtë breshke u shtohet 
tagri 1009(0 
i gjana druni për marangos edhe 
në qofshin të përzime me metale 
tjera : 
1) thjeshtë dru 
2) të përzime me hekur a çelik 
3) të përzime me metale tjera 

,, 100 

,, 40 
6() " ,, 100 

Kathegori e XIII. 
Letra, Kartuç8'.e aende të punuemn prej tyne 

N. 169 Peca, lecka, qi vlilnë vetëm per 
fabrikë me bA brum letre dhe 
me mshi maqina " 3 

N. 170 Letra mbështjellëse : 
a Letra të trasha ,, 4 
b Letra të holla " 6 
c Letra të holla me reklame a 
me lule ,, 15 
ç Letra me katram a me asfalt ,, 4 

N. 171 Letra të gatueme me shti harxh: 
a Letra të trasha ,, 20 
b Letra U! holla ,, 25 
c Letra me reklame a me lule ,, 35 

N. 172 Letra thithëse e kulluese ,, 20 
N. 173 Letra me bira për me qendisë " 15 
N. 174- Letra për shtypshkronje : 

a Letra të dobëta ,, 3 
b Letra të mira " 10 

N. 175 Letra shkrimi 
a Letra të dobëta ,, 8 
b Letra të mira ,, 12 

N. 176 Letra ravise etj. mëndafshi " 25 
N. 177 Letra kopjative ,, 25 

Letrat kopjative pa bojë (karta 
velima) duhet të jenë të percjelluna 
me nli deftesë të fabrlkes shetëse 
per vertetimin qi letra në fjalë për 
mban të pakten 309[0 squfur (sulfur) 

N. 178 Letra zumpare 
N. 179 Letra cingaresh gjithfarësh (monopol) 
N. 180 Letra litografije të shtypuna a të 

shkrueme, rregjistrash me vija e e 
tiketia e tjera 
Letra e zarfa gjithfarësh : N. 181 
a me kutija 
b pa kutija 
V. O. Per kutija e pështiellsa nuk 
zbritet tara. 

N. 182 Letra e zarfa të stolisuna e me 
adresë 

N. 183 Zarfa të veçantë (per 
zbritet tara) 

N. 184 Letra : 
a lë lustrueme me nienë anë me 
njprë 

kutija nuk i 

b) të mira me varak 
c me viamë e me undyrë per miza ,, 

N. 185 Letra të holla (per balona e me 
mbështjellë sapun etj. 

N. 186 Letra loje (monopol) 
N. 187 Letra të bardha e të trasha per 

fyshekë 
N. 188 Letra fotografije me albuminë e 

tjera gjana kimike 
N. 189 Kartuç 

a kartuç amjanti 
b kartuç tabakë i zakonshme e i 
dobtë 
c kartuç fotografije i mirë e i 
lustruem 

N. 190 Kutija kartuçi : 
a të dobëta e vetëm të preme per 
ku tija 
b kutija të dobëta 
c kutija të stolisuna me mbështle 
Jlese tjera e qi nuk janë lë per- 
menduna 

N. 191 Kutija të stolisuna me kumash e 
kadife dhe në qofshin të perzime 
me metal si kutija duhani, burnoti 

,, 15 

" 40 

,, 28 
38 ,, 

" 50 

,, 28 

,. 20 
40 
30 

u 

,, 30 

" 6 

,, 60 

,, 15 

" 10 

30 

,, 30 
40 " 

" 100 
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e tjera 
N. 192 Letra kartuçi : 

a per shtroje e më njenën ani me 
njyrë 
b gjan~ të punueme prej saj 

N. 193 Kartuç i keq (esmer) e më dy anët 
i fortë a me asfalt e me katram 

N. 194 Karta postate : 

150 ,, 

" 12 
60 " 

,, 8 

a me luster 
b pa luster 

N. 195 Karta vizite 
a të bardha 
b të shkrume 

N. 196 Shtypshkrime: 
a Kalendarë 
b lista çmimesh e · tregtarësh të 
shtypuna, konushementa ordini, 
polica e tjera a me adresën (em 
nin) e tregtarit 
c letra të shtypshkrueme per 
reklame 

" 100 
60 

" 40 

" 100 

" 50 

" 60 

" 80 
ç nota muzikash ç' farë do qi 
të jenë Tagri i falua 
V. O. -Kaleadarët qi vinë për rek- 
lame perjeshtohen prej tagrit do· 
ganuer; do të kenë vetem pullen e 
Moeopolit si mbas ligiës pullavet, 

N. 197 Libra. 
a shkolle 
b . llb(a tjerë : 

Tagri i falun 

Kuint. 60 1) me kartuç a me lëkurë 
2) pa kartuç e pa lëkurë 

N. 198 Sende të punueme prej letre, jaka, 
dorëza e lule artificiale: 
a me njyrë e me llojë tjera 
b thjeshtë .me niyrë 
c pa njyrë të zakonshme 

" 15 

" 120 
,, 100 

" 80 
N. 199 Suaza e stolina letre e kartuçi, 

dhe -në .qofshin të perzime me me 
tale tjera a me varak 

N. 200 Pllane, ravizime, karta dhëshkro- 
•Die, ,gk>be .e tjera Tagri i fal un 

N. 201 Sendë letre ase sk~rtuçi ·të pa 

" 80 

permenduna : 
a me .mëndash e n';argjent e 
-n' ar •Kuint. 510 
-b me letee me-.,metal .të pa.çmue- 

shme 
c tjera 
ç kartuç me rinë e me katram 

N. 201 Rregilstra H! shtypshkruem: 
a të pa lidhuna 
b të lidhuna me kartuç 
c të lidhuna ~e myshema 
ç të lidhuna me kartuç e .të ve 
shuna me lëkurë 
d) block notes 

N. 203 Piktura gjithëfarësh : 
a pa kartuç 
b me kartuç 
c me suazë 
ç myshema pa kartuç 
d mpsherna me kartuç 
dh myshema me suazë 

Kathegori e XIV. 
Pambuk e pelhurë pambuku 

N. 204 Pambuk {ham) auate e hydrofil : 
a i mirë 
b i dobëtë ;(teprica fabrikesh) 

A. 205 Pambuk fije i pa dredhun: 
a natyre! 
b i bardhë 
c me ngjyrë 

N. 206 Pambuk fije i dredhun: 
a natyrel: 
1) prej Nr. 4 e deri Nr, 24 
2) pre;--Nr. 26 e deri Nr 32 
3) prej Nr. 34 e nallë 
b i zbardhuri e i dredhun: 
1) prej Nr. 4 e deri Nr. 24 
2) prej Nr. 26 e deri Nr. 32 
3) prej Nr. 34 e deri Nr. 42 
4) prej Nr, 44 e naltë 
c tire (per çorapë): 
I) natyre] 
2) i zbardhuri 
3) me ngjyrë 
ç pamugaqi e demise (ku.tija me 
tuba e me lamsha): 
I) deri Nr. 24 
2) prej Nr, 24 e naltë 
d spagë, sixhim, konop : (litarë): 

" 160 
,, 100 

" 5 

" 30 

" 50 

" 60 

" 80 

" 20 

,, 300 

" 130 
c; • 100 

" 500 

" 300 

" 150 

" 35 

" 50 

" 35 
40 
50 

,, 
" 

" 45 

" 55 

" 65 

" 55 

" 65 

" 75 
,, 95 

,, 40 

" 50 
., 60 

" 100 
,, 150 
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l) sixhim, spagë të punueme prej 
pambukut edhe ata qi përdorën 
per kariqa 
2) gjana të punueme prej tyne 
3) konopë (litarë) 
4) gjana të punueme prej litari 

N. 207 Pej pamuku giithëfarësh me niprë 
e pa njyrë 
V. O. Per rrakela zbritet për tarë 
JO lo, 

N. 208 Gjana të punueme pre] pamuku: 
a sherita, gaj rana e kordona , 
b lidhësa kundrash 

" 70 
" 120 

60 " ,, 100 

" 

" 130 
70 " N. 209 Fitila Hampe giithëtarësb " 100 

N, 210 Pëlhurë pamuku të pa zbardhun : 
a kur të peshojnë m2 100 Kgr. 3 " 110 
b kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 3001 deri Kgr, 4 " 100 
c kur të peshojnë m2 100 
Kgr. 4001 deri Kgr, 6 
ç kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 6001 deri Kgr, 7 
d kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 7001 deri Kgr. 9 
dh kur të peshojnë m2 lCO 
Kgr, 9001 deri Kgr. 11 
e kur të peshojnë rn2 100 
Kgr. 11,001 deri Kgr. 13 
f kur të peshojnë m2 100 
Kgr. 13,001 e na.të 

N. 21 t Pëlhurë pamuku e zbardhun: 
a kur lë peshojnë m2 Kgr. 3 
b kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 3,001 deri Kgr_ ~ 
c kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 4,001 deri Kgr. 6 
ç kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 6,001 deri (\ gr. 7 
d kur t~ peshojnë m2 100 
Kgr, 7,001 deri Kgr, 9 
dhe kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 9,001 deri Kgr, II 
e kur të peshojnë m2 100 
Kgr. 11,001 deri Kgr, 13 
f kur të peshojnë m2 100 
Kgr, 13,001 e naltë 

N. 212 Pelhurë pamuku me ngjyrë e me 

" 95 

'·' 85 

" 75 

" 60 

" 50 

" 45 

" 350 

,, 300 

•• 225 

" 200 

" 170 

,, 120 

., 100 

" 85 

vizatime: 
a kur të peshojnë m2 100 Kgr, 3 " 400 
b kur të peshojnë m2 ttOO 
Kgr. 3,001 deri Kgr, 4 " 330 
c kur të peshojnë m2 100 
Krg, 4,001 deri Kgr, 6 " 280 
ç kur të pesholnë-mz tOO 
Kgr, 6,001 deri Kgr, 7 " 250 
d kur t~ peshojnë m2 100 
Kgr. 7;001 deri Kgr. 9 " 2ZO 
dhe kur të peshojnë m·z 100 
Kgr. 9,001 deri Kgr, li · 
e kur U! peshojnë· m2 100 
Kgr. 11,001 deri Kgr. 13 
f kur të peshojnë m~ 100 
Kgr, 13,001 e naltë 

ad. 212 Pelhurët e pamukut që kane 3 e 
deri 15°[, mëndafsh ase Iandë tje- 
ra të gjasëshme me mëndafsh (ar 
tificiale) kanë per t' u randue me 
nii shtesë tagri 40°1 o 
Pelhurët e pamukut të perzieme me 
fije ari ose metali tjetër në perpjes 
tim me ma shum se 3°lo kanë per 
t'u shtruern-nii shtesë+tagr] 50°[0 
Po qe se landër e permenduna n'ad- 1 

. J 

Nr. 212 ndodhen me nji pëlhurë, 
shtimi do të jet 90°10 si mbas pe 
shës të m2 t' atij lloji, 

lii 

Pelhurët e permenduna me Nr, 210 
211 e 212 qi vinë copa (teprica fa .. 
brike e magazesh) klasifikohen si 
kurse vazhdon: 
I) copavet deri m. 3 u zbritet 15°[0 
nga tagri; 
2) copavet mbi m, 3 e deri në 
m, 5 10°[0 nga tagri, 
3) copavet mbi m. 5 nuk u zbri 
tet tagri. 

N. 213 Facoleta, shamija gjithëfarësh e fa. 
qe iorganash, iestekësh e boçe: 
a tacol-ta e shamija: 
1) të mira, të mëdha ,, 400 

( 

2) tjera ,, 300 
b facoleta, shamija koke e tjera, fa- 
qe jorganash e [estekësh : 
1) kur duzina të peshojnë 240 Gr. 

., 175 

., 150 

,, 95 
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,, 450 

~ 
,, 300 

., 280 

,, 300 

" 350 

e poshtë 
2) kur duztna të peshojnë 241 Gr. 
e deri 425 
3) kur duzina të peshojnë 426 e 
naltë 
c facoleta ~ shamija me thak~ : 
1) me thakë leshi 
2) me thakë mëndafshi ase arti 
ficjale 
ç shamila toke me ojna mëndaf- 
shi ose artificjal ,, 1000 
d) me ojma pamuku " 500 
dh perce pamukut per fryrë (pecë e 
hollë me mblue ftyren) ,, 500 
e faqe jorganash, [estekësh, bohçe e 
tjera të qendisuna : 
1) me ar fije ,, 600 
2) me mëndafsh ose artificial ,, 500 
3} me pamuk e tjera ,, 350 

N. 214 Çarapë, dorëza, fanela, brekë 
pamuku ,, 4:0 

N. 215 Dantela, kordela, ana fistani gra, 
shë, sutash pamuku : 
a dantela ,, 1000 
b kordele, anë fistani e sutash : 
t) kadif~je me ngiyrë a pa ngjyrë ,, 
2) tjera ,, 

N. 216 Kadife pamuku të përjashtueme 
Kadifet me ana ose me viza : 
a ordinare (të dobëta) : 
1) të bardha 
2) me vizatime 
2) të shtypuoa me ngjyrë 
b prej çilsije ml të mirë : 
1) të bardha 
2) me vizatim 
3) te shtypuna me ngjyrë 
4) kadife parhuku me ane ose me 
vija të ç' do lloji te shtypuna me 
ngjyrë ose . io 
c sende te punueme .prej· kadifje e 
ti! qendisuna me fije ari, mëndafshi 
e pamuku : 
1) me ar 
2) me mëndafsh ase artificial 
3) me fije parnuku a. lini me pa 
mugagi 

600 
500 

,, 200 
,, 250 
,, 300 

,, 240 
,, 300 
,, 360 

,, 130 

,, 800 
,, 700 

,, 400 

N. 217. Qafore, brëze, shalla, sharpa pa 
muku : 
a me ngjyrë ,, 500 
b pa ngjyrë ,, 400 

N. 218 Sh'rojë. mbloje, perde pamuku 
edhe në qofshin me thakë e kor 
dona: 
a tyl; gazë, rreza me ngjyrë 
b ,, ,, ,, pa ngjyrë 

,, 400 
" 300 

c e tjera: · 
1) me ngjyrë 
2) pa nxjyrë 
3) në qofshin të perzime me tel 

U! hollë metali, u shtohet (20010 
N. 219 Havllia, peshqirë, peshtemalia, 

mësalla, çarçafa, bohçe, faqe [or 
ganash e jastekësh të pa permenduna: 
a me push ,, 300 
b pa push ,, 325 
c në qofshin të perzime me me- 
tal a me mëndafsh ase me artifi. 
çjal, u shtohet 30°]0 

,, 250 
,, 200 

N. 220 Zurnpare në beze ;, 25 
N. 221 Sende pëlhure per llampa elektriku : 

a abat-jour per llampa elektriku 
b këmisha elektriku, pamuku 
c ,, ,, mëndashi 

N. 222 Sende tjera: ,. 
a zorrë (gypa) pamuku (hartuem) 
per tru ma per me fikë zjarmë e 
gjana· kësodore 
b dru e veshun me fije pamuku 
si sumulla e tjera 

Kathegori e XV. 
Lij, Konop, Jutë zbut Pelhurë e gjana të 

bame prej tyrie 

N. 223 Li], konop jutë : 
a i pa punuem 
b i krehuo 
c shtupa lini edhe në qofshin 
me katram 
ç kashtë lini (byk) 

N. 224. Pei, sixhim, konopë (litarë} : 
a natyrel : 

,, 200 
' 1500 

,, 3000 

,, 60 

,, 200 

,, 20 
35 " 

" 10 
5 ,, 
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1) pesë milimetër (mlm.) e poshtë ,, 100 
2) ,, ,, ,, e naltë ,, 60 
b i zbardhun : 
1) pesë milimeter (mlm.) e poshtë ,, tao 
2) ,, ,, ,, e naftë ,, 80 
c pej në rrakella, lamsha e tjera 
glithëfarësh ,, 200 
V. O. Për rrakela zbritet 10ol0 
nga tagri. 
e gjana të punueme prej tyne si 
koltana e zorrë për truma, kapistra, 
strajca, çulle e tjera : 
1) natyre! 
2) të zbardhun 
d) zorrë per truma 
dh kariqa per me gjue peshk e 
tjera gjithfarësh perveç atyne prej 
mëndafshit. 

N. 2~5 Pelhurë lini, e kampi e jutë a 

,, 150 
,, 200 
,, 100 

" 140 

të perzime me lloj tjera: 
a natyre! : 
1) të hollë, e rradhë si kariq, ba 
tista, bobinet, moscllnë e tjera. 
2) tjera 
b) të zbardhuna 
1) e hollë e radhë si kariq tyl, 

" 200 
)50 " 

gazë, botinet mosulinë e tjera " 300 
2) të tjera " 200 
c me ngjyra e me lule: 
1) e hollë e radhë si kariq e ba- 
tis te " 420 
2) të tjera " 320 
ç•pelhurë të lustruerne me njyrë 
a pa ngjyrë për tryezë, havl"a, 
peshqirë e tjera mloje " 340 
V. O. Kur të jenë të perzime me 
pamuk u zbritet 20°10 nga tagri. 

N. 226 Pethurl! lini: 
a per vela e tenda " 70 
b) gjana të punueme prej tij, 
tende, (çadër) mlo]e maunash e 
tjera " 90 

N. 227 Pelhurë jute e kampi ;' 
a per veta e tenda ,, 75 
b) ~jana të penueme prej tij si 
tende (çader) mloië maunash et], ,, WO 

N. 228 Kanavacë e thasë e hara: 

a thasë jutë e kampi " 
b foder (astar) këpucësh (ravandok) " 
c ., e ngrime me qerish e radhë 
per astar të përrnbrendëshem pet 
kash 

16 
30 

35 " N. 22~ Plush e kadife lini 
a e pa punuern " 
b saxhade, mloje tryze e stoli mu- 

200 

resh " 300 
N. 230 Shtroje, mloie, perde, peshqir, më- . 

salla, peshtemalla e çarçafa: 
a mtoje e perde me ngiyrë 
b dyshek i mbushun me pamuk 

360 " 
e me lesh e tjera : 
1) Lesh " 50 
2) pamuk " 65 
3) pupla " 200 
4) tjera " 40 
c mësalla (serviette) e peshqir: 
I) 40X40 " 600 
2) të mëdha ,, 500 
3) të qendisuna nder qoshe me 
shenja' iniciale e lule tjera u 
shtohet 20°lo 
ç peca të h otla per ftyrë ,, 700 
d) çarapë 

" 600 
dh dorëza lini ,, 650 
e çarçafa e mlojë tryeze ,, 350 

N. 231 Brekë e këmisha : 
a të thjeshta ,, 400 
b me ngjyrë ,, 500 

N. 2a2 Shtroje : 
a shtroje per dysheme, halija, sa- 
xhade edhe në qofshin të perzime 
me pamuk. ,, 150 
b shtroje me rnëshi kambë ,, 40 

N. 233 Sherita e lidhësa gjithë! arësh : 
a sherita, tehri]a, gajtana, tidhsa 
kundresh : 
1) me ngjyrë ,, 250 
2) pa ngiprë ,, 200 
b kadife, sheri.a, gajtana, lidhë- 
sa kundrash ,, 700 
c dentela, kordela anë Iistojë ., 1200 ,,;, 
ç sende tjera të pa përmenduna ,, 400 
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Kathegori e XVI. 
. Lesh,' Pelbare · e :setide tjera prej ,tij 

N. 234 Lesh, pëlhurë e sende tjera prej tij : 
a lesh : 
1) i pa lam 
.2) i lam 
3) i krehun e pa ngjyrë 
4) i krehun e me ngjyrë 
5) petë 
b Jesh tiftiku e devle 
l) i pa laam 
2) i lam 
3) i krehun e pa ngjyrë 
3) i krehun e me ngjyrë 
5) petë (vatka) 
c qjrne dhije ; 
I) i pa lam 
2) i lam 
ç blshtaftual!sh 
d grimca leshi e të gëlqerueme 
dit lesh d1shekesh të vjeter 

N. 235 Pej leshi 
a i pa dredhun : 
1) natyre] 
2) me ngiprë 
b i dredhun 
I) natprel 
2) me ngj}'rë 
c pej leshi devje e tiftiku -(fyn' i 
pek) ., 
prej leshi me masur e me manre ,, 
V. O. Per makare zbritet tara 10°10 

N. 236 Lid~a,,. gajfana• etj. 
a g.a;r,aQa 
b lidhëza kundrash e sherita 
c të perzime-me lloje.tiera 
zbritet- 40°)0, 

N. 237 Pelhu,ëi leshi 
a qi peshon për m. 2 : 
1) deri gram 150 
2) Gram 151 e deri 299 
3) ,, · r 300:e 'deri 500 
b) shajak, abë etj 
I) dert grasn· 400 
2) gram :400 e naltë 

N. 238 Pelhurë leshi e perzitne me pa 
muk: 

" 25 
35 
60 " ,, 

,, 100 
160 ,, 

" 30 
45 ,, 

" ,, 130 
80 ,, 

,, 15 
25 
10 
2 
50 

,, 
,, 
" 

iO 
,, 100 
,, 

,. iOO 
140 ,, 

200 
240 

,, 300 
400 ,, 

,, 800 
600 
320 

,, 
,. 

,, 260 
220 ,, 

a deri gram 300 
b mbi gram 300 
c ana cohë e grimca ,. 

•. 239 Qeçe leshi (plis) e gjana të punueme: 
a pelhurë 
1) qi peshën m,2 deri gram JOO ,, 
2) qi peshon m 2 deri gram 301 
e deri 500 
3) ,, 
naltë 
4) pa ngj9rë u zbritet 25 °10 
b gjana të punueme prej saj per 

" ,, 501 e ,, 

veç kapelavet 
. 240 Qpme dhijsh . 

a Kanavaca leshi per çulla e tjera 
1) qi peshon m,2 deri gram 300 ,, 
2) mbi. gram 300 ,, 

'. 241 

b gjana të punueme prej tyne 
c kanavaca leshi të perzime me 
jute me lij e tamp 
ç gjana të punuerne prej kanavace 
të shkrojes b ,, 
Kadife plush leshi a të përzieme 
me lloji! tjera : 
a pelhurë 
b sende të punueme prej sajë, 
saxhade, mloje tryeze, stoli muresh 
e tjera të permenduna ,, 

J. 242 Shtroje leshi a t!! perzlrne : 
a bali e saxhade Perslje leshi 
b tjera 
c haliia të perzirne me lloië 
tjera : 
1) halija e saxhade 
2) qilima 
ç sende të punueme prej copave 
e anave të cohës a të shajakut ,, 

N. 243 Mloje, perde, qafore, çarapë, faco 
leta, bohçe, dorëza e tjera : 
a çarapë leshi : 
!) të thjeshtë ,, 
2) të perzime me tjera 
b rnloje (batanije) perde, mloje 
karjodhash e tavoline : 
1 të thjeshta leshit 
2) të perzime me llojë tjera 
c qafore, shalla, sharpa, bohçe : 

,, 200 
150 
40 

,, 

250 

,, 200 

,, 150 

,, 300 

,, 

100 
80 
160 

,, 80 

130 

" 500 

750 

,, 800 
400 ,, 

,, 300 
230 ,, 

50 

» 

600 
500 

,, 400 
300 " 
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të thjeshta leshi) 
2) të perzirne me lloje tjera 
ç facoleta me thakë e pa thakë: 
I) të thjeshta leshi 
2) të perzime me llojë tjera 
3) të përzime me tel te hollë a 

" 700 
600 " 

,, 750 
650 

fije mëndafshi ase artificiali me 
konditë qi mos të kalojnë J0°(0 ,, 

d dorëça: 
1) të thjeshta leshi 

800 

600 ,, 
2) të perzime me llojë tjera përveç 
lëkure ,, 500 
dh breza, kollana : 
1) të thjeshta leshi ,, 1000 

I 

2) te perzirne me llojë tjera " 800 
e rreza e përçe ftyre: 
l) të thjeshta leshi " 1100 
2) të perzime me llojë tjera " 900 
f dantela e kordela: 
I) të thjeshta leshi ,, 700 
2) të perzime me Ho ë tjera " 500 
3) të perzime me metall " 600 
g sende të pa permenduna: 
I) thjeshta leshi ,, cOO 
2) të perzime me lloië tjera " 400 
3) të perzime me lloje metali ,, 450 

N. 244 Panela, këmisha e brekë leshi: 
a të thjeshta leshi, xhaketa gra- 
nish e petka kësodore " 720 
b të perzime me lloje tjera " 620 

N. 245 Pëlhurë qymesh dhije, kali në m2: 
a të thjeshta: 
I). deri gram 200 " 400 
2) prej 201 e deri 500 • ,, 250 
3) prej gram 501 e naltë " 150 
b të përzirne 
I) deri gram 200 
2) prej gram 201 e deri 500 ,. 200 
3) prej gram 500 e nallë ,, 100 

N. 246 Sende të punueme prej qymesh : 
a dhiie e kali: 
I) valle sitash ,, 400 
2) çulla, hebe, ·strajca, kapistra, ko- 
lla o a rrypa ,, 200 
3) tjera të pa përmenduna ,, 300 
b sende të punuerne prej qymësh 
dhije, e kali, të përzime: 

300 

I) valle sitash 
2) çulla, hebe, strajca, kapistra, 
kollaua e rrypa 
3) tjera të pa përmenduna 

,, :i 250 

,, • 150 
,, . 250 

Kathegori e XVII. 
Mëndafsh, pelhurë e Gjana të punueme priej tij 

N. 2t7 Mëndafsh shikë : 
a i njomë " 100 
b i thatë ,, 200 
c i biruem " 80 

N. 248 Mëndafsh fije : 
a i pa punuem ,, 600 
b i krehun " 800 
c tojë e shtupë ,, 200 

N. 249 P~j mëndafshi glithëfarësh : 
a të pa dredhun ,, 900 
b të dredhun ,, 1000 
c sutash, tehri ,, 950 
ç gajtana ,, 850 
d dantela, sherita, kordela ana fis 
toje e lidhëza : 
l) dantela ,, 3000 
2) tjera ,, 2000 
dh sumlla, çapraze, tufa. e thakë ,, 1500 

N. 250 Çarapë, dorëza, Iacoleta, këmisha 
brekë, kuleta, fanela mëndafshi të 
thjeshtë: 
a çarapë, kuleta të hollash ,, 2500 
b dorëza 
c Iacolera, krep rreze 
ç këmisha, brekë, fanela 
d shalla, galore ~ sharpa 

N. 251 Çarapë, dorëza, facoleta, këmisha 
e brekë mëndafshi të përzime: 
a çarapë, kuleta të hollash 
b dorëza 
c facoleta, krep e rreze 
ç këmisha, brekë e fanela 
d shalla, qafore e sharpa 

N. 252 Mëndafsh artifiçjal .a i përzimë: 
a i krehun 
b fije e shdredhuo e gatueme 
ndër shkula 
c fije e dredhuri, pe] 
ç sutash, tehri 
d gajtana, kordela 

,, 3.000 
,, 3500 
,, 2500 
,,· 3000 

r- 
,, 1500 
" ,!800 
,, 2500 
,, 1500 
,, 1700 

,, 400 

,, 450 
,, 500 
,, 450 

" :300 
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dhe sherita, kordela, dantela anë 2) kur të peshojnë m2. 
fistoje c lidhësa kundrash: gram 31 e deri gram 50 ,, 1000 
1) dantela ,, 1500 3) kur të peshojnë m2. 

· 2) tjera ,, 1200 gram 51 e naltë ,, 750 
e sumlla, çapraze, tufa e thakë " 750 N. 255 Mloje mëndafshi a të përzime. 
f çarapë ,, 1250 a të thjeshtë mëndafshi ,, 2500 
g facoleta, krep, rreze ,, 1500 b të përzime me lloje tjera ,, 1500 
gj këmisha, brekë, Ianela ,, 1200 c artifiçjal ,, 1200 
h shalla, qafore e sharpa ,, 1500 ç artifiçjal të përzime ,, 1000 
i dorëza ,, 2000 d shtroje, ballja, saxhade e tjera lii 

N. 253 Kadife si këta, mëndafshi edhe në qofshin 
a Kadife mëndafshi edhe në qoftë ' të përzieme, ase me artifiçjat ,, 1500 ' ' 
e përzime : N. 256 Sende mëndafshi a të përzirne ose 
t) thjeshtë pa lule ,, 1600 me artifiçjal : 
2) me lule a me vija ,, 1800 a të thjeshtë mëndafshi ,, 2000 
3) me shtampë • 1700 b të përzlme me lloje tjera ,, 1250 
b plush mëndfshi të perzimë: ' c artifiçjaJ ,, 1000 . 
J) sade, pa lule ,, 1000 . 

ç artifiçjal i përzime • ·800 t 
2) me lule e me vija ,, 1200 { 
3) me shtampë ,, 1100 • Kathegori e XVIII ' • • c kadife mëndsfshi artifiçjal e të ' ' Petka, Artikuj Mode e tjera tesha të qepuna ' ' perzieme ' 

I) sade, pa !"ule ,, 1400 ' N. 257 Petka : ' , ' 2) me lule e me vija ,, !600 ' a petka mëndafshi ,, 3000 
3) me shtampë ,, 1500 b petka mëndafshi të përzime ,, 1600 
ç plush mëndafshi artifiçjal e të ' c artifiçja I ,, 1400 I 

përzime : ' ç petka kadifeje mëndafshi a të për- I 
I 
I • zime ase me artifiçjat 1) sade, pa lule 800 I ,, 2000 ,, I 
I 
I 

2) me lule e me vija ,, 1000 I d petka kadifeje leshi të përzime 700 ' I ,, •.. 
3) me shtampë 900 

: 
dh petka pamuku me ngjyrë a pa " ' I 

I 

N. 254 Pethurë mëndafshi : I 

ngjyrë ' 350 : " I 

e petka lini, jute, kampi e tjera të a tyl, gazë, krep de chine, krep I 
I 
I 
I 

maroquin e tjera si këta : I perzime 300 I 

' ,, 
I 

1) kur të peshojnë m2. I f petka kadifeje mëndafshi artifi- ' : 
gram 30 e poshrë I 

çal a të prrzlme rooo ,, 3500 ' ' (I ' ' g petka kadifje (pelle di diavolo) " 2) kur të peshojnë m2. I 

200 ' I 
' gram 31 e deri gram 50 ,, 3000 ' gj petka ushtarësh shajaku, le- • I : 

3) kur të peshojnë m2 ' shi a të përzime : ' ,_ 
I 

gram 51 e deri gram 70 ,, 2500 : 1) me astar 350 I 

' ,, 
4) kur të peshojnë m2 ' I Z) pa astar 400 I 

I ~, 
gram 71 e nalt " 2000 : 3) petka ushtarësh të vjetra 200 ' ' " I 

b pëlhurë mëndafshi te përzime I 

V. O. Të vjetrat duhen të jenë të I 
I 

' me lande të tjera ,, 1000 ' përcjelluna me nji certifikatë ase I 

' ' c pëlhurë mëndafshi artifiçjat, zha. ' duhet të dizefktohen. ' : 
rse, krep, maroquin e tjera si këta: : 

N. 258 Petka e rroba leshi (yrme) si kariq: I 

' I 
1) kur të peshojnë m2. : a të thjeshtë leshi 700 I 

I " gram 30 e poshtë ,, 1250 I 
I b të përzime 50Q l H 
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a me pelhurë mëndafshi copë 
b me pelhurë mëndafshi artificial " 

• c me pelhurë lini a kampi ase pa 
muku 

N. 261 Pupla 
a devekushi (struci) zogu parizi, ko- 
librt etj. kuint. 5000 
b zogjësh tjerë ,, 1500 
c sendevet të punueme pr, j tyne i 
shtohen 25°]0 ç'do llojë qi te jenë. 
ç pupla për me mbushë dyshekë 
e [estekë 

N. 262 Lule e pemë artifiçjale : 

c dollakë (gjeta) klasifikohen si 
mbas lloji qi të jenë, tue shtu 20°lo 
mbi tagrin qi u përket 

N. 259 Kravata : 
a mëndafshi kgr. 
b te përzime a pamuku të thjeshtë " 
c artifiçlale a të përzime " 
ç lini e jute a të përzirne me pa 
muk 

N. 260 Busta (korseta): 

a lule të godituna 
b pemë të godituna 

21) 

10 
12 

" 8 

5 
3 

" 2 

" 160 

" 600 
400 " e 1 ule e pemë artifiçiale në saksi ,, 300 

ç formë lulesh ,. 300 
d formë pemësh " 200 

N. 263 Flokë 
a artifiçjale " 1500 
b sende të punueme prej tpne " 2500 

N. 264 Vegla mbrelash gjithfarësh përveç 
kumashvet e shkopijvet të cilëvet 
do t' u merret tagri si mbas cilësiie 
të landës. 

N. 265 Kapela 
a feltri 
b kashte 

" 50 

,, 
,, 500 
200 

c panama ,, 1500 
ç mëndafshi a të përzime për gra ,, 1500 
d feltri, stole, kadifeje, cohe le- 
shi e të përzime 
dh pamuku, kampi e jute 
e tjera 

N. 266 Ferma kapelash 
V. O. Kapelat e tjera të përrnen 
duna me Nr. 265 kur U! jenë të sto- 

,, 500 
600 
400 
150 

" ., 
" 

Hsuna me lule artifiçlale a pupla, 
pagueinë 25°[0 ma tepër si mbas 
llojet të pëlhurës qi të kenë 

N. 267 Freska mëndafshi (elpezen}: 
a me pelhurë mëndafshi 
b me pëlhurë artitiçlale 
c tjera 
c prej karte (letrë) 

,, 1000 
" 600 
" 300 

" 200 
150 d prej rrëgostës 

V. O. Atyne qi kanë ar, fildish e 
gur të çmueshëm do t'u shtohet ta 
gri si mbas lloji qi U! jenë 100°[., 

N. 268 Aski (bretelle) të mëndafshta e arriti 
çjale ase të përzime 
a pantallonash, mëndafshi e artili 
çjal ,, 
b carapësh mëndafshi a artifiçjal ,, 
c lini a pamuku, pantallonash ,, 
ç lini a pamuku,· për çarapë ,, 

N. 269 Rrypa, qemerë mëndafshi a artlfi- 

" 

700 
800 
400 
500 

çjale ase të përzime : 
a me tokëza ari 
b me tokëza argjenti 
c ·me tokëza metali tjetër 
ç) pamuku me tokësa metali 

,, 2000 
,, 1500 
,, 1000 
" 500 

V. O. Tokëzat edhe kur të jenë me 
gur të çmueshëm ase me rrashtë 
breshkë e fildishi ase prej pëlhure, 
gjithënji klasifikohet si u tregue 
sy pri. 

N. 270 Mbrela për shij e diell : 
a me pelhurë mëndafshi e me dorë 
za ari e argjenti fildishi e rrashtë 
breshke. 
1) me pëlhurë mëndafshi, me dorëza 
ari, argjenti, fildishi e rrashtë bre- • shke, copë 20 
2) me pëlhurë mëndafshi artiflçfal 
e te stolisuna me sende përveç aty. 
ne qi u përmenden në Nr, 1 ,, 7 
3) me pelhurë mëndafshi artifiçjal 
a të përzlme, të pa srolisuna, për 
~rr~ ,, 5 
b me pelhurë leshi ase të përzlme 
me mëndafsh artificjal ,, 3.50 
e me pelhurë pamuku tini ,, 2 
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ç ma. pelhurë pamuku e lini petit 
tëmil ,, 

Kathegori. e- XIX~ 

1 

Kauçuk, lastike, gutaperke e tjera 
N.,271 Lastikë : 

a e pa punueme kuint 10 
b grimca qi nuk hyjnë në punë si 
91bas qellimi qi janë bam përveç 
at.VP~ të përmenduna në Nr. 278 ,, 12 

N. 272 Pelhurë lastike a me syprinë (faqe) 

lastike ,, 
Nr. 273 Shirita, gajtana, lastikë kundrash, 

hallka (rrathë) : 
a me mëndafsh ,, 
b me mëndafsh artifiçjal ,, 
c me le~Jl 
ç me tij, jute e ·patnuk 

N. 274 Flet~ (tabak) : 
a e preme ,, 
b tjera: 
1) të përzirne me pelhurë ,, 
2) të përzime me metal ,, 

N. 275 Petka, rroba lastike a myshemaje : 
a të thjeshtë lastike ,, 
b me pelhurë leshi ,, 
c me pelhurë pamuku e tjera ,, 
ç myshema me pelhurë pamuku e 
me 'lustër zifti' a katrami ase 
dyetli ,, 

N. 276 Pelhurë, myshema me katram, me 
dyti e tjera : 
a për shtroje me syprinë e me 
:1gjyrë a me lule ,, 
b për mloje e veshje mobiljesh ,, 
c për tryeza ,, 
ç për me veshë libra e rregjistra 
(të holla) ,, 
d për mlojë pullazi (çati) e pshtje 
llëza, ordinare . ,, 

N. 277 Beeza (ceintures) mloië (conver 
tures) lastikë m' u fry (chambres a 
air) rrath (bandages) të mbushun për 
velocipesë.. motocitletë, automobila 
e për karroca (voitures) e tjera ! 

lastikë per me prialae shkrimi11: 

150 

" 

300 
200 
180 
150 ,, 

100 

140 
120 

400 
500 
300 

100 

45 
60 
50 

30 

20 

a në kauçuk ,, 
b në kauçuk i perzimë me tundë të 
tjera. ,, 
c buri (tupaux) në kauçuk e lastikë 

22 

35 

per të prishun shkrimin 
N. 278 Bu rija, 1 rota automobilash të për. 

dorue me dhe copat e tpne • 

" 45 

a pa· thuma 
" 22 

20 b me thuma 
N. 279 Galoshe, këpucë e. çizme : 

a Galoshe, çizme ,, 
b këpucë, (kundra) me faqe pelhure 
lini a pamuku e me shuell lastiku ,, 

N. 280 Sende për vegla elektriku, dhe në 
qofshin të përzime me metal ,, 

N. 281 Sende të pa përrnenduna me kau 
çuk 

" 

200 

400 

200 

160 ,. 
N. 282 Lojna fëmijsh e tjera : 

a lojna Iëmijsh, lastiku ,, · 400 
b shiringa, sonda e tjera të po per- 
menduna. ,, 300 
c çanta shkolle, kuleta lastiku a të 
perzime me lloje tjera " 100 

Kathegori e XX. 
Landë ndezesë e EkJplosivë 

N. 283 Qymyr: 
a ,, druni 

" 2 
b ,, metali, copë e pluhnn edhe 
në qofshin me kallep 
C karbit 

» 8.60 

" 15 
5 ç eshkë, qymyri i lehtë për kovaçë ,, 

N. 284 gjana tjera të pa permenduna nde- 
zëse 

N. 285 Barut për gjyeti 
N. 286 ,, ,, dinamite e llageme 
N, 287 Fitila llagemash 
N. 288 Fushqeta gjithëfarësh, drita artifi. 

çlale edhe ata qi janë për tojë fë. 
mijsh ,, 300 

N. 289 Dinamila, kapsula relative e mu 
nicione lufte 
a di nami te e kapsul dinamiti janë të ndalueme 
b municjone lufte ,, ,. 

N. 290 Shkrepca Monopol 
N. 291 Kaf letre, çakmakë etj: 

" 20 
,, 102 

,. 31 

" 40 BKSH
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" 1.50 
,, 3 

" 2 
,t 4· 

,, 3 

a kaf letre. çakmak per me ndezë ci 
ugare e gurët e tyne Janë të ndel ueme 
b Fosfor Kuint. 300 

Kathegori e XXI. . 
Gastare, Porçelane, gur, dhee e sende 

të punueme prej tyne 
N. 292 Çemento 
N. 293 sende të punueme prej çementoje 

perveç atpne të permenduna ma 
poshtë 

N. 294 Talko 
N. 295 Gelqere: 

a copa e pluhun 
b të shueme me ujë 
c gelqure uji (chaux) hydrolique 
(cake idrealica) 

N. 296 Allçi (gesso di presa) 
N. 297 Sende të punueme prej allçiie per. 

veç të permendunavet : 
a të randa per ndërtesë 
b për mobiljë 
c sende të vogla per tavolina si 
fugure e tjera 

N. 298 Tebeshir ; 

,, 1.30 

" 10 
,, 

,, 3 
2 ,, 

" ,, 2 

,. 10 
20 " 

,, 30 

a pluhun " 3 
b kalem " 6 

N, 299 Surfutl (squfor) : 
a pluhun ,, 5 

b copa e lule surfulli ,, 6 
c pluhun e perzime me gurë kati ,, 2'50 

N. 300 Zumpare : 
a· pluhun ,, 5 
b sende të punueme prej saj edhe 
në qofshin të perzime me metale 
si griha, tima etj. perveç atpne të 
permendunve " 15 

N. 301 Asbest e bitum : 
a i pa punuem ,, 10 
b i punuem edhe në qoftë i per 
zime me metal etj. " 50 

N. 302 Tulla : 
a gur mallte ,, 2 
b dheu të pjekuna : 
1) me bira " 

') •... 
2) pa bira " 2 

3) me asfalt 
4) me ngjyrë ':. me lule 

N. 303 Tjegulla (qeramille) etj. 
a tjegulla 
b eternit 
c qynga, burija e tjera sende per 
ndertesa 

N. 304 Enë dheu të pjekuna : 
a të dobta (ordinare) të pa verni- 
çueme e të lustrueme ,, 
b të verniçuerne e të lustrueme ,, 

N. 305 Enë porcelani per tryezë (sofre) 
toiletti, filxhana e sende tjera : 

10 
6 

a pa varak ,, 16 
b me varak me nji vizë ,, 20 

,, ,, e ma shum se nji vizë 
varaku a të stotisuna ,, 50 

N. 306 Gjana dheu : 
a stufa dheu (Çini) ,, 20 
e porcelani e vegla smuetore (la- 
vabo, yrdek) sahana, lavamana e 
si këta ,, 25 
c izolatorë e vegla tjera këso do· 
re qi perdoren per elektrik ,, 30 
ç pota kulunxhishë (kupa per më 
shkri metale) ,, 12 

N. 307 Gurë mermeri : 
a i pa punuem tagri i falun 
b i pastruem e i. sharruem : 
I) mermerë i mirë per verre, kambë 
shkalle e sende per tryezë. ,, 3 
2) sende të vogla per salona e 
tryeza, (permentore) statue e këso 

,, 15 dore 
N, 308 Gurë: 

a ,, dobëtë per ndertesa ,, 1 
b ,, mullini Tagri i falun 
c ,, Iitografiie . Kuint, 2 
ç • grihë, synjeri e pluhun guri 
syn gjeri ,, 
d Gurë grihë, të perzime me meta 
le tjera 
dh Gurë ardois (kajagon) të godi- 

4 

5 

tun per mloje a per shtroje ,, . 1.50 
e sende tjera të punueme prej tij 
dhe në qofshin me ngjyrë : 
1) tabela shkollash (rrasë e zezë 
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me suaza) 
2) pa suaza 
3) tjera 

N. 309 Sende tj~ra të punueme prej guri 
si sumblla e tjera këso dore të vogla " 

N. 310 Gurë unazash me ngiyrë e pa 
ngjyrë edhe në qofshin gastarje të 
pa çmueshme ,, 400 

N. 311 Ranë e hollë a e trashë edhe ne 

N. 312 
qoftë me ngjyrë ,, 5 
Xhama kristali me ngjyrë e pa 
ngjyre: 
a per dritore (penxhere) 
b me ngjyrë, me lule a me viza ,, 
c xhama të mëdhai pef magaze, te 
trashë (dy fish) ,, 
ç per sahara (orë): 
1) të hollë 
2) dy fish (të trashë) 
d per gjyslykë, e vegla instru 
menta optike 
dhe 'per fotografi 
e per fenerë automobilash e ka 
rrocash 

N. 313 Gjana gastareje: 
a shishe, kunguj, bardakë tëdobëtë 
I) damixhana me rrëgostë 
2)" ,, pa ,, 
b shishe pije ordinare 
c ,, gazoze ~ 
ç tjera per ujë, gota, pjata, putira 
e si këta: 
1) sade 
2) me lule e me shkronja 
3) ,, ,, ,, ,, e me varak ,, 
4) shishe baresh e gota për ngjyrë 
kundrash 

N.· 314:0;pa: 
a " ' llampash, kandilash kristaii: 
1) të mirë 
2) të dobëtë 
b me varak 

N. 315 Kandila gjithefarësh e tjera. 
a kandila, llamps, fenerë gastareje 
të mire te dobëte edhe· në qol- 

. shin të perzimë' me lloje tjera: 
1) sade pa tute 

" 3 
2 " 

" 4 

30 

" 10 
16 

14 

,, 300 
,, 400 

,, 500 
40 " 

,, 50 

,, 4 
5 
3 
2 

,, 
,, 

" 20 
30 • 
4C 

,, 4 

,, 20 
10 
30 

,, 
" 

" 30 

a porçelani me suaza metali 
b xhami me ngiyre e me suaza · 
metali 

N. 317 Kavanoza porcelani e kristali: 
a ordinare 
b të mira 

N. 318 Rruza gastarje e guri me ngjyrë 
e pa ngjyrë: 
a per kapistra, të mëdhaia ,, 25 
b të vogla per kuleta o oJipa ,, 200 
c prej gastarie e kristali të lehtë 
qi pergiasm me ato te merxhanit 
a inxhiiet (margaritare) ,, 600 

N. 319 Gjana të vogla kristali e gastarje: 
a tespi, uratë, kryqa edhe në 
qofshin me lloje tjera 
b 'unaze, vathë, madaljone forketa, 
bylezikë e sende tjera si këta me 
metale të dobëta 

2) me lule a me ngjyrë ose me tel 
per t' u varë në murë 
'3) të përzirne me teneqe e me tel 
hekuri a çeliku 
4) me metale tjera 
b) të mira kristali e porcelani: 
I) sade 
2) me iule e ngjyrë 
3) me metale tjera 
V, O. Kandilat qi varen e janë 
me sinxhir kur të kenë gjyle, pe 
shohet ndamas prej gjyleje e kësaj 
i merret tagri si mbas Nr, 321. 

N, 316 Tepsi (cabaret), (tabake): 

c shishe kandilash per voj pa ma 
qinë : 
I) të dobëta 
2) të mira 
3) porcelani me ngjyrë ase me varak ,, 

N. 320 Vegla kandilash, gastarje e porçe 
lanl si shapkë etj.: 
a të dobta 
b të mira 
c me ngjyrë 
ç me metale e me varak 
d termos (matare) gjithëfarësh 

N. 321 Fjyle Hampe, hekuri a çejiku: 
a sade 

,, 45 

,, 50 
7,5 ,, 

,, 50 
75 • 

,, 100 

., 120 

" 80 

" 30 
,, 40 

,, 20, 

,, 25 

,, JO 
20 
40 

,, 

,, 15 
30 
80 

,, 
h 

,, 100 
,, 200 

,, 8 
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" 30 

/l7 

b të veshuna me lloje tjera 
N. 322 Vegla tjera kandilash të pa përrne 

nduna edhe në qofshin të perzim 
me metal 

N, 323 Makina llampash metali : 
a të dobëta 
b të mira 

Nr. 324 Llampa me truma qi ndezen, me 
spirto me gaz ose me garbit: 
a hekuri 
b metali tjera 

N. 325 Pasqyra : 
a pa suaza (çipllak : 

,, 10(:) 

,, 150 
" 200 

,, 400 
,, 800 

1) të mira me fesata e me ulluk ,, 40 
2) të dobëta pa fesata e pa ulluk ,. 25 
b me suaza: 
1) pre] xhami të mirë e me suaza 
me stoli ,, 75 
2) prej xhami të mirë e me suaza 
drase pa stoli ,, 
3) prej xhami të dob ëtëme suaza ,. 

61) 

50 
4) ,, ,, ·me suaza drase (dyz) ,, 40 
5) ,, ,, të mirë e me suaza 
xhami ,, 45 
6) prej xhami të dobëtë e me suaza 
xhami 
V. O. Në rasti! qi të jenë të perde 
rueme u zbritet tagri si mbas kathe- 
goris të c.lës t' i perkasin 40°)0• 
c pasqyra xhepi a tryeze ase për 
toilette: 
I) të veshuna me meshin a me koc 
ka të perzime me metal ase pa 
metal ,, 200 
' 

" 30 

2) të veshuna me kartuç a me 
peth urë 
3) të veshuna me teneqe a lë per- 

,, 100 

zlme me metal ,, 75 
ç të veshuna me dru a me metal 
per rrues (berber) ,, 100 
V. O. Pasqyrat per toilette të ve- 
shuna me ar a argjent ase rrashtë 
breshkë (baga)' klasifikohen si mbas 
kathegoris s' arit a tjera vet qi t' i 
perkasin asaj lloië pa zbrite gja per 
xham. 

Kathegori e ,XXII. 
Hekur, Çelik e sende qi bahen prej tyne 

N. 326 Hekur çelik i shkrim: 
a qylçe i pa punuem 
b grimca e pluhun 
c i vjeter qi nuk hyn punë per 
qellimin qi asht ba 

N 327 Putrela e tjera: 
a putrela, trena gjithfarësh 
b hekur, llama të rrnmullakta a thu 
pra kater qoshesh ose si. modelet 
qi tregohen poshtë T. I. V. L. Z. ,, 
c rrathë (qernber) 

Kuint 

N. 328 Llamarina e llastra: 
a llamarina e !lastre hekuri, tabakë: 
1) i pa galvanlzuern 
2) i galvanizuem 
3) i galvanizuern e me ulluk 
b gjana të punueme prej llamari 
ne llastre : 
1) të pa galvanizueme, soba (stufa) 
tangar, kaki, (çeriep 
2) soba- (stufa me dhe mbrenda 
3) furra per kuzina (shporet) edhe 
në qofshin të perzirnë me metale 
tjera 
4-) gypa stufe 
5) bryla stufe 

329 Sende tjera të punueme : 
a prej llamarine e llastre qi nuk 
janë të permenduna : 
1) sade të pa galvanizueme 
2) të perzime me 11ojë tjera 
b të galvanizueme a me bojë u 
shtohet 50°[0 mbi llojin qi t'i per 
kasë' 

N. 330 Pelhurë hekuri a çeliku • 
a kur të peshojnë m2. deri gram 300" 
b ,, ,, 
deri 400 
c kur të peshojnë m2. deri gram 
401 deri 600 

,, ,, " ,, 30l 

ç kur të peshojnë m, 2. ·deri gram 
601 dori 800 
d kur të peshojnë m2. deri gram 
801 e naltë 

N, 331 Arka hekuri 

,, 
1 
2 

,, 5 

" 5 

7 
8 

,, to 
16 
18 

,, 
,, 

,, 25 
20 " 

,, 15 
30 
40 

,, 

" 

,, 16 
22 ,, 

8) 

,, 60 

,, 50 

,, 30 

,, 20 
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a me kambë druni 
b pa kambë druni 

N. 332 Gypa hekuri e pjesët e tyne : 
a kur gjanësija periashta të jet cm 
10 e siper , ,, 
b Kur gjansija përjashta të jetë cm. 
10 e posht ,, 
c T! galvanizueme a të vernizue 
me e shtohet 50°10 
ç Qynga, gypa të trash prej heku 
ri të derdhun (dyqme) edhe në 
qofshin të galvanizue me me 
ar më asfalt 

N. 333 Sinxhir hekuri a çeliku 
a per anije, kaike e sandalla 
b Për shtasë 
c Qestek sahatash etj. 

katran 

ç Të galvanizuemëvet u shtohet 15°[0 
N' 334 Konop, litarë prej teli, hekuri, çe. 

liku ase zinkoje : 
a Të galvanizueme 
b Të pa galvanizueme 

N. 335 Tel hekuri e çeliku : 
a i pa diegun 
1 deri Nr. 10 
2 mbi Nr. IO e deri Nr. 14 
3 mbi Nr. 14 
b I djegun i shtohet për ç' do 
llojë 5°(0 

N. 336 Tela tjerë : 
a tel hekuri a zingoie e çeliku për 
telegrafë 
b tel me gema (thuma) 

N. 337 Gozhda: 
a ,, (perona) hekuri e çeliku : 
1 Prej Nr. ,13 e deri Nr. 15 
2 ,, ,, 16 e ,, ,. 17 
4 ,, 18 e " ,, 21) " 
4 " '' 21 e naltë 
b Gozhda -hekuri me kotë, a me 
bisht kater kandesh : 
1 të vogla 
2 të mëdhaja për trena 
c Gozhda bekrit me krena prej 
metali tjetër 
ç gozhda, thuma (proqe) hekuri e 
çeliku 

,, 12 
10 " 

8 

12 

,, 6 

,, 10 
20 
30 

,, 

" 

" 18 
12 " 

" 13 
12 
It 

,, 
,, 

,, 7 
8 ,, 

,, ,, 12 
10 
9 
8 

,, 
,, 

,, li 
9 ,, 

., 16 

1 për kundra 
2 për kalaza me tokë 
3) Për te mbathunit e kafshavet 
d) Gozhda prej 'metalit tjeter për 
VlÇ atyne qi janë të përmenduna " 

N. 338 Parko] e nallça kundrash : 
li Nallça për· këpucë 
b Nallça të ngjituna me letra për 
kundra 
c Patkoi per kafsha " 

N, 339 Çelik thupra '' 
N. 340 Shkroja e përkatësit për shtppshkro- 

nje hekuri e çeliku 
N. 341 Gjana të trasha, hekuri e çeliku : 

a lopata (qyrekë) kasma, shat, ça- 
tall, sfurq per barë 
b shara gjithfarësh : 
1) të mëdhaja për trena (hazar) 
2) tjera pa dorsa 
3) Me dorëza 
c Urna hekuri a çeliku : 
1) kur duzina të peshojnë deri 
gram 250 " 100 
2) kur duzina të peshojnë deri gram 
251 deri 500 
3) Kur duzina të peshojnë deri 
gram, 501 peri 
4) kur duzina të peshojnë der 
gram 1001 e nalt 
ç lima për druë 
d kosa 
db drapën 
e kizë 
f gershan kopshti e bari 
g) gihhëfarësh : 
1) per rrobaqepsa, të mëdhaja 
2) per teneqe 
3) tjera 
gj makina e gershanë për thoj edhe 
në qofshin të përzime me metale 
tjera 

N. 34 ~ Mobitje hekuri të verniçume ase të 
të ngjyme, shreten (karjolla) lava 
mana e tjera 

N. 343 Shtretën hekuri _të përzlme me me 
tale tjera e të stolisuna 

N. 344 Susta shtretnish, hekuri e çeli- 

,, 12 
22 
16 

" ,, 

22 

,, 25 

,, 30 
20 
10 

" 7 

,, 15 

" 40 ,, 
60 
80 ,, 

,, 75 

,, 
50 

" 35 
25 
10 
20 
50 
25 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
,. 25 

zo 
50 

,, 
,, 

,, 80 

" 16 

i> 2Q 
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ku a me luster 
N, 345 Stufa hekuri: 

a me dhee mbrenda 
b sade pa dhe 

N. 346 Boshta e sende tjera të trash për 
të bartun per godina urash e per 
anije e avullore 

N. 347 Dërhem ·hekuri a çeliku 
N. 348 Ujtija 
N. 349 Fuçija, barita, mastela (voza) heku 

ri, a tlamarinë. 
a tuçija 
b barita 
c mastela 
ç kova per ujë 

N. 350 Susta: 
a teli per mobilje 
b çeliku per karroca 

N. 351 Enë hekuri, kuzine e shtepije: 
a të pa galvanizueme 
b të galvanizueme 

N. 352 Mulli kafje, byberi e rnaqinë me 
gri mish 

N. 353 Vida e xhivata: 
a vida hekuri (burma) 
b xhivata me samun per trena e 
tjera 

N. 354 Brava e pjesët e dyrve. të dritore 
vet e arkë, konsolle, shula e tjera: 
a të dobëta edhe në qofshin me ver- 
niçe 
b me dorëza druni a metali tje- 
ter edhe në qofshin të kallajtisuna 
ase të perzime me baker ·e nikel " 
c dry] (klyç qi mvaret). 

· 1) të dobëtë a të vernicuern 
2) t~ perzime me metale tjera 
3) sende tjera hekuri a çeliku të 
pa permenduna 

N. 355 Thiha, piru], tugë hekuri: 
a të dobëta 
b të kallajtisuna e të lustrueme 
c nëxierrës shtupash (tire bouchon) " 

N. 356 Brisq, makina flokësh e krahna: 
a brisk rrues 
b " temperi (çaki) 
c të dobtë me dorëca druni 

• 25 

,, 10 
15 ,, 

,, 8 
10 
15 " 

" 

,, 10 
15 
20 
25 

" 
" 
" 

,, 20 
15 " 

,, 20 
30 " 

" 50 

., 15 

" 10 

" 25 

,, 20 
30 " 
50 

,, 15 
25 
30 " 

,. 120 
" 80 
,~ 40 

ç makina-rruese {peshohen me 
gjithë kutij) 
d brisqit e t1ne (gile) 
dhe makina flokësh 
t veglat e tyne 
f krahna 

N. 357 Sumlla, pulla metali, 
liku 

hekuri e çe- 

N. 358 Tokza, ngizde, mamuza e komçe: 
a ngizhde 
b tokza per saraç 
C " rrobe e komçe " ç mamuza .- " 
d masha kravate e merthejca, kap 
ca aktesh të ç' do lloji 

N. 359 Kutija duhani e burnoti, hekuri e 
çeliku të kalaiiisuna me nikel 

N, 360 Çilinder me gaz 
V. O. Edhe në qofshin se dërgohen 
prej këndej per f i mbushë me gaz, 
tagri merret gjithën]! si u diftue sy~ 
pri. 

N, 361 Fushekë per giueti (gjah) etj: 
a rrevotveresh qi nuk janë të nda- 
lueme 
b per gjueti : 
1) të mbushun 
2) të pa mbushun 
c per flobert 

N. 362 Çakiça : 
a hekuri e çeliku: 
1) per me thye gur 
2) per farketar 
3) per puntorë " 
4) të vogjel per kujunxhi sahatxhi " 
b kullëz (kudhën) hekuri, për ka 
vaçë, kujunxhi e sahatçi: 
t) kur të peshojnë Kgr. 1 
2) kur të peshoja! deri K5r. 1,001 
e deri 2 
3) kur të peshojnë deri Kgr, 2,001 
e deri 5 
4) kur të peshojnë Jeri Kg. 5,001 
e naltë 

" 200 
" 400 
" 175 
" 200 
" 14() 

" 85 

.• ·100 
20 " 

" 60 
30 

" 120 

" 120 
5 " 

" 300 

" 80 
60 " 

" 200 

" 10 
12 
15, 
30 

., 

" 20 

,, 18 

" 15 

,, JO 
N, 363 Kapsula Iushekësh, revolveresh, glo 

je e floberti qi u përmendën në Nr. 
361 ic 500 
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N. 364 Armë: 
a të prehta, tagan. këlliç, shpatë, 
kordhë et], ,, 800 
b pushkë," topa, mitroloza e muni- 
cjonet e tyne, Janë të ndaluernë 

N. 365 Revolvera qi nuk janë të ndalueme 
e pjesët e 1yne ad valorem 25°1 o 

N. 366 Armë: 
a gjoje ad valorem 12°(0 
b floberta ad valorem 25°,o 

N. 367 Gjylpana: 
a per makina 
b dore 
c boshtine me krena " 
ç gjylpnerë per thasë e per c!ysheke " 
d grepa peshku " 
dh grepa me qindisë e per me ba 
dantela e çarapë .. 

N. 368 Maje penelash e makinë me prehë 
lapcat: 
a maje pendësh 
b maklna per me 
1) të mëdha 
2) të vogla 

prehë lapca: 

Kuint 300 
,, 250 

50 
45 
60 

" 80 

" 100 

" 80 
" 120 

N. S69 Vegla e inrtrumenta precizioni : 
a perglela " 150 
b tjera " 100 
c metri: 
1) hekuri ase çeliku 
2) druni edhe në qofshin të per- 
zime me metal tjeter " 120 
3) myshemaje " 200 
4) " e pshtjellun me lëkurë " 250 

5) " . " " " klkf priçi " 180 
6) ,, " " me klle] metali tjetër" 200 
ç ksaça e dana gjithfarësh: 
t) per kuat e kovaçë 
2) tjera kësi lloji gjithfarësh 

N. 370 Sende tjera të pa p: rmenduna e të 
perzime me priç e metale tjera si 
kamineta (maqina spirtoje a voj të 
guri) " 150 

N. 371 Vegla sahatesh e arglentarësh (ku- . 
junxhi): 
a zemrekë: 
1) qi peshojnë duzina deri 
gram 100 

" 80 

" 40 
,. - 60 

" 600 

2) qi peshojnë duzina deri gram 
101 fferi 200 " 450 
3) qi peshojnë duzina deri gram 
301 deri 500 - " 300 
4) qi peshojnë duzina gram 
501 e nalt " 200 
b çilca sahatash: 
1) krejt hekuri a çeliku· " 300 
2) tl! perzime me metale tjera " 400 
c akrepë per sahata të mëdha] e per 
të vogiel, xhepi : 
1) të vogjel " 1000 
2) të mëdha] " 500 
3) Vegla tjerë sahatash hekuri a çe 
liko edhe të perzime me metale 
tjerë '' 400 

N, 372 Qostekë sahatash prej metaleve të 
pa permenduna : 
a të thjeshtë të lustrueme me ni- 
kel " 150 
b të lamë n' argjent a n' ar " 250 
V. O. Ata t' arit e t' ergjentit kla 
sifikohen me numërin e perkatshem. 

Kathegori e XXlll. 
Plumb l<utija, Xinko e sende të punueme 

prej tyne 

N. 373 Plum: 
a i pa, punuem (qylçe) " 4 
b grimca e sende të vjetra qi mos 
të përdorën per qellim qi janë ba " 

N. 374 Plumb : 
6 

a drasë a çubuk ,, 8 
b gypa (burija e qynga ,, 

10 
C tel " 15 

N. 375 Sbkroja e lule etl., për shtyp- 
shkronje " 15 

N. 376. Plumb : 
a gjuetije (saçme) ,, 12 
b gjana të punueme prëi plumbi : 
1) të tieshta 
2) të përzime me lloje tjera a të 

,, 
30 

Iu struc me 
N •. 377 Xingo e Tutja : 

a te pa punueme 
b pluhun e grimca të vjetri qi 

,, . 60 

" 3 
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mos të perdoren për qellimin qi N. 380 Gjana tjera të pa përmenduna prej 
janë ba ., 4 bakri, priçi e tunçi 
c fletë (tabakë) " 15 a ene kuzine e tryeze, ibrik, tan- 
ç) qunga, gypa burija) ,, 18 garë etj) edhe në qofshin të për- 
d tel xingoje " 20 zime me metale e lloje tjera : 
dh tel hekuri i galvanizuem " 18 1) të zakonshme pa ngjyrë e të 
e gjana të punueme prej xingoje lustrueme " 200 
1) t~ pa kallajtisuna 

,, 10 Z) të lustruem me ngjyrë a me 
,, e të perzime me lloje 2) ., ,, 

tjera 
3) të lame në nikel 
f me vija varaku ase ari 

Kathegori e XXIV 
Kallaj e gjana të punueme prej tij 

N. 378 Kallaj 
a qylçe e çubuk (kallam) • 
b grimca e copa të vjetra qi nuk 
perdoren per qellimin qi janë ba " 
c fletë a vjeth :, 
ç tel " 
d) sende të punuerne prej kallaji 
edhe në qofshin të perzime : 
1) i zakonshem 
2) i perzimë me metale tjera 
3) i perzi me edhe me lanë tjera 
4) i lamë e i lustruem me nikel 

" 
sa vat 
3) të lame me argjent, me ar ase 
të stolisuna me sende tjera 
b kumona zila për shtaze 
c sende të punueme prej tunçi e 
priçi a të përzime me lloje tjera : 
1) të zakonshme 
2) me savat a të lustrueme 
3) të tame me argjent e me ar 
4) kumona e zile prej llamarine të 

" 
40 
60 

" 100 

' . 

" 60 

60' 
70 
75 

tame me bakër 
N, 381 Pelhur!: 

a bakri e priçi : 
1) qi peshon nji m2 
deri gram 100 
2) qi peshon nii m2 
deri gram 101 e deri 200 
3) qi peshon nji m 1 
deri gram 201 e deri 300 
4) qi peshon m2. 
deri gram 301 e ealt 
b llampa bakri, priçl e tunçi 
1) sade të përzime tlojë tfere 

" 1~ O 
" 150 
" 200 
" 300 

Kathegori e XXV. 
Baker, T unç • aeude të punueme prej tyne 

N. 379 Baker, tune (priç) : 
a grimca e pluhun e qylçe i pa 
punuem të vjetra qi nuk përdoren 
për at qellim qi asht M 
b i rrahun, fletë (tabakë} edhe në 
qohë i prem për enë kuzine 
c thupra (shufra) 
ç tbuma, gozhda 
d vida (burma) 
dhe tel: 
1) i holle deri në 1. milimetër 
2) mbi 2, milimetër 
e tel pshtjellun për telefon : 
1) me pamuk 
2) me mëndafsh 
f 'tel për· kablo elektrik u 

2) të lustrueme e të lame me ni- 
kel edhe në qofshtn me !lojë tjera ,, 300 
3) të lustrueme e të lame me ar ,, 500 

. V. O. Gjylet e llampavet qi varen 
do të peshohen veç, tue marrë ta- 
grin si mbas Nr, 341. 
c sende të punueme prej bakri e 
tunçi qi nuk janë të përmenduna 
nalt ,, 300 

,. 40 

,, 80 
85 ,, 

" 120 
" 140 

,, 250 

" 500 
,, 180 

,, 220 
,, 240 
,, 500 

,, 160 

,. 250 

,. 230 

,, 200 

,, 18.J 

,, 200 

,, 1 IO 
,, 95 

Kathegori e XXVI 
Metal, pakfong, nikel e tjera metale të pa 
përmenduna e sende të punueme prej tyne 

" N. 382 Nikel, Pakfong) alpaka, thieshtë a të 
përzime me metale tjerë : 
a i pa punuem 

85 
" 100 
,, 80 " 30 
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b copa, i rrahun fletë 
c sende të punueme prej tyne : 
1) sade (thjeshtë) 
2) sende të punueme e të përzime 
me lloje tjera 
3) sende të punueme prej teli 

N, 383 Aluminium : 
a i pa punuem 
b copa, tabak e fletë 
C tel 
ç enë kuzine edhe në 
llojë tjera 
d) sade (thjeshtë) 

qofshin me 

dh gjana tjera të punueme me 
llojë tjera 
e gjana tryeze 
f gjana të punueme prej teli edhe 
në qofshin të përzime me llojë 
tjera 

N. 384 Teneqe : 
a tabak i bardhë 
b me ngjyrë e me shkrojla 
e sende të punueme pre] saj : 
1) sade 
2) me ngjyrë e të verniçueme 
3) të përzime me Hoje tjera 
4) kutija me reklame, për Industri' 
vendi 

N. 385 Teneqe e verdhë priçl : 
a tabak, fletë 
b tel 
c sende të punueme prej ·saj qi 
nuk janë të përmenduna 

N. 386 Zhivë e gur resteku : 
a zhivë 
b _gur resteku (antimoine) 

N. 387 Arsenik (acido arsenique) ,, 
N. 388 Metale qi nuk janë' të përmenduna: 

a të pa punueme 
b të punuem 

Kathegori e XXVII 
Makina • ve1rlat e tyne 

N. 389 Kazana për makina : 
a me uvu11 
b pa avull 

" 
10{) 

,. 160 

" 200 
,, 160 

,, 40 

" 120 

" 140 

,, 200 

" 240 

" 260 
" 300 

,, 280 

,. 20 
" 25 

' 
,, 45 
,, 60 
,, 80 

" 25 

,, 100 ,. 130 

" 161) 

" 100 ,, 15 
so 

,, 40 
" 160 

tagri i falun 
kuint, 10 

N. 390 Lokomobila e makina të tjera me 
avull tagri i falun 

N. 39! Lokomobila e makina me elek- 
trik ,, 

N. 392 Dinamos akumulatora ,, 
N. 393 Makina me ba p. lhurë, pë] konopë ,, 

e me dlirë e gatue fijet e pjesët e 
tyne ,, 

N. 394 Makina, aparata me ftoftë per fabrika 
birre, rahnariie e pjesët e tyne 

N. 395 Makina me shkrij shkronja shty, 
pi 

N, 396 Makina tipografije e litografije e për- 
katësit e. tyne " 

N. 397 Makina e motora të pa përmendua ,, 
N, 398 Makina buiqësiie .e përkatësit e 

,, 

" 

tyne 
N. 399 Makina me qepë e me qëndisë gji 

thëfarësh e përkatësit e tyne përveç 
gjylpanave kuint. 50 

1'. 400 Makina për me ba fanela e çarapë 
a makina komplet 
b përkatësit e tpne 

" 

" 60 
,, 200 

N. 401 Makina shkrimi, njehsimi e për 
katësit e fyne: 
a makina shkrimi e njehsimi " 200 
b përkatëset e tpne " 250 
c kambë, kapakët e makinat të për 
menduna n~ Nr. 309, 400 e 401 ,, 15 

N. 402 Makina për me nëxjerrë ujë 
N. 403 Makina për me fikë zjarm 
N. 404 Makina tjera të pa përmenduna 

dore si vinç, metkapa, presa hekura 
hekura këso dore 

" 20 
40 " 

,. 50 

Kathegori e XXVIII 
Mjete udhtimi 

N, 405 Karroca (karro): 
a karroca me dy rrota e kaleshin copa 40 
b karroca me katër rrota, lando 
et], të veshuna me lëkurë e tjera " 80 
c veglat e tyne kuint 75 
ç karro me dy rrota · copa 20 
d karro me katër rrota " 3'.) 
dh veglat e tyne, rrota e tjera kuint 50 
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a me dy rrota për të smuet, ç'farë 
do qi të jet copa 10 
b për Iëmii . 
1) të dobta 
2) të mira 

N. 406 Karro : 

" 4 
20 " V. O, Të mirat janë të veshuna me 

lëkurë e stolisuri 
N. 40'7 Aotomobna (të pershimë kamjonet): 

a qi nuk kalojnë peshën Kgr, 
400 kuint 50 
b prej kgr. 410 e deri 900 
c prej kgr, 901 e deri 1600 
ç prej kgr. 1601 e deri 2500 
d prej kgr, 2501 e deri 4000 
uh prej krg. 4001 e nalt 
40711 Veglat (accessoires) për auto, 
mobila, të perjashtueme lastikat 

N. 408 Motoçikleta: 
a me dy rrota 
b me tri rrota 
40811 Veglat (accessoires) për moto 
çikleta, të përiashtueme tastikat; 
1) Hekuri 
2) Prej metalesh tjera 

N. 409 Veloçipeta e veglat e tpne të për 
jashtueme lastikat (pneus) 

N. 410 Yeloçlpeta për fmij me tri 
rrota 

N, 411 Karreta me nji rrotë për 
puntorët : 
a Hekuri ose llamarinë 
b druni 

N. 412 Tramvaja e omnibus : 
a për kuat 
b veglat e tyne 

N. 413 Vagona 
N. 414 Karroca 

a Me mshi rrugat e me lagë 
b Veglat e tyne 
c Kareto (qerre me dy rrota me 
të citat baren gjanat ë trasha (kaba)' 
qi nuk kan ana me motor e pa 

" 25 
23 
20 
15 
10 

,, 
" 
" 
" 

" 40 

" 45 
55 " 

,, 55 
,, 110 

• 55 

copa 4 

• 4 
2 " 

,, 300 
kuint 40 

,, 10 

" 15 
30 " 

mo~r ,, 20 
N. 415' Fenera për otomobita " 100 
N, 416 Mjete udhtimi për detë: 

a Anije edhe remorquera qi pu- 

noin me avullë : 
1) prej hekuri e çeliku për nji to- 
n~a~ ,, 10 
2) prej druni e çeliku për nil to- 
ne lato 
b · Anija me vela : 
1) prej hekuri e çeliku për nji to, 
ne lato 
2) prej druni për nji tonelato 
c Jakt e kutra për nji tonelato 
ç anije qi do të shkatërohen e do të 

,. 
4 

,, 20 

prishen 
d anije të pa veshun (vejëm ga 
vada-tekne): 
I) Hekuri e çeliku (vetëm gavada 
tekne): 
2) Druni (vetëm gavada-tekne) 
dh Mauna, sauapurie e tjera të pa 
përmenduna edhe ata qi vlejnë 
me gjue, e me mbtljt' peshk e tje- 

J,50 " 

" 6 
3 ,, 

ra 
e sandalla e kaikë: 
1) me m?tor 
2) pa motor 

N. 417 Aeroplane. a ldroptaoa, ad valo. 
rem l51fo 
V, O. Në rastë qi sendet e përme • 
nduna në ketë kathegori vinë 'të 
përdorueme u zbritet prej tagrit për 
katës 30ol0 

8 " 
copa 120 

" 50 

Kathegori e XXIX . 
Vegla e instromenta 1ahata1h e muzike 

N. 418 Sshata tryze e viercë : 
a të zakonshëm me ktlefa teneqeje 
të lustruem a druni të dobtë e me 
tali, të pa përmendun: 
t) pa soneri (muzikë) 
2) me soneri (muzikë) 

kuint 160 
,, 200 

b të mirë me metale të çmue 
shëm: 
1)' pa soneri (muzikë) 
2) me soneri (muzikë) 
3) të stotisuna me lute argienti 
a të tame n' ar 
C të mbëdha] për qytete 

,, 200 
,, 250 

• 400 
" 120 
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ç) xhepi a dore : 
1) me dy kapakë ari me gjithë të 
mbrendëshmin copa l O 
2) me dy kapakë ari e i mbrendë 
shmi metali 
3) me nji kapak ari e tjetri xhami ,, 6 
4) me kapakë sermi ,, 4 
5) me dy kapakë të jashtëm sermi 
e i mbrendëshmi xhami ,, 3 
6) me nji kapak sermi e tjetri xha- ,, 
mi ase të dy xhami ,, 2 
7) me kapakë prej metali ,, 1 
8) matës, uji, gazi e elektriku kuint 150 
9) vegla e sahatave të naltëpër 
mendua përveç atpne qi ianë sheniue 
në kathegorinë e metaleve ,, 300 

N. 419 Instrumenta e aparata astronomije, 
geodeslje, fizike, kimike e navlga 
cjoni: 
a veglat e të matunlt për ingenjer 
b termometre, barometre 
c tjera vegla 

N. 420 lnstrumenta mjekiie, kirurgjije e 
veterina rije 

N, 421 Aparata e instrumeota fotografije 
përveç atyoe qi janë të përmen- 
dua 

N. 422 Instrumenta optike : 
a teleskop e mikroskop 
b durbiia e gjyslykë 
1) të veshuoa me ar, me pllatin a 
rrashte breshke 
2) te veshuna me meshina a me 
metale te mira 
3) t! dobta 

N. 423 Makina telegrafash e telefonash 
e veglat e tyne përveç telave 

N. 424 Grada uji e tjera 
N. 425 Instrumenta peshimi 

a automatike: 
1) qi peshon mbi Kgr. 150 
2) qi peshon mbi kgr, 25 e deri 
150 

" 8 

,, 200 
,, 250 
,, 275 

" 200 

,. 250 

,, 350 

,, 2500 

,, 1000 
,, 300 

" zoo 
,, 250' 

,, 60 

" 70 
3) qi peshon mbi kgr. 5 e deri 25 ,, 80 
4) qi peshon mbi kgr. 5 e poshtë ,, 100 
b terezi dore e tryeze . (bilance) 
e Ri pesbcn d!ri kgr. 5 ,, 400 

c terezi dore të dobta (ordinare) ,, 150 
ç kandarë hekuri a çeliku me 
bisht ,, 200 
d terezi dore e tryeze prej metali 
të ndryshem ,, 250 

N. 426 Derhemt e tyne ç' f3fë do lloji 
qt të jenë përveç hekuri 

· N. 427 Instruments muzike: 
,, 40 

a pjano forta, organa e arrnoniurn ,, 100 
b vegla muzike ,, 240 
c burija pa çilsa e perde ad valorem 10°/0 
ç bu rija e instrumenta me cilsa e 
perde: 
1) krejt metali ,. ,, 
2) prej drunit të përzime me metal 
d mandolina 
dh kitara 
e qemale (violina) etj. 
f tela për instruments muzike 
1) metali 
2) Kallami (druni) 
3) Zorrësh (kordhe) 

,, " 
,, ,, 
,, , ' 
,, ,, 

kuint. 200 · 
,, 300 

'' 500 
V. O. Rrakelavet u zbritet 300[0 
g Fonograf, gramafon e veglat e 
tyne përveç pllag . ,, 120 
gj Pllak gramafonash; 

. 1) të mbushuna 
2) të pa mbushuna: 
h Muzikë n' arkë (fis-armonike 

N. 428 Llampai 
a Llampa Elektrik, projektora dhe pjesët 
e tyne " 300 

" 70 

" 50 
,, 30G 

b Bateri për fen erë 

Kathegori e XXX 
Sende ndezëse e laaë ( qi lajnë,) 

" 30 

N. 429 Benzinë: 
a per makina 
1) me teneqe 
2( me fuçia 
b tjera benzina 

N. 420 Vol-guri (petrol); 
a) a ndër teneqe 
b) fuçija 

N. 431 Vazelinë (esence 
N. 432 Naftë 
N. 433 Parafinë e cerezinë 

" 5 
,, 5 

" JO 

,, 7 
,, 7 

•• 10 
,, 6 
,, 20 
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N. 434 Inxnië, lule, çemë e postë artificiale qi ba- 
hen prej perezine, parafinë etj. ,, 250 

N. 435 Qira (qiri flaltore 
N. 436 Qiri Spërmaçetë 
N. 437 Lumina (idare fitil) 
N. 438 Oker nji far toket për të bamun 

ngjyrë 
N. 438-I Sapus : 

a) I zakonshëm 
b) Toiletit 
c) per ngjyra a me heqë leqe " 50 
ç) disinfektanta' me katram e tjerë " 60 
d) pluhun a në kartuç për rrues- 
tar 

Kathegori XXXI 
Ngjyrë, lande ngjyrë, produkte kimike 

438 Ex, Ngiprë (bojë) dheu gjithëfa- 
rësh 

N. 439 ngjyrë (bojë) druni : 
a shqeme (pall am ut) ( somacco) 
b extrat shqemje 
c ashke me ngjye 
ç ashke me regjë qi nuk janë të 
përrnenduna 
d ngjyra bimësh ti! pl përmen 
duna 
dh rrajë me ngjye e qi nuk janë' 
përmendun 

N. 440 Ngjyra : 
a metali : 
1) pluhun 
2) me vo] a me vernik 
3) me ujë 

,, 35 
,, 45 
,, 50 

,, 15 

,, 80 ,, 
150 

,, 100 

,. 10 

,. 10 
15 
10 

., 
,, 

,, 3 

,, 100 

,, 40 

,, 50 
40 ,, 

,, 30 
b ngjyrë, anilinë, alizalinë, pikrinë : 
I) ndër kutija ,, 175 
2) ndër fuçija ,, 150 
V. O, Si kutijave ashtu fuçijave 
do t'u zbritet tara. 

N. 441 Kanë (kna) 
N. 442 Çivit : 

a giithëfarësh 
b imitacjon (taklid) 

N. 443 Kermez 
N. 444 Laka e verniçe 
N, 445 Ngjyrë t~ verdhë {kokërr) 

,, 100 

,, 200 
" 100 
,, 100 
,, 50 
,, 300 

N. 446 Ngjyrë mazi : 
a kokër ,, 50 
b e gatueme për me ngjye vetulla, e 
flokë ,, 150 

N. 447 Ngjyrë e krema për kundra e lë 
kura 

N. 448 Ngjyrë eshnash e çagjë 
N. 449 Mereqep 

a per shtypshkrime 
b tjerë 

N. 450 Shtypec, sylygjen (myrtesenq) e 
pluhuri xinkojë e tjera këso dore 
për me ngjye enë dheu 

N. 451 Nglyrë te mira për piktura : 
a pluhun e copa për aquerel 
b ndër tpba më voj a me ujë 

N. 452 Penda stilografike e lapsa : 
a penda: 

,, 60 
60 ,, 

,, ,, 30 
20 

,, 10 

" 100 ,, 55 

1) te veshuna me ar copa 3 
1) të veshuna me argient " 2 
3) të veshun me metal " 1.50 
4) tjera " l 
b Lipsa komplet: 
I) të veshuna me metale kuint. 80 
2) kopjative ' " 75 
3) plumbi 1 Ji I ,, . 50 
c lapsa me ngjyrë " 40 
ç mbloië lapsash gjithëfaresh · ,, 100 

N. 453 Zyft (serë) ,, 10 
N. 454 Asfalt " 5 
N. 455 Katram ,, 20 
N. 456 Gomalaka , ,, 40 
N. 457 Tutkall : 

a i zakonshëm ,, 20 
b xhelatine ,, 100 

N. -4-58 Stuko për xhama 
a phthun 

" 150 
b i gatuem me voj e tjera ,, 10 

N. 459 Ngjyrë me voj për karroca: 
a ndër kutija ,, 10 
b ndër arka e fuçija " 8 

N. 460 Çimçakez (coloforiia) ,, 15 
N. 461 Sakez: 

a Jang ,, 30 
b bluhun ,, 50 
c kokërr ,, 40 

,N, 462 Ngi)'rë flokësh tt: pa përmcnduna : 

•. , 
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a pluhnë " 100 
b Jang " 50 

N. 463 Tremnntiqë e gorneresinë tang ,, 50 
N. 464 Qirish kundrash ,, 30 
N. 465 Dyell pemësh (gomë arabike): 

a Pluhun a copë) " 75 
b laag " 50 
C gomë Q})t (adragante) " 100 

.N. 466 Sendet tjera qi njesin e nuk janë të 
përmenduna •• " 50 

N. 477 Sodë potassi " 2.50 
N. 468 Kryp heje asht e odalueme 
N. 469 Kryp lnglize ,, 10 
N. 470 Tanin , ,, 100 
.N. 471 Nishadër ·(Salë amaniaco) ,, 10 
N. 472 Shapë (alume (shtibës) ,, 6 
N. 473 Karabojë (solfato di ferro) ,, 8 
N. 474 Sylmen (arsenik) te pa përmendun ,, SOJ 
N. 475 Sodë kaustike ,, 2.50 
N. 476 Açid tanik .me regjë ,. 30 
N. 477 Gur-kalit [sollaro d: rame) tagri i falun 
N. 478 Açid Solforik (tizab) açid'mertatik ,, 3 
N. 479 Nsftalinë i 

" JO a copë për ·petka 
b) i zakonshëm për lëkura 

N. 480 Ballkot (ballik oti-coque levant) 
barë me ty peshkun i ndaluem 

·N. 481 Verniçe .(,v~rnik: 
a kopale për-lasht Nr. 1. fmisimo ,, 8 
b kopale për-jasht Nr. 3 finisimo,, 70 
c acero (aheru lang) e ambra ,, -;: J 00 
ç acero (ahern tang) e fimsimo ,, 80 
d, per hekur (asfalt)..... ,, 40 
dh per mobilie a në 'spirto (olitir- 
lak) e tjera ,, 50 .,. 

N. 482 .Uië a pluhun ase brumë për dha 
mbë - ,, 60 

N. 483 Ber.ë mjekinii ; 
a përveç atyne qi janë të përmen- 
dua ad valorem 20°[0 
b kinina e bashkëbasat (compo- 
ses) e saj tagri i tatun 
c serum, vaksina, neosalvarsan e 
extrat e tpne tagri i falua 
ç açid cltrique (limont iz kuint 100 

N. 484 Zerrnik (sari kina) ,, 100 

,, 6 

Kathegori e XXXII 
Parfumeri, Esencat e tyne, koematfk (pudra) 

pomat e brilantina e ktilonja 
N. 485 Kosmetik, pluhuna, pudra, pomate, 

brilantina e tjera të pa përrnen- 
duna: ad valorem 25°10 

N. 486 Levanta : 
a levanta gjithëfarësh ,, 30°(0 
b kolonja gjitqëfarësh ,, 20°10 
c extrat e voj përtumeriie gjithfarësh 
I) për industri sapuni ,, 15°10 
2) për industri erësh të mita ,, 20°10 

Kathegori XXXlll 
N. 487 Platin ar, argjenta (qylçe) i pa pu- 

nuem tagri 
N. 488 -Sende tëpanueme prej tyne gjeth, 

fletë, tel e sherit: 
a platin 
b ar 

i falun 

kgr. 100 
50 
10 '\ 

,, 
c argjent :, 

N. 489 Sende tjera të punueme prej tyne : 
a platini, ari e argiemi: 

l) platint 
2) ari 
3) argjenti · i,: 
b stolisu na me gur të çmueshëm: 
I) platini 
2) ari 
3) argjenti 

c pej të pshtjellun n' ar, n' arglent 
ase të lame n' ar e tiera : 
1) pej mëndafshi të pshtjellun n'ar ,, 
2) pei mëndafshi të pshtjellun n'ar- 

" 200 
100 
20 " 

li 

., 160 
80 
15 

,, 
" 

600 

glent a të lame n' ar ,, 300 
3) pe] pamuku' të pshti, Ilona në nikel 
e të lame u' ar ku int 350 
4) pej pamuku të ps11tje11una me 
metala falsa e të lame me nikel 
(varak " 200 
ç gajtana, sherita, tehri, sul\\bulla :J 
l) prej ari kgr. SOO 
2) prei argjenti ,. · 400 
3) prej metali tjetër me pamuk kuint 558 
4) ore] metali false të Iustrueme e 
të perzierne me pamuk ,, 350 
5) gjanavet të punueme prej meta- 
lavet të përmendun në Nr. 11 2 kur 
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t! · jenë të përzim me ndonji_ tlojë 
tjetër u zbritet· 25°[0 prej lloji qi t'i 
përkasin 
d tertil 
'I) 'ari 
2) argjenti i ·lamë n' ar 

kgr. 260 
" l30 

3) bakri të lustrueme n'ar a -arglent ,, 20 
4) prej metali tjetër ,, 2 
dh temina, putra (laxhyhera) ; 
1) ari ,, 280 
2) argjeati 140 
2) bakri të lustruernc n 'ar ·a at'gjent ,, 25 
4) prej metali tfëter ,, 3 
e tel -me qendisë : 
1) ari " .240 
2) argien .i ,, 120 
3) bakri të lustrueme n'ar a 'argient ,, 16 
4) prej metali tjetër " 2 
V. O. Për rrakela u zbritet si tarë 
20°[0 

N. 490 Gur të çmueshëm : 
a brilant, jakut (rubls) zvmryt (sme 
rald) e tjera ,, 
b jakut (rubis) i verdhë (ajni shems) 
jakut i derdhun (dyqme) e tjera ,, 

N. 491 Qehlibar i verdhë e i zi : 
a i pa punuem 
b sende të punueme pre] tyne edhe 
në qofshin të perzime me ·metale 
tjera 

N. 492 Sende të punueme prej fildishi edhe 
në qofshin të perzimejme gur elma 
ze e tjera të Ç'inuesfl'ffle : 

,, 

" 

a në platin e A' ar ,, 100 
b n' argienr " 50 
c me metale tjera ,, 30 

N. 493 Merxhan : •·· 
a i pa punuem ,, 2 
b I punuem: 
1) me ar ,, l80 
2) me argjent ,, 100 
3) me metale tjera ,, 20 

N. 494. Celuloid : 
a q}'lçe, kalfam 'e gyp kuint. 80 
b sende të punueme prej t'ii ,, 500 

N. 495 Inxhi (perle, margarftere) : 
a kokërra kgr, 600 

500 

50 

7 

80 

b sende të punueme prej 
J) në platin e n' ar 

inxhiie : 
kgr. 200 
,, 150 

35 
2) n' argjant 
3) me metale tjera 
c sende të penuume prej lnxhiie 
falsa : 
J) n! platin e n' ar ,, 
2) n' argient ,. 
3) me metale 'tjera ,, 

N. 496 Sende të punueme prej rrashtë bresh 
ke edhe në qofshin të perzime me 
gur falsa: 
a 'në 'platin e n' ar 

" 

120 
60 
20 

220 
160 
40 

,, 
b n' argient ,, 

. 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' ' I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I : 

c me metale tjera ,, 
V. O. Sendevet qi janë prej argisn- 
ti, a prej metalevet tjera edhe në 
mos qofshin të lame ri' ar nuk u 

zbritet tagri. 
N. 497 Rruza, forketa, krahna, pipa e tie- 

ra sende këso dore prej 'çintçikezi, 
tutkalli, e në gastare bilurle iandë 
si këta. ,, 

N. 498 Dhamë: 
a artifiçial kgr. 1 O 
b ari ,. 150 

N. 499 Sende me sadef (nacre madreperla) 
' në gjasim të tpne (imitacion) kuin-t, l 00 

N. 500 Sende ashti e brini, si sumulla, 
krahna etj. ,, 90 

N. 501. Sende ashti a brini të stolisuna n' ar · 
e n' argjent ase me metile tjera ,, 500 

500 

Kategorie XXXIV 
Gjana tjera të pa perme·nde'ni në 'kët la.rifë 

N. 502 Shpend e shtazë të mbushun 
e të balsa rnueme ,, 200 

N. 503 Krande prej druni per me dlirë 
dhamë (h1hall) e bishta pe11dësh 
ë tjera prej puplash pendësh ,, 100 

N. 504 Penda e bishta pendash, gji,k prej druni 
e ashti e tjera perveç metaleve të permendun: 

a druni ordinar kuint. 40 
b druni të mirë ,, 60 
c ashtl e brini 

N. 505 Lojna fëmijsh: 
., " 80 
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Fr. ari 

a, I njomë a i krypun 
b, I thatë o i tymitun 

15 b Mish derri (thiu) pasterma e su 
xhukë 

17 a, Mish shpenësh t' egër e të bute 
(me pupla e pa pupla. 
a) të butë 
b) T' egër 

18 Tlyen (gjalp) e vjam shtasësh 
a, Tlyen i freskët i. pa shkrim, 
b vjam i shkrim a i pa shkrim 

20 c, Djath gjithfarë 
22 Tam(!l (quemësht) kos 
23 Voe (vezë) për arke e imballesh 

nuk zbritet tara 
25 Peshkë 

a, I njomë 
b, I krypun 
c, I that o i tymttun 
ç, Në shllinë 

28 Putarga voe peshku 
29 Haviar 

a me mekanizëm ,, - 400 
b pa mekanizëm ,, 300 

N. 506 Vegla per lojë sporti, fusbal, tenis kroket 
etj. ,, 240 

N. 507 Kuadra (fytyra) per istori natyre Tag. i 
fal un 

N. 508 Vegla e mjete stolimi per theatre, 
kinomotograf cirkus e Kuint. 100 

N. 509 Fitim kinomotograli ato qe hyejnë e 
s' këthehen ,, 200 

Nr. 
tarifës 

Emni i gjasë 

Lista e -gjanave për exportim 

11 Shpendë gjithfarësh të buta e · t' e- 
gra Ku int. 
a, Të buta si pata, pula, gjela e 
tjera 

Kat. I. 
1 Kalë pele Hamshuer mas 

a, kalë 
b, pelë 
c, hamshuer e maz 

2 Mushkë 
4 Gomar gomaricë 
5 Ka, Lopë, Mushqerre Muzat 

a, ka' 
b) lopë 
c) mushqerrë-muzat 

6 Butl-Bullicë Kotorr-Kotorricë 
a, BuU 
b, Bullicë 
c, Kotorr· Kotorricë 

7 Dhen Dhi 
a, Dash, Dete, Skjap, Dhi, 
b) Kinja, Edha (keça 

8 Derrë, Thi, Dosë, 
a) Deri me 20 klg. 
b) Mbi 20 kgr. 

b, Tegra 

Kat. II. 
Gjini ushqyëse ahtaaesh e peshkut 

15 Mish 

copa 4 
5 ,, 

,, 3 
6 
1 " ,, 

" 4 
3 
2 30 Grun 

31 Thekën, Mel 
32 Kollomoq (misër) 
33 Urov, Elb 

Kat. 111. 
" 
" 

" 5 
6 
3 33 b Tershao, Tagjit! " 

35 a Sisam • 
35b Grosh, fasule bath merxhymen (th]e- 

ra) o tjera kso Hoit 

" ,, 

" 0.60 
,, 0,30 

,, 0.50 
1, Tt! njoma 
2, të thata 

36 Miell giithfarësh 
38 c Krunde 
40 Nisheste 
42 b Salep 
43 Makarnna 
50 Çedri (qitra) : 

a qitra lsrailite për copë 
b qitra bakalle të krypuna kuint. ,, 

56 Lajthija ,, 

" 1 

,, 3 
6 ,, 

a, me levozhga 
b, pa " 

,, -2 
4 ,, 

,, 1 

,, 6 
12 ,, 

,, 5 
4 
2 
4 

,, 
" ,, 

,, ' 1 

" ,, 4 
6 
6 
6 
15 
20 

,. 
,, 
,, 
,, 
• 

" 0,50 

0,40 
0,30 
0,20 
0,15 
0,50 

" 
" 
" 

" 
0,50 
2 

,, 

" 

0,50 
l 
5 
1,50 " 

" 
0,50 
5 

• 0,50 

i 
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56 Arra " 
a, Me levoxhga " 1 
b, pa " " 3 

57 Bajarna 
a, me levoxhga " 1 
b, pa " " . 2 

63 Ullinjë të njomë e të krypun " 2 
64 Bl!rsi ullinjash " 0,10 

Kat V. 

Farna e sanë 
68 Farë linit ,, 0,50 
70 c Sanë (bar) i that e kasht gjith " 0,10 

Kat Vil. 

99 Alkoll (Spirto 

Kat vtu, 
113 Duhan 

a, Gjeth 
b, i grlmun 
c, Cigare 
ç Kercej 

Kat. IX 

116 Voj Ullinit 

Kat. X 

124 a Lëkura shtasësh të buta të njomë 
1, Kinjash, Edhash (kcçashe) " 
2. Delesh, dhiesh 
3, tjera 

124 b Lkura shtasësh të thata 
! , Kiniash" edhash (keçesh) 
2, Delesh, dhlësh 
3, Tjera 

125 Lkura shtasësh t' egra 
a, Shqarit, kitr. 
b, .Dhelpën, lundrës 

-r• c, , tera 
127 Qime e bishta shtasësh, e lesh 
128 Zorrë 

a, të njoma 
b, Të thata 

134 Dpll bletësh 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
• 

" l 
,, 4 

" 3 

" • ,, 50 
,, 25 
,, 10 

" 1 

" l 
,, 4 
li 3 

2 
3 
4 
0,30 

1 

2 
3 
2 

130 Eshtna kocka, brina, thundra ,, 
137 Lkura të regjena të pa punueme , ,, 
138 ,, ,, të punueme ,, 

0,10 
6 
8 

Kat xn 
149 Dru zjarmit e tjera ,, O,OZ 
160 Zhuka (xunktha), ,, 0,10 
161 Rrgosta, shporta, zymbyla, kosha prej 

zhuket ,, 0,20 
163 Shisa mshesa furca prej barit zbuket ,, 0,10 

Kat XVI. 
204 Pamuk ham ,, 3 

Kat XIV. 
234 Lesh 

a, I lamë e i pa lanë 
Kat. XX. 

'283 Qymyr drunit 

,, 4 

" 0,05 

Kat. XXXI. 
438 Sapun 

a, I zakondshëm 
b, erna . ,, . 2 

4 

Kat, XXXI. 

i 
I 

! 
I 
I 

·I 
I 
I 
I 
I 
! 

439 Shqeme 
a, Drue " 1 
b, Gjeth e pluhnë ' ,, 0,50 

453 Zyftë (serë) katram peshkve advalo- 
rërn • 2°10 
Hekur pushkësh e hekura tf'erë gjithëfa 
rësh dhe gëzhuta (kil) fishekësh si edhe 
plume e tjeter - materal i fushekve të mbe 
tuna prej materialit të okupacjoneve të hula. 
a, Hekura fushekës e hekura tjerë gjith 
farësh për kuint, fr. ar 2 
b,Gëzhuta (kilo) Iëshësh pushket o mitro- 
Jjozit: per kuint ,, 15 
c) Plumb barot e tjerë m. feshekësh ,, l 

V. O. Materiali i nalt-diltuem do të shitet a 
djudikisht me anë të Ministris së Financavet. 

Ofertat paraqiten vetëm për tepricen e mbi ta 
grit t' eksportimit. 

Tagri eksportimi të materialit në fjalë i pagu. 
het zyrave Doganore kur gjaja t' eksportohet e te 
prica per veç tagrit paguhet arkave financjare. 

Zyrat Doganore nuk kan me lanë me e ~~or 
tue materialet, pa ju paraqitë dora e arkës së-lJ~n. 
cës mbi pagimin e çmimit t' adiudikatës, ft/// 

Gjanat e tjera të pa përrnenduna më 'kët listë 
përjashtohen nga tagri Doganuer. 

Shtypshkroja ·Nikaj,, Tiranë ;../ 
},A 
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'< ,, 
, " 

Fletorja 1 Zyrtare 
• 

Botohet prej Zyres së Shtypit 
l 'AJ J'IME: për njl mot fr. ar 12 nl! /I Drejtimi: Zyra e Shtypit 

Shqlpnl ; fr. ar 20 [ashta ; T I R A N Ë I\
Njl copë ! lavës fr. ar 0.25 ; n:I copë 
e javës së kalucme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA : 
1) Ligjë mbi taksin e Duhanit ; 
2) Dekret mhi pajtim gjaqeah në Mirdite; 
3) ,, mbi degradimin e Major Z. 
Hasan Stringa ; 

Qarkoret e Min. P. Mbrend ; 
M. P. Jasht.: Mbi Ak6rdim dekoratash e 
z1jatim afati për konkµn daktilografisti; 
Min. e Drejt. : Mbi l~tjet per nepun· 
sina; 
Të ndryshme ; 
.Shpaltje Kadastrore, gjyqesh, Finance, 
Oorane e Vakufevet. 

) Ligjë mbi taksin e Duhanit 
Kaptinë e I 

Mbi prodhimin e Duhanit 
Art. 1. Prodhimi i duhanit qi kul 

tivon bulku ose pronari, nuk i shtro 
het tjetër takse per veç të dhetes. 

Mbjellja, mbledhja, shitja dhe eks 
portimi i duhanit lehet i lirë si ma 
parë. 

Kaptina e II. 
Mbi punimin e duhanit 

Art. 2. Punimi i duhanit rregullo 
het si vijon: 

Perdorimi i lirë i të gjithë vegla- 
ve e të maqinave per të grimit e du 
nanit, e per punimin e cingarevet, të 
ouravet dhe të burnotit nder vende 

purave e të burnotit, i u akordohe~1 duhanit do të jenë t' instalueme në 
leja e instalimit me këto kondita: nji dhomë të posaçme të fabrikës ose 

a) T' interesuemit i paraqesin nji 
lutje Financës së vendit per me marrë 
lejen me të cilen caktohet vendi ku 
do të punojë fabrika dhe diftohet lloj'i 
veglave ose i maqinave të sajë : 

b) Vendi kqyret me anë t' adrni 
nistratës civile e Financavet qi mos 
të jetë në kundershtim me ligiët e rre . 
gulloret te Sh 'etit e të Bashkis. 

Art. 4. Mbas dekretit zbatues të 
kësai ligje, grisat (havanxhir) e duha- 

. "' . V nu e punueyt e cingarevet me duer, 
janë të detyruem me iu drejtue Fi 
nancës së vendit e me kerkue leje per 
të grimit e duhanit ose per punimin 
e cingarevet. 

Art. 5. Financa e vendit per ush 
trimin e mleshtëris së të perrne 
ndurvet n' artikull 4, asht e detprue 
me me marrë me qira per hesap të I petentë, asht i ndaluem. 
Arkes së Shtetit nji a ma shumë ma- I A.rt. 9. Kryenenpu_nsi i F~n~nc~s së 
gaze si mbas nevojës. vendit ose Inspektoret e M101str1s së 

Art 6 F b 
.k t t I Financavet kanë të drejtë me inspektue 

• . a rt a ose magaze e e me kontrollue kur do herë fabrikat 
grisavet e të puhuessve të parapamë 
n' artikujt 3 e 5 nuk do të kenë veç 
se nji dorë. Ç' do fabrikë ose maga 
ze do të ruhet me giendarmë dirë e 

qi nuk janë të destinueme nga Mi 
l nistrija e Financavet per ketë qellim, 
ndalohet. · natë. Dritoret perjashta do të jenë ve. 

Art. 3. Personave e Shoqnive qi shun me tel hekurit. Per veç kësaj 
kanë t' instalueme ose deshroinë me .1 dritoret e patit të poshtem do të jenë 
themeJ)le fabrika per të grimJnit e du. I të forcueme me shkopi hekurit. 
hanit e per punimin e cingareve= te J· Maqioat ose veilat e te grimit t~ 

J 

të magazinave të permenduna n' ar 
tikujt 3 e 5. 

Punimi në ketë dhomë nuk do të 
bahet jashtë orarit të caktuem. 

Çilsi i posaçem i dho.nës këso. 
dore do të mbahet prej nëpunësit të 
Financës. 

Dhoma do të çilet e do të mbyllet 
nga ana e nëpunësit të Pinancës. 

Art. 7. Ministrija e Financavet per 
kontrollimin vijues të veprimeve të 
parapame me kerë ligië, me· ç'do fa 
brikë e magaze, do të emnojë nëpun 
sat e nevojshem. 

Art. 8. Në ndertesat e fabrikavet e 
të mzgazinavet, asht i ndaluem bani- 
mi i ç'do personit. 

Të hyernit e privatve mbrenda në 
këto ndërtesa pa lejen e nëpunsit kom- 

dhe magazinat e permenduna n' arti 
kujt 3 e 5. 

Art. 1 O. Mbassi veprimet mbi ti! 
dalunit e duhanit të grim, e te_c~· 
~et të purovet, e të burnotit, i shtro· •..•.. 
hen koairollimit Qeveritar, Nëpiiaal 
Financavet do të perdori regjist~t~ 
ka me marrë prej .Ministris el 
(;a vet. 
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Kaptina e l ll. ! mënyrë qi vula e posaçme të k:ipi n! het me marrë masat per zbatimin e 

Mbi taksen e duhanit. i enë e në banderole. kësaj ligjë. 
Art. 11. Shteti Monopolizon të drej- i Art. 18. As nji sasi ma e vogel ei C) Kjo ligjë hynë në fuqi me De- 

ten e të grimit të duhanit. i duhanit të punuem nuk mund të qitel kret-Zbatues Presidcncjale që diten e 
Art. 12, Per uji klg. të çdo kuali- / nga fabrikat ose magnet pa qenë shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

tetit të duhanit qi g:ihet me ret nji i krye tansisht formalitetet e tr,gucmc At t. 24. Ministrija e Financave! 
taksë prej Fr. ari 2 (dv). i n' artikujt 16 e 17. dhe ajo c Drejtësis ngarkohen me zba- 

a) Në rasë eksport.mi të duhanit i Art. 19. Caktimi i çmimit të shi- . timin e kësaj ligjë, 
të grimun ose të cing ireve i kthei et i t e5.së duhanit të ~vuem nder enrt e 1i Na, Kryclart i Republikës Shqip 
eksportuesit vetern nJi fr. ari pre] th- [ banderolucm :·, si siper, asht i liri'. ; tar,', i rnveshun prej vullnetit të po- 
kses së banJrolles, po sa të paraqc-' ( Art. 20. Shitja me pakicë nder fa. i,pullit m e fuqinat sovrane të Shtetit. 

: ' 
si doku menta justifikuese doganore t : bri ka e rnagaze të kujtuerne n' arri- 1 i DEKRE :·0.1 MË: 
Shtetit Shqiptar. i kujt 3 e 5 ashte e ndaluem..:. ! aprovimin e zbatimin e këtij ligji të 

b) Duhani i grim un ose cingaret 1 Kapti na c I\'. : votuern prej Dhomave legiislative si 
destinumun per eksportim do mbajnë l Mbi -nasat ndeshkimore . tPha.s sh~res:s Nr. _119-1 datë 2-VI 926, 
.. . .. : : të Kryes1s së Senatit. 

ntt shenje te ndryshme dhe të duke- : Art. 21. Ata qi nuk i shtrohen dis- : T' · ·:10 (' 1926 : .. iranë, me ,J >· 
shme, per t'u dillue ngc1 duhani i- 1 poz tave t' artikullit ?, gjobohen me . A. ZOGU d. v. 
grimun ose cingaret per konsumimin : fr. ar, 200-2000 dhe i kunfiskoh n ve- : 
e mbrendeshme. j glat e rnaqinat e tyne. 

Kë:o shenja i cakton Ministrija e 1 Në rasë që i gjybituni nuk asht 
Financavet me ani! të rregullores se i ne gjendje me paguc gjoben, denchet : 
posaçme, 1 me rga nii ditë burg për ç'do pesë fr. , 

Art. 13. Duhani po sa të grihet, i ari ~i mbas Procedurës Penale pr-] /-------·-------- 
.. . : Gjyqevet kompetente peshohet nga a:.a e nëpunsit kornpe- : · · , 

tente të Financavet dhe paguen tak- j Art. 22· Atyne qi nuk i shtrohen ! 
sen relative e cila vendohet me Ban- i, dispozitave t' :ir_:_ikujv.~ 3 e_ 4 dhe jj ! 2) Dekret 
derole : u mbyllet me np here fabrika ose ma- :Mb" iti . . h .. M. di .. · : t . .. d . . : 1 paJ rm gJaqes ne tr 1te 

. . . . . : gaza e voe prei np en tre mu"J , Art 14. Dunant I grim nuk mund , . ·. . . • · : Na, Kryetari i Republikës Shqip- 
ë • dh ihe , Rihapja nuk mund të Ljohet pa • t qitet nga oma ku gri ct pa pasë . .. . . . . tare i mv.shun prej vullnetit tt popu- 

pase plotësue dispozitat c artikujve të 
I d 

, !lit me fuqinat sovrane të Shtetit në 
: na tperrnen una e pa qenë kryem de- : : . . . d ' baz të vendimit me datë 16-6-26 të 
ntrru 1 ven uem. . . : K~s'lillit Ministrur. 

Art. 23. Ata qi nuk I shtrohen dis- 

pague taksen. 
Art, 15' Duhani mbasi lë paguej 

taksen, lehet i hrë per m'e punue mbre 
nda në fabrikë ose magaze tE! perrnbe 
nduna n' artikujt 3 e 5. 

Zav. Ministri i Drejtësis 
Ministri i P. të Jashtme 

H. Vrioni d. v. 
Ministri i Financavet 

S. Starova d. v. 

ryesia e Republikës 

pozitave t' artikullit 18 denohen me D E K R E T O J M Ë : 
konfiskim të gjasë të konf.skueme, paiti'nin e gjaqeve të Mirditës për të 
dhe me pagim të n]i gjobës sa tri herë ' gjitha ngjarjet qi kan ndodhë deri në 
vlefta e gjasë së konfiskueme. : diten e sotme tue u bamë veprimet 

Këto dispozita ndëshkimore zbato- paqtuse nga ana e nii Komisjonit qi 
hen edhe për ç'do shitës e blerës ije· do të formohet për ketë qellim 
ter. mbas Zakonit të vendit. 

Tiranë me )8.6-26 
A. ZOGU d. v. 

Zev. Ministri i Dreitësis 
Ministri P. Jashtme 
II. Vrioni d. v, 

Art. 16. Duhani i punuern i hapun 
ose cingare, purot, burnoti, inbeshtii 
Ilet nder enë prej grame, 25, 5J, 100, 
500. 

Enët me duhan ose cingare do të 
jenë të mbështielluna me banderol në 
të cilen asht shenue edhe sasija e gra 
meve qi permbainë. 

Banderola do të ngjitet me kujde 
si në mënyrë qi ena mos të çilet pa 
u shkit banderola. 

Art. 17. Enët e banderolueme si ma 
siper kanë me qenë të damkueme në 

Dispozita të perkohëshme. 
A) Duhani i grim, cingaret, purot 

dhe burnoti qi ndodhen në Shqipni l 
' që më daten e zbatimit të kësaj ligjë, : 
' i shtrohen takses relative si mbas dis. ' 

pozitave të kësaj ligjë. 
8) Ministrija e Financavet detyro. i 

Zev, Ministri P. Mbrendshërn 
Ministri r. Botore 
Musa Juka d. v. 
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Dekret xhetet e reja në bazë të ligjit të sipër- : kanë leje me mbajtë armë, të arma- 

gueme sipër me ngutësi t'i paraqitet : duhuna për mos lejimin e përsonave 
një kopje e tij kësaj Ministrie për : të sipërthanun me k alue prej nii Re- 
studim. ] thi në nji Reth tjetre i armatosuo por 

24-Vl-26 ; në rast që a'a persona që uepet leja 
Nr' 1009:XI ; prej Zon Komandave mund të sheti- 

Mbi meremetimet e ndertesa-: sin brenda rajonit asaj Zonë, ~he aty- 
• : ne që u jepet prej Reth Komandavet 

vet Qeveritare j mund të shetisin verem në rajonin e 
Me nje raport të shkoqitun njofto- · atij Rethi, po të shifet që nuk kanë 

nani se ndërtesat Qeverritare që janë · me ju bindë ketij urdheni ti konfis 
pasuni Shteti a kanë nevo.ë për mira. · kohet arma tue mos pasë të drejtë 

, time dhe në ashtë se po çë shumë ma ai të kerkojnë leie tjetre." 
ashtë nevoja me u shpenzuë, Verem , Me përgjegje të shkresës Nr. J 13 
duhet të dihet se kredija që kemi në \ dal 8- Vl-926, këta siper u pershkru 
dispozicion ashtë shumë e pakët dhe \ het kopja e urdhënit Qarkuer Nr. 
prandaj në përgiegiet që kanë me na : <;J.21 datë 30-Vf-926 te· Komandës 
u dhanë k:o pikë lypset të mirret pa- perg;, të Gjindarmeriës, drëjtue Zon 
rasysh e të kërkohet kredi ve tërn për Komandave mbi mos bredhjen ndër 

. . . , gjana: të domosdoshme tue cilësue rethe e qarqe tjera t' atyne qi u Na lajmoni se sa ap:irata t .Ietonike · . . . 
kJo Kredi ku do të prishet e me të epen leje me barte arme. 
çë meremetime do të bshen. 3-Vll-26 Nr, 1273-1. 

30-Vl-26 Nr. 1533 

Mbi nji inventar mobiljesh Mbi land-shkresina e vogli-' 
. . na per Zyrat e administratës Sa ma parë dergonani r.ji mven- 

tarë ku të jenë të shëniuerne të gjitha Me buxhetin e vjetit 926-27, në 
mobiliet e zyravet që mvaren asaj N. këtë ~inistrie asht krijue një Zyre 
Pref. kturë d. m, th. Administratat e ekonomike;' e cila ka për siper me 
Shtetit Civil, e Policies, t' na çohet i u shpërda te gjitha Zyrave t' admi- 

Me Qarkoren N. 1009-1 me 9-VI- edhe .. nji listë tjerrë ku lë pë~.shkruhet nistratës lande-shkresina e vogelina 
926 . k . 1 · .. bi f' mobiliet e domosdoshme qe duhen të ndryshme që u nevoiiten për rreth JU emt çue rgun m 1 mancat a z t ë f lë .. I të .. per yr J n ,a per me p o esue . . 

9,.,6_27 të rnbetat qi kan. Kredija qi kemi asht vitit - · 
Buxhetet qi kanë qenë pregatitë teper e paktë. Në ketë listë lypse: të Mbas sodit për sendet e sipër-tre- 

e vue në veprim prei Bashkivi t në radhosen vetëm gjana të domosdo- gueme nuk do t'ju çilet as një kredi 
bazë rë ligjit të anulluem natyrisht nuk shme tue u largue nga lyksi. prandaj me posten e parë na dergoni 
munden me pasë fuqië për mbas këndej 30-VI-26 Nr. 1530 një listë e cila të përmbaje gjith ne- 
mbassi taksat me ligjin e ri janë ndry- Mbi personat qi mbajnë vojat që ka ajo Prefekturë bashkë me 
shuem e shumzue. armë me leje Shtetin Civil, Policie e KapidaniB e 

Për ketë arrësye lutemi me. të ma. ,JJ. P. illb, i ka dergue Pref. Portit për gjithë vitin financjar n' udbe- 
rrmen e këtij urdhëni urd hënoni Ba- Elbasanit shkresen qi vijoni tim. 
shkiet që të pregatisin me ngutësi bu- "Informohemi se ata persona që Landë-shkresinat e vog~Uaat ·qe 

Mbi degradimin e Major 
Z. Hasan Stringa 

Kryesija e Republikës i ka der 
gue Kom. P. Faqis Armate, Dekre 
tin qi vijon : 

Na, Kryetari i Republikës Shqip 
tare i mveshun prej vullnetit të popn 
llit me fuqinat sovrane të Shtetit rnsi 
proponimio Nr. 569-23 Res datë 30 
Vl-926; 

DEKRETOJMË: 
degradimin e Major Z. Hasan Stri 

nga massi qi me vendimin e gjyqit 
politik asht denuem me 15 vjet burg 
si propogandist kundra Regrlmit e 
Statutit të Shtetit. 

Tiranë, me 6- Vll-926. 
A. ZOGU d. v. 

QARKORE GJITH PREFEK. E Nf NPREF 
Mbi aparatat telefonike 

u nevojiten për krahinat ma me ren 
dësi e tjera zyra që dipendoh-n direkt 
prej asaj Pr.I. kturë, Në përgiegie të 
shenohen një nga një Krahinat e Zy- 
rat dhe këta a kanë telefona ose jo 
dhe në paçin a kanë nevojë miratimi 
dhe në qoftë se kanë pasë çi kan baë, 

26-Vl-2S N. 1442 
Mbi buxhetet e Bashkive 

e Bas'ikivet, 

treguern tue kallë në të edhe veprat 
qytetnore qi kanë m'u krye sivjet du 
ke marrë pt r bazë t' ardhunat qi ka 
me i sigurue bashkies ay ligjë. Sa të 
mbarohet buxheti në mënyrë ië tre- 

tosun janë tue kalue ;prej r.ji raros. 
në një tjetre, tue qenë se arma i ashte 
dhanë vetern për mbrotje mbrenda 
Rethit që banon. 

Me randësie t~ jepen urdhenat e 
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sasija .e - nevojshme duhet të na para. 
, shtrohet janë këta : 

1 Letre përshkrimi 
2 ,, konceptësh 
3 ,, të holla për Qarkore 
4 ~ bishta pe ndash 
5 maja ,, 
6 Letra thithëse 
7 Tampon . 
8 Boje të zeze 
9 ,, rn kuqe 

1 O ,, tamponi 
11 giylpana e kapza 
12 Son main ( nendsrëze) 
B dorë thithëse 
14 gomë arabike 
15 Blok Notës 
16 Karton dosiesh , 
17 Takarn hojet 
18 Plurnca 
19 Lapca të kuqe-zie 
20 Riga 
21 Dyllë të kuqe 

Lista e ngjarjevet e muejit Kallnduer të vitit 1926 

Qarku 

Korça 
Bilishti 
Kolonja 
Leskoviku 
Pogradeci 
Gjinokastra 
Kurveleshi 
Delvin a 
Lib hova 
Tepelena 
Permeti 
Berati 
Skrapari 
Lushnje 
Fieri 
Malla kas tra 
Vlona 
Himara 
Durrësi 
Ka vaja 

Lindje Vdekje i vjeç 
Mashk. Femn, Mashk. Femn, posht Martesa Ndarie Shperngu. 

47 
6 
7 
8 

14 

25 
8 
13 
30 

27 
12 
18 
2 
14 
16 
I 

18 
2 

40 
20 
5 

36 
2 
11 
3 
3 
5 

25 
17 
15 
23 
6 

: Leshi 
Mbi kohët paraqitjes se \ Dukagjini 

Raportave i Mirdita 
Neni 22 i Ligjit t' administratës f Puka 

detyron PnL ktat e Nenprefektat që ~ Mal. e Madhe 
të pregatisin raportat e pergjithashem i Kosova 
në këto kohene ; •• ! Luma 

1) Në fund te Marsit : 8 .. 
) Q . , : unja] 2 ,, ,, ,, ershuerl t; : 

3) " ,, " Shtatorit (Vjesht e I.)/ Dibra 
4) ,, ,, ,, Dhejetorit Shendreut Mati 
Tue qenë se koha e paraqitjes së ! Zerqani 

tyne ka arrjte, porositeni që raportat i Elbasan 
në fjalë 1' i pre gatimi me ngutësie [ Peqin 
në mënyrë të spjegueme në ligjin e i Gramshi 
siperthanun e t' na i çoni me Posten i Shuma e Pergi, 

. ' 

ma të parë. 
1t Mos zbatimi i ket.] urdheni pik- ! 

r/sht, shkakton pergiegjësi, ' 
t-vu-ze Nr, 789 

22 goma e tit ra 
Shtojmë se k redija e parapa ne në 

buxhet për qe llirnin e sipërme asht 
e pakte, listat që do të na dërgohen 
si mbas urdhenit të sipërme duhen të . . 
jen ekzakte tuj përmende në ta vetern i Kruja 
sendet e domosdoshme qi u lypsen · Tirana 
për rreth vjëtit e tue pasë [para sysh Shijaku 
gjithë herë ekonomieo. Shkodra 

3-\'Il-26 Nr. 1639 

489 

52 
15 
4 

10 

18 

27 
9 

10 
26 
5 

25 
8 
19 
2 

452 

7 

36 
8 
3 
6 
5 
7 
5 
29 
7 

20 
18 
13 
5 

1 I 
19 
12 
32 
4 
6 

23 
8 

18 
I 
9 
2 

43 
17 
4 

23 
I 

18 
I 
4 

8 
27 
7 
3 

11 
I 
7 

29 
13 
6 
20 
5 

10 
I I 
10 
23 
10 
5 

423 

19 
8 
2 
4 

6 
3 
17 
8 
14 
21 
10 
4 
t 

19 
7 
18 
6 
6 
8 
7 

6 
26 
9 
3 
5 
2 
6 

3 
I 

12 
16 
4 

20 
14 

315 

8 

2 

43 
25 
5 
6 

31 
4 

35 

JO 
6 
3 
l l 
42 
11 
9 
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Ministria e Punlive?t 
tfi· Jashtme 

Mbi akordim-dekoratash 
Z. I Ngarkuemi me Puaë i Fran 

cës në Tiranë, me letren e Tije N. 31 
datë 2 t, k. m., na njofton se, Ekse 
lenca e Tije Kryetari i Republikës se 
Francës, me dekretin datë 29 Maië 
1926, patë mirësinë me i akordue Ek 
se lencës së Tijë, Kryetarit të Repu 
blikës Shqiptare, Z. Ahmet 8t"y Zogu, 

· Kryqin e madlaë t' urdtnnait Komtar 
të Legion d' HonHur· it 

ashtu dhe i- u akordue dekoraten e 
urdhunit Komtar të Legion d' Ho 
nneur-it përsonavet të poshtëshenue · 

• me 
Kryqia e Commandeur-it : 

!. Z. Hysein Vrioni, Minister 
të Jashtme ; 

re e Bulqësisë, 
Tiranë 3-VIl-126 N. 1923-11 

Zgjatim afati për konkurs 
daktilografisti 

Afati i paraqitjes për konkurs, mbi 
nji daktilografist në M. P. jasht- · 
me asht zgjatue e deri me daten 20 
të molit vazhdues. 
Z-VIl-26 Nr. i740 I 
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Minisf rfa Drejtësi es 
Shpallje 

Mbi lutjet për nëpunsina 
Tue vue oroe lutjet e shpeshta qi 

janë tue j' u paraqitë ksaj Ministrie 
për kërkim nëpunsienash, me anë 
të kësaj çoallje i bahet me dijtë të 
gjith t- interesuernëve se në ç'do rasë 
qi mund të mbesin vakant ndonji në- 

29-Vl-929 të Kl!shillit Ministëruer, Ti 
tullar i Prefekturës Berat Z. Rexhep 
Jeth transferohet po me atë cilësi në 
Prefekturën e Giinokastres, dhe ven 
din e tij e zen Prefekt i deritashem 
i Gjinokastres Z. Zef Kadaria. 

Për arsyena administrative pusho 
nga detyra Z, Dash Haxhiia, Sekretari 

punt sie sekretarjsle si krpesekretar, i Krahinaris s' lballes dhe në vend të 
sekretar, protoxolist ase kopist gjyqi, tij emnohet Z. Xhemat Agiqi. 
kjo Ministrie ka për t'a çpalië në fle- 
teren zyrtare, tue caktue afatin e pa· 
raqitjes së kërkesave në ketë Mini 
strie. 

Për me muitë me u marrë para : Ministruer , komunikon dekretimin 
syshë lutjet e kandidatve të cillët do : e pushimit nga detyra lë titullarit 
t'i shtrohen provimit në konkurs qi ( të N. Prefekturës Ungrei për arsye 
do të bahet para Këshillit të Dreitësies : administrative dhe t'emnimit për n'atë 

i p i të qarkut ku ndodhet nëpunësia, duhet i detyrë z. Pande li Papalilos ish N. 
· · qi kandidatët të kenë të gjitha çille- i Prefekti i Hirnarës. 

2. Z, Musa Juka, Ministre i P. Bo· sienat qi tregohen në nenin e I t! : 
tore e Bulqësisë e Zav, Ministre i F'. ligjfs së nëpunsave e të paraqesin Emnime në Min. p. Jashtme 
.të Mbrendl'shme jete-shkrimin e tyne sbashkut me do- : . . · k h . . . : Z Cena Kryeziu deputet 1 Koso- 

Kryqin e Oficjer-it : u mentat s koi lore, leter- nioftimin e : . ·. .' . • . . ., _ . 
1 Z D

. f · z · ·· ch · c· .1 d k ; vës, st mbas vendimit IC.të të Këshi- 
. . • Ja er Villa, Sekretar i Për- , prës se ., tetit tvt , o umentat e : 
•. gjithshëm i Ministrisë së P. t' lasht- . nëpunësieve të mapërparëshme dhe j llit Ministru~r .. si .dhe të. pelqimit të 
me · : .. di h . t" t It tit k S. N, Kryesisë së Republtkës emnohet 

, : OJI is mre c au or e t ompetent : . . .. 
2 Z Përref Pozoni Dr-j iuer 1• Për · k d t" h h • 1. : t Derguem I Iashzakonshem e Mtnt- . · ., , · : u o c trego et se as t t trë ase · · 

r gjithshëm i Arsimit: · të k të k hë bi . h d : stre Fuqiplotë i Shqipnisë në Belgrad. 
3 Z R f F

. M' , . Sh . .. ete rye s ër mun us tarak, he : 
. . eu tco, mister t qtpc- ; . . . · 

nisë n' Angora ; . mandei mas provimit tf dhanun me : 
4. Z. Ceno Bev Kryeziu ; : pelqimin e ksa] Mini~rie ka me u · 
5. Z. Major Sels h eddin Blloshmi. j zgjedhë e ernnue ma i meritueshmi. Si mbss vendimit të P. T. Këshillit 

Kryqin e Chevalier-it : Përjashtohen nga provimi ata ish Ministruer si dhe të pelqimit të S. N. 
. 1. Z. Fa~ri ?h~ta. ~e~rdar i parë j nëpunësa 1~ Dreitësiës të cillët pse të : Kryesie të Republikës, Z. Jan Prif,i 
1 Legatës s orë n Athinë ; : mbetun [ashtë ksdros ase 1~ marrun : emnohet sekretar i Kryekonsullates 

2. Z. Sand-r Saraçi, Sekretar i : nen armë janë qenë largue nia dety- : s' onë në Janinë- 
Përgjithshëm i r.'linistrisë së P. Boto- ; ra, zotsia e të cillëve asht e nioftun ] 

· ndaj ksaj Ministriit dhe meritojnë me : 
· qenë emnue në nëpunësien e kërkue 
me ase n' arë të mbetun vakant, 

Te ndryshme 
Transferime në \tin. e P. 

Mbrendëshme 
Në themel të vendimit Nr, 215 dat 

Kryesia e Republikës me urdhnin 
Nr. 1194 d. 28 6-26, në bazë të vendi 
mit. Nr, 205 me 27-6 26 të Këshillit 

* 

• 
$i mbas vendimit të P. T. Këshi 

llit Mi ristruer si dhe pelqirnlt ië S. 
: N. Kryesisë së Republikës z. Nik Pe 
ma emnohet Sekretar i Konsullatës 
s' onë në Kostancë. 

* 
Si mbas vendimit të P, T. Këshi- 
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urdhen 25 ditë ma tepër. 
Shtojmë se vepra e Nëpunsit të ' 

siper-përmendur tregon mos bindje e , 
urdhënaver në fuqi e pa kujdesim në 

detyr!!, dhe për ketë herë riservohena • shitjes se. zhukës pasuniës shtetit edhe 

; · ct th deri me 5-7-26 • . h" kë edhe venjtjen : dhet dit · m. · llitlMinislruer Nr. 200 datë 20~6-26 me kaq, tue 1 Je e.. .. r ra 
11;rJ 

[ Krue 27-VI-~6 
si dhe të dekrett të S. N. K~y sie të : rreptësisht me porosië q~ · Jt' · 

. : . . itë ma lë ttlla vepra se Re ublikës Nr. · 155 datë 23 të mojit . të mos përsrt: o . , 
P : .. · ,·· shrrenzoherni me · vazhdues, Zotni Kostaq Mima em· : per ndryshej do re s . . ~ .. : 

. . . . p . sa për pushimin e 111 me : . . . d N nohet Sekretar i II 1 \1rnistnes, · . marrun ms . · Si mbas vendimit kshillit a m. · 
te Jashtme. : nii hëi=:l nga puna, . • i 121 O. 26-Yi-26 nxierret ne ankant 

* : Emnirni i Zot. Riza Kaceht j bari i pasunies shtetit tu] filluc P_r~t 
Si mbas vendimit të P. T. Këshi- : Si n-bas urdhënt Nr. 110! datë ; 26.vt-2G deri me !2-7-26 dhe sht(J,a 

llit Ministruer N. 192 datë 15-6-~6 s_'. : 19 v,.1926 të Shkelqyeshm~,. ~rp.:sis / definitive prej 3-7-26 deri me 5-7-26, 
dhe të pelqimit të S. N. Kryesie te · së Republkës, ish Nëpunsi 1 g1ana~et : Krue 2G-VI-W .. --:-: 
Republikës N. 1086 d, 16 t. k, m., Z. ! të Monopolizueme në Berat, Zot. Riza : Nenp. Financës 
Nikolia Rotta emnoh: t Sekretar ; Kaceli, emnohet si Kontrollor i Tagra- [ * 
i Konsullatës s' one në Wien. · mbledhësavet, në Drejtori ti! Finan- j 

• • ----. cavet Bent. : Me vendim kshiltit adm. N. 106 
Mtn. e Ftnancavet Mbi emnimin e Z. Fuat : D. sotme qiten në adjudikat për sht- 

Dishnica tie të dhetar bime të lashte bashk me 
Si mbas urdhënit lë Shkelqoesh- . të vona të qarkut Durrës-Shiak tue 

· mes Kryesis së Republikës Nr. 1096 : fillu'! lr ç'tia provizore prej 'darës 27- Si mbas urdhënit Nr ll08 d 19-VI- · . . : '. o 7 26 dh io de- 
· . .. 16-Vl-926 Zot, Fuad Dishnica emno- : 6-26 den me me 2 · · e a1 926 të Shkelqveshmes Ki )'em se Re· ' . . . .. ~ · . . . 

7 
,.,,. d · me 

. . , het si O'ja.vërtëtues 1 Dreiroris se :..o- : finitive ore: datës 21- .,.. 1 er: publikës Zot. Lame Kare co ernnohet IC> • •• : 

S k · · p·· iith h , anë ganavet Bilisht me ndejen ne qen- i 21 8-26. e re tari I ergp s em pr . .. .. . • : 
dren e Dreltoris se Postes lë Korçës : 

• për me vërretue e nxjerrë taksat e l . . .. 
Pushim nga puna . koli-postavet qi vijnë nga jashtë; . Mbasi eshtë lenë peng një shtepi 

Si mbr s urdhënit, Nr. 1116 datë 28- . • ! e cila ndodhet në lagjen Bare me ku- 
Vl-926 të Shkëlqyeshmes Kryesis së . Mbi gjobitjen e Zot. Besim l fit e dituna asht e pengume kundrejt 
Republikës Rojtari kalorës i Zyrës : Pazarit me 1-4 e rrogës / huas, ?.720, fr. ar dhe mbasi u nxuar 
Doganave Seman Zot. Hysni Kopili, M. Fm. i ka dergue Z. B. Pa· i në shitkë tepër dhenje ka arirë një 
pushohet nga puna për arsye se nuk zarit shkresen qi vijon: / shtim (2900) fr. ari shitka definitive 
ka plotsue detyrën e nga-kuerne dhe Tue kenë Ee mungesat në detyrë ; mer funt që nga data e shpallics dhe 
asht marrë me tregti kualsh, po përsriten dita e ditë, e ve çanrisht ; pas 

15 
dit ata që desheroinë per të 

G. b.. iti Z TT 1·· sod nuk krni dale as fare në detyrë, l berë të adresohen në Zyren e Kadas- JO C e vreJ Je , n.0 e . .. 'l hk k · , -·· ·· të : · 
• : veper e ct a s a toJ , onese ne e : tr. s këtushme të shtojnë sr mbas rre- 

~J~nkut : nxjerrunit e postës. për herën e fun- i gullit. 
Mm. e Fm. t ka dergue Zvres : dit si denim u pritet 1-4 e rrogës, me : . 

26 
VI-26 F · 1: •• p k ·· h · · · · · · ' , Korçë me • tnattces ne u es resen qt vttott. . .. të _ 

1 
h .. t" mo" për : 

.. . .. . . . po-o~te e po,a s me qe " , c - : P. 649 d. t. p. Nepuast Verg;11-Kad1st1,s 1 atie- . .. un - ~e për , 
· sriten ma te I a munge.:,a, ::, c , 

shem Zot. Kolë Bjsnku giobitet me d h . , ht k vërtetue : . . .. · /\ n rys e,, n as se a me u : 
ndaljen e 25 ditëve nga rrog"Jma e ; edhe nii herë tjetër, Titullari i kësaj • . . .. . • . . 
parë mbasi i përmenduni lejen e pu- : Ministri do të marrin masa për pu- S1 mbas vendimit Kesh111It admini- 
shitnit e akordueme me shkresën Nr. shimin t' Uej me nji herë nga puna. i strativ Nr. 114 d. 27-6 26 adiudikata 
50-III- datë 22-IV-926 ka kalue pa 26-\Jl-26 i mbi shitjen e lë dhjetave të këtij qar- 

-------------: 
• , ku fillon qysh, me 27-6-26 deri 17-7- 

Shp, e F19ancav{:t : 26 dhe aio definitivja qysh me 1s.1-26 
Si mbas vendimit kshillit së adm. deri 29-7-26. 

Nr. N, 123 D. 26-VJ 26 zgjatet afati Le-kovik 28-Vl-26 Nr. 463-1 

Nenp, Finanoës 

* 

Mbi emnimin e Zot. L. 
Kareco 

Ministris Financavet . 
* 

Drejtori i Financës 

Kryen. Finances 
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* * 
Të dherat bime të qarkut ksai Pref. 

si mbas vendimit 305 d. 13-6-26 të 
këshillit adrninist. të ktushërn dul-n 
në adjudikat dhe shitja e parë fillon 
me 15-6 deri me 7-7·26 dhe shitja 
definitive fillon me 7-7-26 mbaron me 
7-~-26 . 

. Ëlbasan 28-VI-26 P. 665 
Dr. Financës 

Daljani artes (Zvernec) u vue në 
pele fr. ari 300,000 treqimioj per 
viet në ket shumë jan edhe fr. ari 
12.000 për ngrehjen e godinës. 

Vlonë 28- Vl-26 
Dr. Financeës. 

* Si mbas vendimit keshillit admini- 
strativ dhe 148 d. 14-6-26 të dherat 
e te tretat e këtij qarku jane nxierë në 
axhudikatë. Axhudikata provizore ka 
fillue me 15-6·26 deri me 15-7-26 
dhe! ajo definitivia qysh prej 16-7-26 
deri me 15-8-26 

Gjinoskater me 27- VI - 26. 
Dr. Financave 

* 
Me vendimin e këshlilit adm. N. 60 

me 26-6· 26 u shtye shitja e të dhe ta. 
ve të lashta kc'sajë nenprelek turë deri 
me 11-7,26 

Lesh 27·Vl-26 
Kryenenp. financts 

* S mbas vendimit kshillit adrn. N. 
8.2 d. 26- Vl · 26 të dhe tat e të tretat e 
kti qarku u nxurrën në adjudrkatë tujë 
nisur provizorja qeshë prej d. vendi 
mit deri me 15·Vl-25 dhe ajo definitive 
pre] d. 16-Vll-26 deri 15-8-25. 

Skrapar 26-Vl-26. 
Kryen. Finances 

* 
Mbasi ishin lenë peng prej t~ ndy 

erës Selime Hasanit 7-2t pjesë të një 
shpije që ndodhet në katund Tolan 

Me kenë se afat' i ka skadue e 
Drei, Financës. i dctprsi sa do qi kie lajmue p-r pa- 

gesë, por mbasi nuk u gjegi, pasuni 
ja në fjalë në bazë të ligës e kerke 
sës së kreditorit vehet n' ankand me 
u shitun, 

Shi'ja e parë fillon me 18-Vl deri 
me IS-VII e ajo definitive gienë fund 
me 4-VIII-1926. 
P. JO Shkodër 18-VI-26 p. 628 

me kufit e ditura dhe i'sht nxlerë 
në shitke tepërdhenje janë lenë peng 
kundrejt huas prej 10.000 grosh 
pra S?t mori vendim shitja definitive 
e cila do të vazhdoi 15 dit që nga da 
ta e shpalljes pra lajmërohet se ata qi 
deshiroinë për t~ blerë pjesat e pron 
[es sipërrnendunve të adresohen në 
zyrcn e kadastrës këtushem të shtoja 
si mbas rregullit. 

d.t p. Korçë me 30 6-26 P. 678 
Dre]. i Financ 's 

* 
Ne bazë te vendimit Nr, lii të 

dherat e të tretat e këtij qarku u nxuren 
ne adiudikatë, P rej datës 1 deri 
me 20 7-26 vazhdon adiudikata e prej 
21-7-29 deri me 31-shitia definitive. 

Krue 1-7-26 Nr. 533-4 
Kryenëp. Pinanc.s 

Këshilli administrativ vendosi zgja 
tjen e shitjes definitive të dhjetës ba 
rit deri me 15-7-26 

Vlon€ 1-VII-26 Nr. 957 
Drejt. i Financës 

* 
Mbas vendimit të këshillit adrn. 

Nr. 295 d 25 të k. m. të dhetat e të 
treta'! e këtij qarku u nxuaren në ad 
judikatë ttie nis adjudikata provizore 
prei datës se vendimit deri me 25 Vll- 
29 dhe shit-a definitive prej 29 Vll-26 
deri me 10-Vlll-26. 

Berat 29-Vl-26 

* 
Me qenë se ofertat c dhëna për 

proniat qe Zotëron kjo Dreitorië në 
katund Drenovë nuk u janë t' arsye 
shme me VPd. e kshillit adrn. N. 9g3 
afati u zgjat deri me 25-VII-26. 

Korçë I· VJl-29 
Dre]. Pinanc.s 

Me qenë se për taksat e bashkies 
neni' e afertues s' dolli u vendos nga 
këshilli i bashkiës zgjatje e afatit deri 
me 7 7-26. 

Pogradec 3- Vll-26 
Ne prefekti 

Shp. e Kadastrës 
Behet e ditur se djemtë e të ndy 

erit Josif Kurit nga katundi Lekë! 
kërkojnë të nx'erin letra Zotnimi (tapi) 
për një haur që kanë në atë katund. 

Pra kush, ka ndo një kundërshtim 
prej datës së botimit, brënda një 
muejë, duhet t'i drejtohet Zyrës kom 
petente, përndrpshe veprimet kadas 
triale do të përfundojnë si mbas kër 
kimit të interesuarëve pa mos u marrë 
ndër sy kundërshtim. 
P. 10 Tepelenë 25-Vl-926 p 656. 

N. Kadastrës 

I quituni Kolë Tom Loli ka pas 
marrun uha nga ana e Zot. Gasper 
Manit e K: s. 2817 ku për sigurim të 
cillës sornë detyre i ka pas lanun 
peng (vefa) nji shpië të naltë me ka 
tër oda, me nji odë rrente, aher e me 
nii [erevië d.v odash kullë sanet, ko 
pësht pus e'j. e cilia pasunië ndollët 
në lagje Badra (Shkodër) e qarkurne 
me kufitar të dijtun. 

N. Kadastrës : 
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• pa tokë bukët qi u ndollen trashigim 

I qujtuni Cen Osmani dishron me prej të tetë, në katundin Hajrnel të 
bae vepër-sjellje mbi nji dugajë qi Zadrimës. Nii copë e qujtene «Breg» 
ndollet në tregun e Leshr s me kufij: dynum 12. (dymbdhetë) me kufij: L. 
Djathtë mbrapa, Rasirn Ademi. Mbajtë, Toka e Palë Kotecit Pr. Vija e Glinës 
Muharrem Zijaja. Para, rruga e tre- ! J. Rruga e Madhe V. Toka Sajt Agës 
gut. ! Nji coptjtieter e qulrune" Ara nen bah- 

i përmenduni mbas qi pasuninë në · çe dynym 4. (kater) kufij: L. Syl0 Da 
fjalë, kerkon t'a çojë mbi ëmen të vet dhi me motër, me tokë. Pr. Shelqet 
si ç' u tha, po kje se ka kush ndoj Begteshi. V. Smajl Effendija e Shi fqet 
kundërshtim, mbrenda nji mojit prej Begteshi. J. Marka Gjoni. 
datës së çpallies t'i paraqitet kësaj Të permendunit mbasi qi toket e 
Zyre me dokumentat provuese për : 
çiljen e gjyqit e në resë të kundcrt : . 
· të • : Vendi st vertetohet nga ana e Këshillës : 

Ad 
. . . . Permet 

mtnistrauve të vendit t' interre- : 
suemit ka për t' ju dhanë dokument- ! . . 
Zotnimi. ! Qilarisht 

P. 10 Lesh, 20-VI 816 p. 627 
N. Kadastrës : 

ndatt-tregut'me po donë me i sjellë mbi 
emen të vet, po kje se ka kush kun 
dershtim mbi pasunir.at e përmendu 
na, mbrenda nji mojit prej datës së 
çpalljes t'i paraqitet kësaj Zyre me 
dokumentat provuese për çilien e gjy 
qit e në rasë të kundert si të verteto 
het nga ana e Këshillës s' adminis 
tratës së vendit, t' interresuemvet, ka 
p.r t'ju dhanë dokumenr-Zotntm'. 
p. 10 Leshë 17- Vl-925 p. 529 

N. Kadasters 

Sendi Kufitë 
116 enjë dyqani L. J. Rugë botore P. Ltukan Beriga V. Paska! 

Nikolia 
një arë e quajtur L. Vangjet Kosma e Vellazeria p. Mantho Mitka, 

Shega Abas e Kapo V. Thoma Papa J. ~ina Kristaq 
idem një arë e quajtur L. V. Sotir Nasi P. Përua L, S01ir Nasi e Vasil 

Dhonat Nasi 
idem ara në vendin L. udhë e Argjir Sotir p. Dhirnitri Thinizo V. 

Veshtë Dhimitri Thinizo J. Abduraman Osman 
Bahet me ditur se në katundin Kar- · Pronjat e nalt shënuara janë të z. Stavro Thinizo Qilarishtit [trashëgi- 

bunar gjenden 90 strem dy copa to- : misht nga ati i ti Thinlzo Mitroge i cili i Zot 'non e në dorëson. I perrne 
kë me kufinat e dituna që të cilat ndur, kërkon titra Zotenlm, Përandai kushdo që ka nonjë kundre shtim bre. 
ndahen në 4 pjesa për 2 pies trash- . nda 15 dit nga data e nënëshënuar të prezantohet në Zyren e Kadastrës 
gimtarët Ali Ibrahim Haskos Z. Ab- j Permetit ose nënë Prefekturës, 
dyl Haskoja me piesrarët e tija me : Për ndryshe në mbarim të afatit të inreresuernit do i jepen tetra Zotënim, 
një letër dishmlë qi paraqesin kësaj . Permet !7-6-26 
Zyre të vërtetueme nga pleqësia, një d. t. p. p. 618 Nep. Kadastrës 
.pjes e kan të tpne dhe një pjes asht • 
e blemë nga zz. Ramadan e Sul j- ara S .lisht Strem. 20 Vendi Kakrukë L. udha P. udha V. ura e ma- 
manë të blrvet Hysein Ibrahim Ha- dhe J. udha, 
skas për të cilat kërkojnë titra-Zotni- · " Redhi " 1[2 " ,, L. Dalipi p. Lumi V. Abedini 
mi në qoftë se ka ndokush kundër- J. i· Zoti 
shtimë qyssë prej datës së çpalljes " Malisuvë ,, 5 ,, ,, L. Përo]. p. udha V. udha J. 
në fletoren Zyrtare: brenda një muaj Hysen 
afat duhet t'i parashtrohen Gjyqit se " mbi udh'' ,, 4 ,, ,, L,'! Zoti p. udha V. i Zoti J. udha 
përndryshe bahen formalitetet kadas- Z. Pajo Hasan Kakruka i qarkut Nënprefekturës Skraparit kërkon Ti. 
triale pa u mar parasysh kundërshti-· '. tra Zotnirn! (Tapi) për[katër copë arave qi i ka të blemuna prej të n Jyerlt- 
mi. Arif Hvsen Kakrukës me dëftesë private. Pra kush të ket ndonjë kundër- 
P. 10 Lushnjë 23-Vl-26. p. 6.32 · shtim mbërënda 30 ditëve qysh prei Datës -ç' palljes në Fletoren Zyrtare du- 

N. Kadastrës : het ti drejtohen gjyqit kompetent për ndryshe mbasi të kalojë ky afat kjo 
· Zyrë asht e shtrëngueme me krye formalitet Ligjore si mbas vendimit që 
do të marrë prej këshillit administrative. 

Skrapar 16-6-26. 
p. 10 p. 630 

* 

* 
Të qujtunit Z. Syloja e Rrukija i 

biri e ebija e Dash Nuros, pr dyco- Nëpunësi Kadastrës 
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* 
Ara Selisht Strem 3 Vendi Çepan L. Dilaveri p. Përroi V. Rushani J. 

Dilaveri 
L. Dilaveri p. Vuhati V. udha J. 
Dilaveri. 
L, Udha p Asllan bep V. Udha e 
Reko J. Asllan beu e Demiri dhe 

• ,, 3 • • 

" ,, 2 
" " ,, 

,, Selishte Pa· ,, 2 
shos 

Pemët e të Zot. 
Asllan beu P. Dilaveri V. udha e Di 
laveri J. Udha 
L. Vetiu p. Dernirl V. Udha J. Udha 
L. Përro] i vogël e i Zoti p. Përroi 
i math V. Aliu J. udha 
Për Izoti. Mb. Rushani D, Dilaveri 
M. Rushani 
Për Dilav. ri Mb. lzoti D. lzuti M. 
Fu ati 
L. Nurka P. Udha V. Xh-:vo J. Nurka 
L. Xhemati p, Isa Rushiti V. Udha 
J. Nurka 
L. Arshini p. Xhemati V. Udha J. 
L. Ali p, lsaj V. Udha J. Udha e 

" " 

,, Lis as 
Kumanov ,, 

4 
5 

,, " " ,, ., ,, 

një shtëpi e mbërdhes 814 
me dy dhoma " 

,, 

" 8[4 ,, ,, " ,, 

Ara Urdhësh Strem 5 " ,, 
" Lua th ,, 4 ,, " 
,, Hasko ,, ,, 3 ,. 

,, 15120 ,, Tok ndërtimi ,, 
Çesmes 

Z. Z. Fuat e Rushan e Xake Zaimi të gjith nga katundi Çepanit i Qar 
kut nën Prefekturës Skraparit kërkojnë titra Zotnimi (Tapi) për pasunlt e 
sipër shëeume pra kush të ket ndonjë kundërshtim brënda (30) tridhet dit 
ve qysh prej datës c' palljes në fletoren Zyrtare duhet të drejtohen gj1qit 
kampentent përndryshe mbasi të kaloi ky afat kjo Zyri! asht e shtërgume 
me krye formalitetet ligjore si mbas Vendimit që do të marrë prej këshillit 
administrative. 

Skrapar më 116-6-926 

p. 10 p. 630 Zyra e Kadastrës ,. 
* Toma, Zef Gjit-1 Vuka. V. Llesh Mar· 

Me kenë se të quirunit Zz. Filipi ka Toma J. Kol Giini, . Pal~k Gjini, 
e Gjys1ja i biri e ebiia e Mikel Çt kës livadhi i Gjergj LI eshit e delet në 
e Zo], Tina eve]a e Mikel Çekës di·· handek t' urës Gurit ·. e rrugës Mur 
hroin me bae Veper- sjellje per nji dhoshit e perpjeë në sheshi; joll e 
tokë buket e livr dhe (mbrenda uiin e perpiqet në rrugë karnsore' 

,Murdhashit) me nji copë malishtë Të permendunit pra mbas qi to- 
(ograje) dynym 200 (dyqind) në Bregë ket e ndalt- treguem~ po donë me i 
të Matfs me kufij: L. vija 'e kronittë sjellë mbi ërnen të,, vet, po kje se ka 
Murdhoshit, Pierër Preli Pietër Oje- kush kundërsht!m mbi pasuninat e 
ka, vija e pusit Mollokukit e d-I në permenduna, mbrenda nji molit prej 
sheshi-jolt e kapë rrugen karnsore në datës çpalljes t'i paraqitet kësaj Zyre 

•• mal, Pr. Vija e Prezë Zeimenit, Kol j me dokume.ntat provuese për çilien e 
Gjek Prëla, Nik Luc Prela, Prelot gjyqit e në rasë të kundert si të ver- 

tetohet nga ana e Këshillës s' adminl 
stratës së vendit t' interresumvet ka 
per t' ju dhanë dokument-zotniml. 
p. IO Leshë me 19·Vl-926 p. 629 

N. i Kadastrës 

I qujtuni Mitro i Pero Nikos ka 
pas marrë uha nga ana e Zot. Jozif 
Haxhi Kolës shumën e Nap, ari. 70 
(shtatdhetë) ku per sigurim të ksaië 
som detyrë i ka pasë lanë peng (vefa) 
nji shpi të ultë me 2 oda etj. vjekca 
si dhe nji gjysë mullinit me nii gurë 
nder 8 pjes tri pjesi të cilltë ndollen 
në lagje Rus' i Vogel rruga Haslike] 
e Hasan Riza të qarkuem me kufitarë 
të dijtun. 

Me kenë se afat' i ka s' kadue e 
detprsi në fjalë sa do qi kje lajmue 
mbasi nuk u gjegj pagesës pasunija 
në fjalë vehet n' ankand e shitet rre 
gullisht në bazë të liglës e kërkesës 
kreditorit. 

Shitja e parë fillon me 26-VI deri. 
me 26-VIl-926 

Shitja definitive merr fund me 
1 l-VIII-926 

p, 10 Shkodër 26.VI-26 p. 688 
N. Kadëstres: 

* z.z. Sadull, Make, Duman, Asllan, 
Mahire, e Zejnel Përmeti, kërkojnë ti 
tra zotnimi, për një shtepi me dy Kop 
shtë, të giendur në Përmet e të Kufi. 
zyar me: Osman Alamaqin, lahia Me 
kon, Rexhep Shehatio, Mustafanë e të 
Karnes, të clën e zotënoinë dhe e 
në dorëso] në dhe u rjeth 11g1 i ndyhe 
ri Hajre din Hoxha, tue patur slcill 
do pjesat përkatëse mas atërisë e në 
baze të ligjit. 

Prandaj kushdo që. ka no nje ku 
ndershtim rnbrenda në 15 <lit nga 
dara e kësaj shpallje të prezantohet 
para Zyrës Kadastrës Përmetit ose në 
Neneprefenture, për ndryshe në mba 
rim t' afatit t' ia teresuarve do u jepet 
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Prefektura _ 

Z. Z, Thoma Dhimitri Gjati nga Delvlna dhe Vasil K. Llazua nga kat. 
Kardhikaq mas një dishmies që i paraqitnë Nën prefekturës këtushme me të * 
cilën kërkojnë regjistrimin e rie të (20) copë arave! prej stremë (77) dhe Mbasi nuk asht zanun Kajrnaq Ser- 
të (21) copë Rënia ullinjet të gjitha të ndodhura në kat. G.ra~ë dh.e të .. kuf.- gush i biri Çel Beqlrit prei kat. Ka 
zuar me kufiet që pasojnë të cilat i kanë nën pronësien ligjore të vete. klivar banues (Shijak). që pandehet se 

Kufiet strem me d 22-Xll· 925. ditën ka rrëmbe të 
arë. palo Horzfo Karja Kameni, pro], e i Zoti OI queitunln Nurije Hysen Çallikun prei 

Nga të katër anët musha . 4 kat Lukesh (Shijak) Kryetaria e Gjy. 
,, dy anë Ruga, dhe oga dy anë kullotiadurna 3 qit Shk. 1 Tirani! që prd datës shpa- 

- Illes të këtl vendimi të pandehunit 1 
përmenduri i nepet dhetë ditë afat, për 4 
me u prezantue para gjyqit. Në qoft 
se nuk i paraqitet gjyqit rnbrenda këti 

8 · bi d afati vërtetohet se nuk don me Ju m 3 
ligiës, dhe kështu ka me u shikue 

5 . .. . , gjyqi në mungesë, kanë me 111 rezue 
,, Lemë, Rugë, vendi thamza, Musha 9 ! të drejtat civile ka me ju sikvestrue 

5 
i pasunia dhe me as nji mënyrë nuk 

2 
: ka me pasë të drejte ankimi mbi ve 
primet e bamuna. 

. Të giith glendarrnët e policët janë kamani, kullo- . .. 
të detyruern me zamen e tq. 5 

Për plotësimin e veprave të për- 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 

5 
dhe në mbështetje IH! nenit 371, 372 2 
të procedurës penale shpallet ky ve- 

2 d" n im. 
8 

Tiranë më 18-6·26 p,633. 

letër zo.nim. 
p. 10 Ptrrnet, 23 Vl-1926 p. 655. 

Nënpunësi Kadastres 

Z. Isak i biri Hysen Bishqernit nga 
Elbasani kerkon Lerer zotnimi per nji 
copë arë gjashtë pendesh qi ndodhet 
në katundin Jagodine me këta kufilnje: 
nga L. F:iad Beu nga P. Ibrahim Mi· 
raku e Ahmet Hastopalli, nga ]. Rru- / 

" picuri 
,, Barllakonë vartë 

Veli kosë 
" Karja 

I 
ge, nga V. Fuad Beu. 

. Pra shpallet per nji afate pesë 
mbechite ditesh se kash ka ndon]i ku- 
ndreshtim mbrenda në afatin e caktuem 
t'i drejtohet Kësuiltes administra 
tës këtushme, për ndryshe epet ve 
ndim per me u ba veprimet e duhu 
na në zyren e Kadastrës. 
P. 10 Elbasan 28-Vll 29 

» bagçe jovanit 
,, ftela në bagçë të 

shidhoni, çaro pande brënda në kullotë palograva 
Rethuar me Rugë, Kroi, Kamani, e i zoti. 

,, » ,, me ..• e Musha. 
jovanit 

., tharnza 
" Në bagçe tëJjani Naçlt ,, 
" Llaqa 
" · Koçë papa 
" thamza 
,, gura palograva 

•• 

" 
" 
» 

" 

>> Kaman Kadarenë, prej, e " 
" Rugë, pruas edhe i Zoti 

,, prua, e me Kaman Kadarenë 
,, Kaman Kadarenë, Pugë, e i Zeti. 

e kullote kamanit 
.. " anagnost Mitro, 

,, Satir Milalithi » » anagnosr Mitronës, 
tia e kamanit 

" ara e vjetër në kullo- Ruga, Kaman], e i zoti. 
te të tyre 

,, palomillo Lumi, pro], e musha. 
" shën Vasili me anë të kamanit, e me shën Vasilë 
" amudhes në kullote ara e ksmanit, proj, Rugë. 

të karnan kadaresë 
,, faqi çikulla 
" proi. 
» duania nikojani 

Ruga, kamani, edhe panaja 
Lindia. Ruga, P. Veri, J. Musha e gravt s 
L. ara e Kaman Kadaresë, P. V. J. Muha e 
gravës 3 

Shuma 77 
ullinj brenda ne Rënja ka- L. P, V, J. tokat e çeflikut 
tundin copë gravë 21 

Prandaj në pasuniet e përmendura 
kush do që ka ndo një kundresh 
tim duhet t'i drejtohet Nën prefektu 
rës në fjale brënda në (25) dit qysh 
prej datës shpallies në fletoren Zyrta- 
re për ndryshe do të vendoset 
gjistrimi kadastral. 

Dclvinë 12- VI-26 
fl. 10 p. 615 

re- 

N. P. Kadastrës 

Shp. e Gjyqeve 

2 
4 

Kryetari 

* 
Mbasi nuk asht zanun Mahmut A 

dem Çalliku prej kat. Lukesh (Shijak) 
Kryetari, e Gjyqit të Shk. I. Tiranë 
që prej datës shpalljes të këti vendimi 
të panehunit përmendua i neper dhetë 
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ditë afat, për me u prezantue para 
gjyqit. Në qoft se nu!{ i paraqitet gjy 
qit mbrenda këti afati vërtetohet se 
nuk don me ju bind ligiës, dhe kësh 
tu ka me u shikue gjyqi në mungesë 
kanë me ju rëzue të drejtat civile ka 
me ju sikvestrue pasunia dhe me as 
nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith glendarrnët e policët 
janë të detyruam me zanjen e ti], 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe ne mbështetie të nenit 371,372 të 
procedurës penale shpallet ky vendim. 
Tiran~ më 18-6-26 D. 633 

Kryetari 

Z. Xhelat Srnokihina nga katundi 
Srnokthinë e Vlonës, e isht Nëpunës 
Civil i Zyrës Rekrutimit Elbasanit dhe 
tash me banim të paditun, thëriret me 
u prezantu para Gjyqit Hetuës t' El 
ba~anit më D 12-8-26, për t' u pyet 
si ipandehun për se ka ba nji raport 
dhe nji l_eter- shpëtimi fallso për të 
.periashtue nga sherbimi ushtarak Ka 
"mber Mehon nga Elbasani tue i mar 
mitë (ryshvet) 

Për ndryshe ka me u vepruë mbas 
l.gfes, 
Elbasan, 12-6·926 Gjyqtar Hetues: 

p. 58, 
* 

Perrnbi padien civile lë Shkallës st! 
I. re Gjinokastres prej Zotit Agush 
Çanos kundër Q:zim Shevqet Koka. 
larit, të dy nga Giinokastra, per pa 
gim të 113 Liravet Turku ari te dhe. 
na, hua, kjo Gipkatore me akt Gjyki 
min Nr. 33 d, 23-8.1923 ka vendosur 
detyrimin e t1! paditunit Qazim si 
hua-rnarës t' i paguaje shumen' e per 
mendur 113 Lira Turke ari bashkë me 
kama ten' e tjre ligiore dhe spezet gjp 
kore. 

Pra me qenë se pr ~j hetlmevet të 
bera u muar vesh se i paditu ai Qazim 

FLETORTJ\ ZYRTi\RE 6 KORRIK 1926 1_1 -- 

Shevqet Kokalari nuk ndodhet në Gli· 
nokastre dhe banimi i tij nuk i dihet 
në bazë të nenit 26 të P. C. e per të 
zene vendin 'e komunikimit t' akt gjy- • 

kirnit botohet kjo shpallje. 
p. 10 Gjinokastre, 24,VI-96 p. 687 

Kryetari 

Pasunija e pa-tundëshme e z, Nikolia Kostandin e trashigimtarvet të 
vdekunes Tushe Vasil e Qaoe Kostandini banore në katundin Pjeshkërë të 
Durrsit, dhe Parasqevi Konstandini prej lagjës Varoshë të Durrsit. 
Qyteti Lagja Lloji Sasia Kutitë 
Durrës - shtepi e ndame me 1 Nga ana e djathtë me oborrin e Gjok 

tri oda naltë, dy kop- Mit Arapit, nga e majta me shtëpin e 
shtë, o borë e hise oborrin e Pal Tirit, rnrapa me r sh të pin 
pus. e kopshtin e Pal Tirit e para rrugën e 

madhe; prej 5760 pjesësh, 2134 pjesë 
të pengueme. 

Të sipër përmendunit me akt-gjykim të gjyqit Shk, I. Tiranës, ian të 
gipkumun për m'i pague, Andon Datës nga Durrsi L, It. 8400 td mië e ka· 
tërqin, veç pagës avokatore L. It. 420 e shpenzimevet gjpkore 120 fr. arë. 

Për sigurimin e përmbledhjen e ktyne të !1ollavet pasunia e sipër për 
mendur del n' ankandë dhe shitet. 

Prandaj si mas nenit 28 të ligj es mbi disa ndrime të ligjeve! vepruse, 
afati i ankanës së parë ashtë 30 ditë, që prej ditës së filltmit t' ankanës, që 
prej datës shpalljes, e gjer në shitjen e parë; dhe afati i ankanës së dytë 
d.finitivishtë ashtë 15 ditë prej datës së shitjes së parë e gjer në sbicjen e 
fundit me 5°lo shtim. 

Cili dëshiron me ble, ka m' u dreitu Zyrës Përmbarimit në Tiranë. 
Tiranë l 5-Vl-26. 

p. 10 p. 584 Përrnbaruësi 

* I semtin Karroq nga të cilat niania për- 
~mineja e bija Havës Dinit e sho- mbahet pr.j 93 nantedhit e tre druë 

qia e të·-.:.:.v~ekunit Ibrahim Sbaqir ullini dhe kufizohet nga L. rrugë e 
Demirit si trashgirntare e dorvuese në Përrue P. Ramis e Limon Qaf mollën 
pasunin e burrit saj të përmenduni! e Ali Xhani F. Feta Biza e V. të Zot- 

nit, si edhe pjesa tiet~·r prej 77 drue 
ullini kufizue nga L. me Mue, Fagun 
nga P, Ali xhani e të Zotni! nga F. 
po ti! Zotnit nga V. me Qazim Hpsejn 
Xhanin, si edhe më 688-1448 pjesë 
të nji shtëpiie në lagjën Karavelije ku 
fizue përpara Shaqir Mura ti 
e Ahedin Isa e fendin nga e djath 
ta rrugic e Allush Tepele].; nga e ma 
j:a me vakufin e xhamis Naskollit pra 
pa me rrugë, qi kto pasunië janë të - 

e F. Muç Sherja e Demir Huli nga I mbetuna nga i vdek.uni i permendunl 
V. me M~ç ulloren e me Vakufen e \ Ibrahim Shaqir Derniri. Pra shpallet 
Shëgjonlt, si dhe dy copë ulishta në se ullista me gjith piesët e shtëpiës 

lbrabirn, asht gjykue me i pague Sha· 
hes s' bisë Ali Seidinit po nga lagia 
Karaveliie, dyzetenii Nap. ari kryegjr>, 
<si edhe spenzimet e Gjyqit e tjera. 
Per sigurimin e pagimit të kësaj shu 

me me kërkimin e gjyq Fituses Shahe 
asht vendos nga Kryetarija e përmbarimit 
siqvestrirni i nji ullishte 60 gje,Rte- . 
dhit drue ullint në serntin harrnss ku- I 
fizue nga L. me Ahmet Shernilin e 
Kolë Ndrekën P. me Remën e Kullasit 
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q ë të gjykohen si të paditun per met ligjore kondra tyne. 
. 631 padijen që kangrehun kundra tyre pa. Korçë 10-6 926. p. . · d ë . · 

Gjyqtari Hetuës : ditesi Petro N. Prodani pe~· "" et prei 
. LAJMERIM i 983 grosh me ka~ate_n, ligJore t~ ma- 

Me anë të cili it laj mohet z. Cano i ra me datë 2-6 Ma1- t 9, 6 të pusoiusura 
Beg Ulqinaku, nga Shkodra e me ba· i me t-Irer . 

P k h di hi bl 1 të nim të padiitun, se vendimit konser- · Ne rasë të mos qlaqunit dite~. c 
ra us ts iron me e e . . · it k me vuue 

· . ., : vativ të Gjyqit të Shk. I. te -::hkodrts permendun të g1yq1 a . 
drejtohen për mrenda afatavet caktue . . k . . ë cesë të tvrc si mas Ligjit. 

. . . ~ . Nr. 3 d. 14-11-26 qt permban se ues- . gJ}'Qt n muoi-, r . 
në Zyrën Përrnbaruse t Elbasanir, . . Sh . r ' K1'0 letre ft së per të zezë vendin , · trimi e barkës «Posta e qypms" e , c 

P. 10 Elbasan, 24-VI-926 P.643. : . . . 2 d 4_111_1976 : e komunikimit si mas N. 26 ië prece- 
P. Përrnbarus' i Elbasanit qt kje botue në Nr, 4 • . - : . . . S li · G" it 

të kësajë fletore, mbasi nuk I asht : dgrës civile var, t në ~ a ë të 1yq 
* kenë caktue afati, mbas kerkimit t' a· : dhe jepet për botim ne f1etoren Zyrtare 

Theriten të psdituntt Sotir dhe Va" nës t' interresueme, Kryetariia e atij p. 10 Ersek më 16·Vl·926 P· 689. 
sil Toti Gjoka dhe Petro nip i Toi Gjo- · Gjyqi i cakton nj i afat tre muejsh i Gjyqtari Paqtuës: 
kas me pare banues në katundin Re- . cilli xen fillë që nga dita e çpaljës. : • 
hovë tash me banim të mos ditur që . Shkodrë, 9-VI-26 P. 573 : Falke Seidl, nga ~Dibra e banues 
të çfaqen perpara Gjyqit Paqtues të d.t.p, Notari ) në Tiranë, Landa e padis Rrafje ~dita 
Ersekës me 16 Tetor 1925 dhe me i • e ora e gjykimit 4-VII·26 e Diel ora 
oren 10 para dreke, që të gjykohen si Thëritet i padituni Mersin Ymer : p, d. në ditën e orë, e sipër-shënue- 
të padirua për padijen që ka ngreh un Evrenezas me parë banues në kat. Ta- ; me jeni të thirrun në 8 1)2 gjyqin fi. 
kundre tyne paditsi Petro N. Prodani çi poshte tash me banim të mos di- ; lluc r si deshrnusë. 
për nje borçë, pr.] lira engleze 4 me tur që të çfaqet pi rpara giyqit paqtues i Tiranë më 24-Vl-1926 p. 657 
kamaten ligjore të marra hua me d •. të Kolonje me d. 15-Tetor-26 dhe rn e ! Kryetari 
3.V-1911 dhe 910 grosh · oren 10 para dreke që të gjykohet si i i 

Në rast të mos çfaqunit ditën e . paditun per padijen qt ka ngrehun ku- i 
permendua të gjyqit ka me vijue gjy- i ndra tij paditesi Petro N. Prodani per l Mbasi nuk asht zanun Seid Rah 
qit ka me vijue glyqi në mungesë të i oje det prej lira englezë 3 112 me ka- i mani prej kat. Macukëll {\1rrat) 
tyne si mas ligjit, j matën ligjore të mara hua me datë : që pandehet se ditën ka vra të 

Kjo leter ftesë për të zenë vendim i 30-X-91!'5 dhe 300 grosh me d. I-XII- quejtunin Rystern Lleshin nga i kat. 
i komunikimit si mas nenit 26 të Pre- j 913 e t~ psu~isura me tettër 913 grosh : Kryetaria e Gjyqit të Shk. I. Tiranë 
cedurës Civile varet në sallen e Gjyqit ! me datë 9-Prtll 914• f . di 1 që prej datës sh pd lije s të kt'ti vendi- 

. . . · : Në rast të mos ç aqunit iten e : . 
dhe Jepet për botim në fletoren Zyr- : d .. 0. . k .. G' : mi të pandehunit përmendun 1 nepet .. . : permen un te JJ'qti a me VJJUe JY- : 
tare te Rrupubltsës. ., ! . . .. .. . b 1. iit : dhetë ditë afar, për me u pr, zantus · "' : qt në mungesë te tua s1 m as 1gp . : 
p. lO Erseke me 16-VI-926 p. 689 :. . .. . . i para giyqit, Në qoft se nuk I paraqi- ! KJu leter per të zenë vrnd1neko-: . . .. . .. 

Gjyqtari Faqtues, l munikimit si mas Nr. 26 ti! procedu- i tet gjpqrt mbrenda ~ëtt. afat'. ~-' rt eto- 
' c· -1 .11. 11 .. të . it dh : het se nuk don me iu bind llgiës, dhe : rës 1v1 e varet n~ sa e e g1yq1 e : 
i . b . ë fl t 2 t : kështu ka me u shikue gjyqi në mu- .. . . . : Jepet per otim n e oren yr are. i . .. . .. . . 

Thenteo te pandehuntt për përdo- i . 10 Ersek më 16_y_26 689 : ngesë, kane me JU rëzue te drejtat ct- 
rim aktesh Iallco, Vangiel Kozmai, i p Gjytari PPaqtues i vile ka me ju sikvestrue pas.mia dhe 
Vasil Kozrnai dhe Koti Spiro Totoni i * : me as nil mënyrë nuk ka me pasë të 

• I : 

nga Goshtivishti, banues në Greq'ë, ! Thrriten të paditunit Nikvlla dhe i drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 
me banim të pa-ditunë të prezanto- ! Spiro Dhirnitri Xheku me parë banu- ! Të giith gjendarmët e policët janë 
hen para gjyqit Hetuës të Korçës më25 ! se në katundin Rehove tash me banim i të detyruem me zanjen e tij. 
Korrik 1926 ditën e !.Jjel dhe më orën ! të mos dituo qëtë çlaqen para givqit i Per plotësimin e veprave të për- 
9 mengl.s, për t'u pyetun si të pa- i paqtues të Kolonles me datë 15· Te- i menduna i asht shkrue Prokuroriës 
ndeh urë, për kundrazi do b ehen vepri- 1 for 1926 dhe me oren 10 para dreke idhe në mbështetie të nenit 371,372) 

vihen në ankant për t' u shitë, shitja 
e parë fillon nga dita e botimit . 
të kësaj shpallje e mbaron në krye të \ 
30 duve dhe ajo e fundit nis nga e : 
nesërmla e 30 ditve mbaron në krye 
të 15 ditve 

• 
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të procedurës penale shpallet ky ve- ! të rreshtuem me 19-11·9~4, dhe Arif / thashtu nga thanjet e dredhueme të 
ndim. j Rexhepi, nga Shkodra, i aratisun, të : pandehuri, tjerë, nga thanjet e dishmi- 
Tiranë më 19.9.29 P. 633. ! marrun nën gjyqë me krim, perse me tarvet të ndigjuem me be para gjyqit, 

Kryetari i l l-lll-1924 m ~ nji hekur qi kanë per- gradualisht nga të gjetunit e kundra- 
• ! dorae, kanë shperthuem nji drasë e vet të vjedhuna në shpin e të pande- 

Mbasi nuk asht zanun Ali i biri ! qementon e <lugajës të ankuesit Simon hunvet e sidomos nga dishmija e Ta 
Jusuf Kareshës banues në kat. Çillnë i Gjon Giadrit e Shuk Gjon Boriçit, tos të shoqes të pandehunit Selman 
poshtër (Dibrë) që pandehet se me d. : dhe i kanë vjedhë kundra e elkura, Elezit e cilia dishmië ne vedin e saj 
17-IX-29 ditën e ka vra të quajtunin / tuej pasë pranë mkarnbësin mprojtës ka nji randësi, ashtu edhe nga aratija 
Bajram Sulcjmanln prej kat. Grykë ! Adv. z. Osman Shehin, me zyre në e të pandehunit tjeter, Arif Rexhepit 
e Nokë Dibrë, Kryetaria e giyqir të i Parrucë, sot me 4 Qersh uer 1925, me u vertetue se të pandehunit e nalt-per 
Shk. I. Tiranë që prej darës shpalljes ! zanë të perbashkta u vendos: mendua tue bisedue e tue u shoqnue 
të këti vendimi të pandehunit përrnen .. l Fajsia e të pandehunvet Selman së bashkut me 11-III-924, në kohen 
dun i ncpet dhelë ditë afat, për me u j Etez Tal.lit Brahirn Sait Puka, Jusuf natës kan shkue në dugajën e ankue 
prezantue para gjpqit. Në qoft se nuk ! Halilit e të aratisunit Arif Rexhepit, sit Simon Gjadrit kan çelua tarabat e 
i paraqitet qjyqit mbrenda këri afati : me, delikt, si mbas nenit 222 të Kod. asaj dugajë. dhe kështu kan hije mbre 
vërtetohet se nuk don me ju bind li- i Penal, dënimin e tyne me nga 1 (nji) nda e dhe kan vjedhë 6 (gjashtë) palë 
gj~s, dhe kështu ka me u shikue gjy- i vjelë burgim të thjeshtë, si vjedhsit e kundra e dy teka faqe. 

• .1 
qi në mungesë, kanë me JU rëzue të f dugajës të ankusit tuej kenë së bash- 
drejtat civile ka me ju sikvestrue pa- \ kut e tue shkue oaten. Nuk mund të e tyne me krim tuc thanë se të pande 
sunia dhe me as nji mënyrë nuk ka r pertito]. ë nga dekret ligji j faljes. hunit me n]i vege) të posaçme kan 
me pasë të drejtë ankimi mbi vepri· i Me qenë se nga të giykuemit posë çilë tarabat dhe kështu kan ben vie 
met e 'ham u na. ! t' aratisunit Arif Rexhepit janë rresh· dhjen por ekspertat tjeler Lacukun e 
. Të gjith giendat mët e policët janë i tue me 18-Ill-92-t dhe si mbas kësaj Tish Koja të dy me zeje marangona 
të deiyruern me zanjen e tij. ( datë kohen e gjykimit në burgim e 

Për plotësimin e veprave të per- ;; kan parmbarue plotësisht lirohen nga 
menduna i asht shkrue Prokuroriës ! burgu mos qofshin të ndaluem per 
dhe në mbështetie të nenit 371,3n të ! ndoj shkak tjeter. <lugajës nuk e ka çimenton deri së 
procedurës penale shpallet ky vedim. ! Ky vendim per t' aratisunit Arif fund të dy tarabave, viedhsit kan 
Tiranë më 8-9-26 p. 579 i Rexhepin mund të kundreshtohet e të 

AKT GJYKIM i diktohet, dhe per tre tjere t mund të 
·•N' emen të Rrcpubliqës Shqyptare» j diktimohet. 

Gjyqi i Shkallës së I. në Shkoder i Sendet e vjedhuna Ju këthyene të 
i formuem prej Kryetarit Zot. Riza i zot ankuesit Simon Gjadrit. 
Koplikut, Antarvet z.z. Izet Leskovl- i Shpenximet gjyqore Fr. arit 60 
ku e Nikollac Peppe si iivqtarl', tuej : (gjashtëdhetë) i ngarkohen të gjy. 
kenë gadl Prokurori Zot, Josif Haxhi i kuemvet. 

I 

Mima e sekretari Zot. Tefik Bushati i 
si Protokolistë, në gjyqim të bamun i Nga ankimi i ankuesit Simon Gia- qi të tilla taraba nuk mund të kcnsi 
çlaqësisht, e në mungesë U! pandeh. j drit, nga të gjetunit e dugaiës të per- dërohen si ato dyrët, qi ligja njef 
Arif Rexhepit, me dyer të hapuna, në ! mendua të cilun naten e vjedhjes nga (mpkale) pra kerkimi i Z. Prokurorit 
padi të ngrehun prej anës së Preku- i pohimi i qartë i te' pandehunit Selam per piken e krimit nuk shifet i ligje 
roris n' Emen të Drejtës Botore, ku- J Elez Tafitit, i cili me gjithë se tue i shem, 
ndra të pandehunvet Selman Elez Ta- i dredhue thanjet I parë, para gj}'qit ka Pra, trupi glukues në mështetie 
fili, vjeç 24, ngll Golemi, Btahim Salt j deklarue pikë për pikë mëndyren e t' arsyenavet e provavet tl! nalt-diftue 
Pika, vjeç 26, banues Tophanë, Isuf i kësajë vjedhje tue bashkuem e tue ve- me vedosi fajsin e kater të pandehun 
Halil Ç11fa, vjeç 28, banues në Dudas, i ndos me të pandehunit e tjerë; gjith- vet Selman Elez Tafilit, Brahim Sail 

ARRSYENA 

Sodoqi Z. Prokurori lvpë dënimin 

në vrojtimin qe asht ba në vendin e 
vjedhjes per mëndyren e të çilunit të 
dugajës thonë se: praku i derës në 

muitë me e ngrehë taraben e parë per 
pjetë edhe me e qitë jashtë vendit të 
vetë pa-Iarë zorit, me ket mënyrë kan 
qitun mbas së parit dhe tarabën e ' . 
dytë, e kështu. kan hyemë mbrenda e 
e kan mbaruern qellimin e tvne, 

Pra, si mbas këtij ekspertimit 
merret veshi se tarabat janë heqë pa 
farë zorit, edhe [anë çilun lehtas kështu BKSH
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Puka, Jusuf Halili e të aratisunit Arif 
Rexhepit me delikt si vjedhësit e du 
gajës t' ankuesit Sim in Gjadrit tuej kenë 
së bashkut e tue shkue naten në du 
gajen e tij. 

Sjellja e fajtorit i perket nenit 222 
të K. P. në të cilin thuhet se Ata qi 
guxojnë e vjedhin me nii nga arsye 
nat e poshtë shenueme burgosen nga 
nii vjetë deri në tre rnue]. 

I. Në ngjarje të ketë ndollë naten 
dhe të je në bashkue dy a mateper 
persona ose të jenë nji nga dy llojë 
por vjedhja të jetë ba bë vend qi ba 
nohet ose në faltore. 

Por, trupi gjykue në veshtrim të 
këtij paragrafit të nenit permendun 
vendos dënë min e fajtorve Selman E 
lez Tahirit, Brahirn Said Puka, Jusuf 
Halil Cufa e t' aratisunit Arif Rexhe 
pit me -ga rji vietë burgim lë thjeshtë 
mbasi edhe nuk mund të perfitojnë 
nga dekret ligja e Ialiave, 

Me qenë se nga të gjykumit posë 
t' aratisunit me 18-lll-924 dhe si mbas 
kësaië datë kohen e gjykueme të bur 
gimit e kam permbarue plotësisht li 
rohen nga burgu mos qofshinë të 
ndaluem per ndoi shkak tjeter. 
Shkoder, me 4 Qershuer 1925 

Zev. Kryetar'i Gjyqit Shk. I. 
Vertetohet njisija me origjinalin: 

Shkoder, me 6 Marc 1926, 
Krye-Sekretari 

Shkdër 12-VI-926 p.586 

* 
Mbasi nuk asht zamun Qani Xha 

ni banues në Luz madh-Kavajë që pa 
ndehet se me d. ditën e ka grabitë të 
hollat të quajtunit Tod Jan Lopën 
prej kar, Spilej (Kavajë), Kryetaria e 
gjyqit të Shk, I, Tiranë që prej datës 
shpalljes të këti vendimi të pandehunit 
përrnendunit i neper dhelë ditë afat, 
për me u prezantue para gjyqit, Në 
qoft se nuk i paraqitet gjyqit rnbre 
nda këti afati vërtetohet se nuk don 

me ju bind ligjës, dhe kështu ka me 
u shikue giyqi në mungesë, kanë me 
ju rëzue te drejtat civile ka me iu si 
kvestrue pasunia dhe me as nji më 
nyrë nuk ka me pasë të drejtë anki 
mi mbi veprimët e bamuna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë 
të detyruem me zanje n e tij, 

Për plotësirnin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështctie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ve 
ndim. 
Tiranë më 14·6·926 p. 583. 

Kryer ari 
* 

Mbasi nuk asht zanun Sadik Im 
shta banues në Çermë-Lushnie që pa 
ndehet se me D. ditën e ka grabitë 
hollat të quajtunin Tod Jan Lopës 
prej Kat-Spile] Kavajë Kry.taria e 
gjyqit të Shk, I. që prej datës shpa 
lljes të këti vendimi të pandehuni! për 
mendun i neçet dhelë ditë afat, për 
me u prezantue para gjyqit. Në qoftë 
se nuk i paraqitet gjyqit mbrenda këti 
afati vërtetohet se nuk don me ju 
bind ligjës, dhe kështu ka me u shi 
kue gjuqi në mungesë, kanë me ju 
rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vestrue pasunia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pesë të drejë ankimi mbi 
veprimet e bamuna. 

Të gjith gjenderrnët e policët janë 
të detyruem me z snjen e tij, 

Për J)lotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në rnbështetie të n.nit 371,372 të 
procedurës penale ky vendim. 
Tiranë më 14·6-26 p. 583 

Kryetar 
* 

Mbasi nuk asht zaaun Selim Çtpr 
li banues në Vorazan Kavajë që pa 
ndehet se me d. ditën e ka grabitë 
të hollat të quajtunin Tod .Ian Lapës 
nga ka! -Spi lej Kavajë Kryetaria e gjy- 

qit të Shk, I. Tiranë që prej datës 
shpalljes të këti vendimi të pandehu 
nit përmendun i nepet dhetë ditë afat, 
për me u prezantue para gjyqit. Në 
qoft .se nuk i paraqitet gjyqit rnbre 
nda këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bind ligjës, dhe kështu ka me 
u shikue gjyqi në rnundesë, kanë me 
ju rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vestrue pasunia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pasë të dreiië ankimi mbi 
veprimet e bamuna, 

Të gjith giendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave W për 
menduna i asht shkue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371,:172 të 

lii 

procedurës penale shpallet ky vendim. 
'J iranë më 14-6-26 P. 583 

Kryetari 

FTESË CIVILE 
Me anën e kësaj shpallje bahet me 

me dijtë se padija e ngrehun prej 
Kolë Daberdakut me banim nl' gjuha 
dol të Shkoders kunder Vilhetm Sla 

vkovskit nenshtetas austrijak banimi i 
të cilit ma përpara i dijtun sepse ka 
bancp në Shkoder, e tash i padiitun, 
do të shiqoher, dhe dita për gjyqirn 
asht caktue per me 8 Gusht HJ26 n'o 
ren 9 paradite. 

Prandej thirret në gjyq i padituni 
i permendun në diten dhe n' oren e 
nalt diftueme tuj u paraqitë vetë Gjy. 
qin e Paqit të Shkoders ase tuj der 
gue perfaqsues ligiuer, e përkundrazi 
gjyqimi ka me vazhdue në mungesen 
e tij. 

Me kenë se siç u tha siper ba 
nimi i të paditunit nuk asht i :dijtun, 
kjo shpallje zen vendin e komuniki 
mit në leter padis, si mbas nenit 26 
të procedurës civile. 

D. I. P. 

Sh kod er, 16 Qersh uer 1926 
P. 616 Gjyqtari Paqtues: , 

BKSH
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Pra me qenë se i padituni Mehmet 
Diani ndodhet [ashtë Republikës Shqip- . * * • 
tare me banim të pa njohur, si mbas ; Mbasi nuk asht zanun Rexhep Ka- 
nene vet 26 e 32 të P. C. njoftohet me . ca banues në kat. Shcolac i Dibrës që 
anen' e kësaj shpallie]e të prezantoh et : që pandehet S<! me d, diren e ka vraë ndim. 
më diten dhe oren 'e nalt-perrnendun dhe plagos të quejtunit Ibrahim Idri- Tiranë me 19-6-1926 
para këtij Gjyqit, se per ndryshe do : zia e Ibrahim Hasanin nga Kat. Oars 
të shikohet gjyqi në mungesen 'e tij. : i Matit Kryetarija e Gjyqit të ~Shk. I. 
Giinokastrë, 15· 6-926 P. 621 : Tiranës që prej datës shpalljes të ktij * 

P. 70 Nd. Gjykatësi : vendimi të pandehunit përrnendun i i Mbasi nuk asht zanun Lam Rah- 
• • • : nepet dhetë ditë afat, për me u pre- i man prej kat. Mallekëlt (Matat) që 

Me qene se Z. Shefqet Çleri nga i zantue para gjpqit. Në qoft se nuk i / pandehet se me ditën e ka vra të quj 
Giinokastra nuk paguajri sendin e gjy- : paraqitet giyqit mbrenda këti afati vër- ·1 tunin Rystem Lleshin ng'a i kat, Krye. 
kpem në favor të Z. Refat Karadhiut : tetohet se don me ju bind ligjës, dhe · taria e Giyqir të Shkali. Irë Tiranë 
nga Gjinokastra, :kjo Zyrë krejti në : kështu !<a me u shikue gjyqi në mu- që prej datës shpalljes te këtl vendi 
ankanë gjysmën e 113 pj.së që i takon ( ngesë, kanë me ju rëzue të drejtat ci-' mi të pandehunit përmenden i nepet 
gjpq blerësit përmendua në 29 copë ) vile ka me ju sikvestrue pasunia dhe dhetë ditë afat, për me u prezantue 
ara të ndodhura në katundin .Halo të . me as nji mënyrë nuk ka me pasë të : para gjyqit. Në qoft se nuk i paraqi 
Delvints të cilat në ankanën e parë : drelrë ankimi mbi veprimet e barnuna ; tet gjyqit mbrenda këti vërtetohet se 
rnbctnë mbi ernërin e Z, Muslli Oj:- ; Të giith gjendarrnët e policët janë / nuk don me ju bind ligiës, dhe kësh 
brese për franga ari 15507 Pesëqint e : të detpruern me zanjen e tii, : tu ka me u shikue gjygji në mungesë 
pesëdhet. , Për plotësimin e veprave të për- · kanë me ju rëzue të drejtat civile, ka 

Pra kush deshëron me ble të pre- '. menduna i asht shkrue Prokuroriës : me ju sik.vestrue, pasunia dhe me as 
zan:ohet në këtë Zyrë të shtojë 5°]0 ; dhe në rnbështetie të nenit 371, 372 nii mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
në 15 dit brënda nga dat e botimit të të procedurës penale shpallet ky ve- ankimi mbi veprimet e bamuna. 
kësai çpallje për ankanën c dytë. : ndim. Të giith giendarmët !! policët janë 

P. 10 P. 622 · Tiranë me 18·6·929 të detpruern me zanjen e tij. 
Gjinokastrë 14-6-2i ; P. 633, Kryetar' i Gjyqit. Për plotësimin e veprave të për- 

Përmbaruesi · • * • menduna i asht shkrue Prokurvriës 
• * ,,. - Mbesi nuk asht zanun Abdi Rah- dhe në mbështetie të nenit ~371, 372 

Me qënë se Z, Ferik Ismail Banues i mani prej kat. Macukëll Mat banues 
nga Giinokastra nuil': 'paguaj ti sendin ;, që pandehet se me d. di ten ?e ka vra 
e gjukuem në favor re Z. Bolo Kales : të quejtunia Rustem Lleshin aga 'i kat. 
nga Gjinokastra, Kjo Zyrë krejti në : Krpetaria e Gjyqit të Shkali. I. Tiranë 

' . 
ankanë 24 pjesë më 192 pjesë që i ta- · që prej datës shpalljes të këti vendi- 
kon gjyq blerësit të përmëndur në 17 mi të pandehunit përmendua i nepet 
copë ara të ndadhura në katundet Lu· dhetë ditë afat, për me u prezantue 
gar, Vanistrë, e Dervisan të Gjinoka- i para gjyqit. Në koft se nuk i paraqi- 

stres të cilat në ankanen e parë mbe- * • * 
Permbi padien 'e ngrehur në Giy- tnë mbi emesat e z. Z, Nesip Baros 

qin e Paqit të Giinokastre=, nga an'e e Atif Balos nga Gjinokqstra për fra 
Musa Karagjozit nga Giinokastra ku .. nga ari (660) giashtëqint e giashtë 
ndra Mehmet Mustafa Dala nit nga La- ) dhet në k1 lë Zyre të shtojë 5°(0 me 
zarari, per pagimin 'e (5200) Grosh : 15 dit brënda nga dat e botimit të 
ari, 68 fr. ari., u caktua dita e giyki- · kësaj çp ilt]e për ankanën e dytë. 
mit per me I~ Vjesht' e I. në 1926 di- P. 10 P. 622 
ten 'e Merkure ora 9 (para-dreke). Giinokastrë 14-6 926 

Përrnbaruës 

tet gjyqit mbrsnda këti afati vërteto 
het se nuk don me ju bind ligjës, dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mu 
ngesë, kanë me ju rëzue të drejtat ci 
vile ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të giith gjendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet kp ve- 

P. 633, 
Kryetar 

të procedurës pen-le sbpallet ky ven 
dim, 

Tiranë më 19-6-1926 P. 633, 
Kryetari 

Mbasi nuk asht zanun Gja:1 i biri 
Mark iefit banues në Rat. Pelak i 

BKSH



16 FLETORJA ZYRTARE 26 QESHUER 1926 
--------------------------------~------------------------------------------- 

Shpallj~f e Doganave afatit që pandehet se me d. ditën e 

ka vrarë të qujtunin Gjergj Frrokun • .. • • k në mbushë nji vjetë e nji ditë 
banues në kat, Pelak i Matit, Kryeta- , Liste e gjanavet qt a .. k d .. 
ria e Gjyqit të Shk. J. Tiranës që prej i në Magaxinat e Dog. Shkoder e qi do shiten ne an an e 
datës shpalljes të këti vendimi të pan. : Kundrab. arkt. 1163 2 denga tesha d, 22-Xl-24. 
duhunit përmenduri i neper dhetë ditë Posta 7. Paki tesha. d. 17-11·25 Manifest. Nr. 23 
afat, për me u prezantue para gjyqit. Lista 12.2 Shengiin, I. Pako Puder d, 21-111-25 . , 
Në qoft se nuk i paraqitet gjyqit Posta I. Pako brumë blrrer, r.1. 1 l-lV-25 Mantf. ~· 
mbrenda këti afati vërtohet se nuk , Jolanda 1. Arkë tesha Marka A. ~·. d. 4-4-25 Mantf. 49. 
don me ju bind ligiës, dhe kështu j Hyda-Verdi. 1. Jebrik me voi-mirë (ullini) d. 7-IV-25. 
ka me u shikue gjyqi në rnengusë, ; Prej Diftimit Nr. 147. J. Pako puder d. 16-5·25. 
kanë me ju rëzue të drejtat civile ka i Usta 413 prej Shengiinit. J. Arkë brumë birret O. 29-4-25. 
me ju sikvestrue pasunia dhe me as i Besniku t 2. arkë barot. d. 2-V-25, Manifest. 71, 
nil mënyrë nuk ka me pasë të drejtë i Prej Dift. Nr. 224. 4. Kuti puder. d. 23-V-25. 
ankimi mbi' veprimet e bamuna i Kundraband. akt Nr 554-11. 8. Ark hurma d 20-Vl-25. 

T~ glith gjendarmët e policët janë i Jolanda · · 8, Denga Xhixhibanezë d- 3.11 25 Manifest 45. 
të detyruem me zanjen e tij. i Shkodër 28-Vl-26 

Për plotësimin e veprave lë P~~- i d.tp. P. 697 
menduna i asht shkrue Prokuroriës : 

I 

dhe në mbështetie të nenit 371, 372 të / Këshill! Doganuerë i kësaj Drejtori i gjasë, vendimi merrë formcn e pre- 
~rocedurës penale shpallet ky ven- j me vendimin Nr. u d. 20-IV-29 ka 

I 
me, e vehet në zbati~ pa tjete~. 

dim. vendue konfiskimin e 28 arkve alkool V. O. Per 3 shpalljet e ma pcrpar- 
Tiranë më 18-6-1926 P. 63~. . . tt! xanuna kundrabandë nga Gjendar- / shme u dergune në Financen e këtu- 

. * Kryetar 1 GJyqit merija e Rort. Doganës med. 10-VI-26 shme Fr. ari. JO; du .rtë e arkës do 
Mbasi nuk ftsht zanun Vezir Çali në lagien e Re në bregë të Liqenit. - u dergohen me Posten tjeter. 

i biri banues në kat. Salej (Shijak) qe ! Pra bahet e diitun s ! po që qi mbre d. p. p. Shkoder 26-Vl-26 P. 645 
pandehet se me d. ~-.Xll-625 di_tën _e I nda 15 ditve ç' preië darës të botimit Drejtor' i Doganavet. 
ka rrernby gruan Nurije te quejtuuit : të kë . h li' k 't t · ,· / 
Hasan Çatlosut. Lukesh Shijakur. Krye-! __ ·_es_a_J _s __ pa_1e_,_n_u_p_a_r_aq_i_e_1 __ z_o_1 _ 

tnria e Hjpqit të Shkali lrë Ttraoë që i Sh llf t V kf 
prej datës shpalljes të këti vendimi të ! pa e e a eve 
pandehunit përmendua i nepet dhet .. . . . . . 
ditë, afat, për me u prezantue para NJ! tokë e Vaktit Mysliman të Du. 
gjyqit. Në qoft se nuk i paraqitet gjy- rrësit qi thohet (Bejlik) me hamendie I e me pelqirnin e Këshilles të Naftë 

!qit mbrenda këti afati vërtetohet se qi bahet ma teper (1000) niimi dy. I të Sheriatit (Tiranë) 
nuk don me ju. bind ~igj_ës, dhe kës~-- nvme e qi kufizohet me kufit e di- V. Të gjitha shpenzimet e Takset 
tu kn me. u s~tkud -~Jyqi_ në m_u~ges~, tuna, mt: dy anë purroj ana tjeter me q' i përkasin shitja ve me gji th të kanë me JU rëzue te drejtat civile ka . . 

. .•. t . dh hendekun e t<ryporës e ana tjetër me drejtën e kacnecit e të kadastrës e me JU stl\ve~ rue pasun1a e me as , . .. . . 
nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë ! tokat Qytdsore Durrsit nj: k10 tokë tjera i përkasin e asht i detyruem me 
ankimi mbi veprimet e barnuna, ! per me u shit fare vehet nde ankan i pague blesi, 

Të gjith gjendarmët e policet janë ! me këtë kondisione posht shejumun. Si mbas vendimit të Këshillës kom. 
të dejpruern me zanje e tii. j I. Bleset lypen me lanë depozitë pozohet kio Adjudikatë dhe çpallet e 

Për plotësimin e veprave të për- ! sa të shifet me arsye nga Këshilla ato qi dishirojnë me ble të Drejtohen 
menduna i asht s hkru Prokurories ! ose të rrefej dorzanës te meritushem. në Këshillën e xhematit Durrsit. 
dhe në mbështetie të nenit 371, 272 i li. Adiudikaia dot vazhdoj deri sa Durës me 26-VI-926. 
të procedurës peuale shpallet ky ven- ! të gjej vleften e duhun. p, IO p. 701 Nenpunësl i Vakfit 

Tiranë më 18·6-1926 P. 633 ! Ill. Të hollat e shitjes me të fi- 
' i lluemet qi të bahen formalitetet kanë 

Doga e Shkodrës 

me u pague tt giirha në dorë. 
IV. Shitja e definitive bahet kur të 

gjej vlefen e duhun (Hadi di laikun) 

Krpetar] 
Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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J~ 1· '~ fi"i.1 •. .1 •• i , .• ':·f!11. 

s i;. i'lI · p~: t ~'i:t 6·~,.S~;~ .~ 
4, {--.I. ~; ' -·· ,. -' F\, •. 
I . ·,I • 1"' - •• ~ t J' I~· ~ • ' 

1: z· ;y: t: r ~t~ ··a· ·.uJ.:r' ... ·,. ·er:, :.·.,.: 
' .• ,. n - • . ~ J .• • 

• - 1 · · - ; r· · ~ ~- . .•.. _ · · , '{' :i. •. t .. . . , ;:.) 
Fletorja 

Botohet prej: Zyres. së Shtypit, 
J ,H.J 

fJAfrtME: pir nu mot fr. jr 12 në li J?rejtlRJI: z. yra e ShtppM l, !\Nil cop!-e-t,ivës fr. ar-0.25· r11Jl ëOp'ë· , 
9llqlp~I ; fr. ar ~O Jasbta; . ,. .·. .. ~· T I R A N ~ y [avës së kah~~ fr ar 1.09, 1 . 

.• , •. . •. . . . ' ••• dHH t'i ;·. ·,• ... . .I ' J . I 

. PE~~B~JTJ~_: Mbi rregjistrim të Z. Shkolla Zev}~loister·i o·rejtëgi-st:~u~.J~} 
Vend1111et e Keshilbt M1n11tru_er; ·. Kelleçit si Shtetas Shqiptar Jv1in'1sth i P. 'Botore e B'ujq~sjs ·e·tev:. 
Qarkoret e M. P. te Mbrendeab~e., V di N ~ Minist&ri P të~ M. bi · d." h' · I td.i;;~ Të adryab1ne; eo im r. ,.2.7 me 1-VII-926 , _ , ren es me, Sute, , 
Shpalljet e Kadastrës e t'lntenelanc!a; Kë shill i Mioistr.uer në mbledhjen man StarOVI\, .Ministri'! i" Ffnancavet; · 
Bl1edi111et e Trupit Legjialati!. e tij të sotshme të mbajtun nen Krye- Tue P3S në bis~djm shkresen Nr. 162 

sin e ~hkelq!sis Tij Kryetarit Repu- me 16. 'Vl. 916 të. Mioistrist .së P. të 
blikës me an tarë Z, Z. Hysen Vrioni, Mbrend~shme me të cilen .1 kërkohet. 
Minister i f'. të jashtme e Zav. Mi- regjistrimi i nenshtetësisë Shqlpëtsre ' 
nister i Drejtësis, Musa juka, r- Minis- _të Salih Osrnanoriqit, Shtetas Jujus- · 

Mbi rregjistrimirie z. Halim ter i P. Botore e Bulqësis e Zav, Mi, llav e banues në, Shkoder vendosi. 'të 
1 

Hysenit si shtetas Shqiptar nister' i P, të Mbrendëshme, Suleiman autorizohet zyra kompetente . me ba. I 
· Starova., Minister 'i Financavet, ; tue mun veperimet 'e duhuna mbi: ·regjis• ·i 

pasë në bisedim.shkresën 'Nr .. 11s~11 trimin e tij në këtë. ahtesësi, me qëae·, 
detë 17. V. 926 të ;Miaistriës .së P." se gëzon gjithë cilësiet e lypuna ~r,~: 
të Mbre1dëshme, me të cilen kërkohet, ketë qellim. · :, · '1 . · : • 

reglistrimi. në shtetësinë Shqiptaretë 
Z, S~kolla1Kelliçit, ·,shtetas Grek', ba 
nues në Cllnokaster, vendosi t' auto: 

I r r P \' ,. J\ 'rizohën - zyrat [kompetente me bame 
ve pri met e du hu na mbi rregjistrimin r tij në" ketë ~ht~tësJ:' m; qenë se gë, 
. zon gjithë cilësit e lypuna prej ligji~ 
për ketë qellim, 

• •I 

· Këshilli · Ministr.ue:r 

, Vendim Nr. 224 me l-VIl-926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij ti s~tsb~e 'te mbaitue nen Kryesin 
e Shkelqesis Tij Kryetarit Republikës 
me ant~re Z. Z. H1sen Vrioni, ~inis 
ter i P. t! Juhtm~ e Zav. M\ni'str,i i 

I ,•, r -,I.,• 

Drejtësisë, Musa Jbka, Minister i P. 
Botore t: i Bulqësis, e Zav. Ministri i 
P, të Mbreo<lshme, Sulejman JStaro\'a 

ll • ( • IJ •, ••. ' L ' I\ I 

Ministri i financavet, tue pasë në bi- 
sedim shkresën Nr. 271 d. 10, 6. 926 
U! Ministrisë së P. te Mbreod. me të , . 
cilen kerkohet rregjistrimi në shtet- 
sine Shqiptare të Z. 'ttalim Hysenit, 
shtetas Jugosllav vendosi të autorizo 
het Z)Jra kompttente(_me ba veprimet 
e duhuna mbi rregjlstrimin e tij në 

r 
këtë shtetësi, me qenë se.gëzon' gjithë 
cilësinat e duhuna pre] ligjit për ketë 
qellim. 

Sekretari General 
M, Curi. d. v, 

Sekretari Gë'riëral 
M. Curi. d. vi 1 , 

Mbi. regjistrimin e Z. Salih 
Osmanoviqit si shtetas 

Shqyptar 
Vendim Nr. 219 me l-V11·828 
Kshtlli Mtnistruer ne mbledhjen ~ 

tij të sotshme të mbattun Nen Kr,e. 
sin e Shkelqësiës së tij Kryetarit , U! 
'Republikës me 'anetar Z, Z, ·Hysen 
Vrionin Ministri i P. 'te Jashtmf ~ 

., Sekretari ·· General'. ' 
M, Curi. d~ v. I 

.. - - ~-:~. '- ;J ~~ r::.·1 
Mbi rregjistrimin e z .. ~Alt".'-•., 
met" Slilejmanit -si .shtetas · 

; Shqiptarë' · . 
~ • rr;·~•·-c: .• 

Vendim Nr. 220 me C VII. 92'6. 
Kshilli Minlstrucr në mbledhje~' e 

tij të sotshme të tnbajruo ·nen kryes4in~1 

e Shkelqësis se tij Krye"rar'in'Repd\,11- 1 

kës me· an@tar: z; z. Hysen Vriortf 
Mfoisiri P.· te J~~btril~, 'e Zav," MidiiJ"' 
tri i Dreiiësis~, Musa Juka ~Mio\st~P i P: Botore e Bujqisis i Zav.~')\tin~ier-1 
i p; të Mbr~ndëshnte; suietma'it "sti!1 
rova Ministri i '"'fioanc'avet, ltfue. Jfag ·1 
në bisedim shkresën Nr,..,27<Y cflt · 3d' 
YI, 926. te Minlatrist se P, ie '.Mi,ic,. .. ' .. 
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1 

r \ 

Mbi mos dhanje leje policve 
···1.- ' • !I-,\ l 

Ministria e P. ft' Mbrendëshm1, 
i ka trr'dhu, Pr~Jdrtnr!s' Delvinës, 

• •• . 1, /-J~i,4. ' .. s, v11on·: · _- · · - 
,.1' ._ ,, 

«Pergl, e Nr. 15,13 ·JI me 26.Vl-926 
\; ' 'i.·'. " 

He pir he, nuk munde] me ju 
dhanë fe)e policëve, 

Prandaj luteiil 'mbas sodit as një 
propozitn të mos bshet mbi sa i për 
ket'· U! , ... tejuetttit 'fl~· polisvel, pos 
atëherë kur parlihifet me të v~r· 

I tetë ndo nji nevojë · e domosdoshme 
Në rrasi kësodore propozimi që 

ka m' u bli nuk lypset të jet ma le 
per' Se ~f 7 Sitë I ~.., 

Për njoftim sa ma sipër. 
5-VU-?6 Nr. 16~5 

,,,-. T ·- - _,_ •• ___. - 

ncteshme me te cilcn Urkohet regjis 
triai,i i ntaa:htc~aist! Shq_ipf!tare tf Z. 
Ah.;et 'mtteftt\alti Shtetas Jugosllav, 
vcadoai të autorizohet zyra kompe 
tente per me bl ivcperimet e nevol 
sbrn~ mbi regjtstricnin e tij në ketë 
sht~tftr"m~~qetie se gfzon ijithë ci- · 

. . : ,'"li •• "-' Jilin.rt 1,pu1111·· prej-_Jig;ft për ketë 
qellim. 

Seltretari General 
M, Curi. d,' 'v. 

... 

Mbi Interpretimin e ligjit 
· '· . · Reltrutimit . · · . 
Kryes! ~ ~e.puhtik~s~ '; ka urdhue 

Komandes se P. fl Fuqiës Armate, 
si''vijirt:· · 

•pergjegje e shkresës Nr. 2122 D. 
24-Vl~Z6.: 

Deri n të bahet interpretimi i du, 
hun pre] "pushtitit le1iisl1tif dhe· per 
të mos shU.ktue vonesen' e shrregu> 
ttililit 'If koirtri>llimin·erekrufavet/itl 
terpnfimet e auj !(omand·e -mbt Hkicn 
e· rre1a1loren e Reknitfmit· •• të 1•.njffien 
plrgjithësisht dhe t! jenë' m~· ·fuqr~të 
plof!.11 
' A. ZOGU. cl. .-. _. ,,. .. 

Për dije e rregullim te· veprime. 
vet, këtu 'siptr u përshkruhet kopja 
e urdllenit Nr. :J46 da~ 30. VI. <J26 
ft Kryesils së Republikës, mbi in 
terpretimi« e ligjit dhe te· rregullo. 
rës se' Rekrutimit prej Komandes si 
Pergjifht'shme lë Fuqiës Armate. 

~-Vll-26 Nr. 1654 
Mbi aratisjen e disa t' in 

ternsemve 
• ,... 1'.: 

Nga qarqet e ndryshme jemi Jaj- 
mue se në këto ditët ë fu'ndit janë ara 
tisë disa t' internuem. 

Për me i premi! hovin tf! tilla ngja 
rjeve, kjo Minlstrit!'u~ miler vesht me 
Komande1ri' , •. 'ff>: te' Gjitti!armerr~s. ·~ 
cila me qarkoren e safë· 'Nr'. · '77-59 

' -•"' 1. I ' J ••••• ,_.rt.t .. • , 
d. ·1.vn-92~, urdheso] të_ gji1h ~oma- 

• 'I • t • ' .. <0 \1 • , .. Jr., ., I ' •. 

ndat e Giindarmeriës me pasë kujde- 
- . . :. .. _. .... , •.. 

sie të veçantë për ruejtjen e t' inter- 
1 , , rr, ·, 

nuemve, te diet ~uke i pisë rië vesh- 
1 -- I 'I' . trim t' i detjrolnë me u paraqft 3. 4 

herë në ditë ndeper. _Koman~at. 
f ,l.: 11.!!",..(1 -~ "''4 ,..;.,,r.·,J ••......• ~,, .•..• ~ 

Lutemi pran·daj qi !]ë ~ veshtrli:n të . ,. _,. _ _. c, .t , l ,11.,. , • ., '~· I 
qarkorës se sipërme te Komandes së 
P. të. Cjindarmeries;·ri b~sh\: vë pron) 

•. ~ ' •· "· ' t.!1, J, I I• me Rrdb Komandat oër masat e sipër 
trJgum'e' qi duhen. mare mb( t' ioter 
nutmil, rue mos i lanë shteg kti1dej 

.: ~,; ... it.•' , .. V ·t~t.t - 
e tuti• aratisjes së tyne. 

s.vn.zs Nr. r4z4~1 

~i~~ e n~~arjer~t ~ ~ueH~ ··rr~~~ të v~Hl, ~9~~ 
Lindje 

Mashk. Fcmn. . . 

Vdekje 
Mash'k>'femn. 

Kerqa 
emlfi 
Kolotlfa 
Leskoviku 
Pogrid~t·· 
Gjin~ti~tra 
ic utVë'tesftr' 
6e1vt111 "(~ 
tilk;w. , ...• ~ ~ 

29 10 
, f'r~ 

2·' · 1111· 

( 3 
9 7 . 
7 9 

2! 2Z 
7 7· 
22 16 
ti 3 

22 18 
·7 6 

i vjc( e 
posht Martesa Ndarie Shperneu. 

' ,. ,; ' • c.:•!- 

1.. 2.3 2 
I 

t 5 
,' C 11 4 .•... 1 19 2 
I 8 11 6 1 

3 4 ' 
2$ 

. r I 

8 18 l 't' •, ,, ' 
7 !S I ' .. .., 
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Tepelena 
Perm et i 
Vlona 
Himara 
Ber•ti 
Skrapari 
Lushnje 
Fieri 
Malla kas tra 
Durrës! 
Tirana 
Kava ja 
Kruja 
Shijak11 
Elba,11 
Peqin 
Oran,slti 
Shkodra 

! 

~ 
1 
28 
. , 
1'9' 
9 
R 
12 
12 
2 
l 
li . ' 

Leshi 18 
a Pub 3 
Mirdita 12 ' . 
Mal e Madhe 30 
Duk.gjini 6 
Koto va 13·· 
Luma 4?5 
Bunjaj 
Dibra 15' 
Mati 22 
Ztrqani 1'7' 

Shuma e Pergi, ~ · 

4 
47 
30 
4' 

-Io· 
2 

i, 
• 
14 
9 
1,3 
2 
5 

24 
2 
3 

37 
3 
35 
13 

1~ 
3l 
24 
3 

ag ..•. 
4 
38 
1J -,r 
18 
8 

,,9 
15 

2 
18 
20 
5 
5 

27' 

15 
15 
t . 

14 
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5 
3 
11 

1 

5 
t 

11· 

30 
7 
15 
10 
9 
8 
21 
14 
10 
15 1 
22 1 
12 

10 
27 5 

, 
4 
;<·r 

10 _., • 
3 

2 

10 1 
8 
l 
15 
43' 
8 
4 

2~ 
13 
4 
6 

12 
3 
2 
zr 

4 
3 
20 
27 
9 
2 
17 
5 
2 
4 

11 
2 
4 

24 
8 

12 
17 
8 

3 

2 

7 

3 
2 

7 
6 
8 
4 

37 
9 
10 

Q,:E,~ 
TituUi ·• .........; " .•. • .li~.-~ 
Drejt. i Dep.J~~. c Q~pder 
Sekretar i. Pare 

,, f lite · 
Protokolist 
Arshivisf' 
f\opis~ 

73 366 34 

'·-3 ~·. ,., 
~. 

7 
2 
I 
3 

3 

4 

2 
3 

10 

40 

. ~'ffi 
Ekonomet 

J:,;;tç .. .i" 
Hasan_ Metani 

e, P. 

• . - . "' Drej{'OJp: Vt.ri 'tiridje 
Sekretar i · 1re · 

,, i nte 

Eniel . Sex.req·i _'. . , 
Muarrtin Ojfmionl 
flaut· Gruda 

Arshivlst 
Kcpist .. 
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FLETORJA ZYRTARE 7 KORRfK 1926 

Bisedimet ·e· · Trupit Legilslativ, . 
,. ,' 

SESJ·o~I I 

8-IS'EOIM.ET .E o·HOMES S·E 

E Hane me 19 Prill 1~26 ora 3.30 m.d 
· (Vijon n&a 01,m. 99) 

Z. M, KASO: Zotëni ! Na u hapë 
· këtu nji çështje nga pikëpamja juridi 
ke. Nji dekret-ligje e refuzueme aga 
Dhoma e Depuretvc asht dergue në 
Senat dhe Senati mbrenda me kompe 
tencën qi ka, jep vendimin e tij, d 
th. e pranon ose e refuzon pranimin 
e Dhomës së Deputetve. 

Zotëni I Më duket se nji projekt 
ligjë ashtu edhe nji dekret-Iigië, kur 
pranohet nga Dhoma e Deputetve, 
nuk manti t~ vete në Senat për bise - 
dim, se Art; 53 i Statutit thotë për 
proiekt-liglët qi pranohen prej Paria- 

pranohen· quhen vet-vetiu të rrëxue- 
me." 

Nuk thotë për dekret-ligiët qi anu- 
lohen nga .Dhoma e Deputetve. Edhe 
në mbledhje të tjera asht, ba fjalë, dhe 
asht thanë se asht nevojë qi Dhoma e 
Deputetve të shquëjnë manan e dy 
fjalve «annulim e refwzim. 
( !Cur thohet anoulim d. m. th. se 

nii ~ja ka hot në veprim, dhe kur 
t' asnulohet asht nevojë të mirren të 
gjitha ato masa qi mirren për nji 11- 
~jë. 

P~ st nu1c aprovohet nji dekret a 
po projekt-ligje, .pas Art. 53 nuk mund 
të shkojë në Senat. Asbt e vertttl se 
kur asht rcfuzu nia Dhoma e Depu 
tetve dekretligja pir eksportimin e 

.,,,., .. 
i., •1 

I I. '-• 
f ". .•. \ 

OE P UTE'T V·E·T: .. :.",;': 
derguem Seeattt dhe kërkoj nga Dhe 
ma e Deputetve të jepet nji veedlm 
qi kur nji dekret a prciet-ltgië ·qi re 
fuzohet nga t'ar.lamentl MQi të kelt 
nevojë t'i paraqitet Senatit. · ·, , ., 

z. f. RUSI : Këlo të vihet në UD• 
,din e ~itt's e kë.o fjalë i bisedejmë 
atëherë. 

Vihet në rendin e ditës.': · · 
Ish Glendarmë Musti Nimani me 

shokë luten" ndermjetësin e Dhomës 
për pagimin e rregave t!! mprapam 
betuaa, 

I nferohet Komisionit të Lutjeve.: 
·· ·Qemal Mborja nga Korça ·1utet 
pJr koaçesionin e q}'myrit si mbas 
tf drejtave fituem1 me ligjë. 

I referohet komisionit tf lutjeve. 
meotit, të c-lat, ptr,ara se t'i parull- gjasi gjallë, ·Kr}'uija e atëhershejs e Mazehar e Baqize Toptani luten 
trohen hryetarit ti Republikës për quejti it is~te d' akord ae Statut d~-e t'i epet urdhea Pinancës se Durrësit •. 
aprovim, ëo 1! shkojnë në Senat për i a dertoi drej•ë për drejti Qeveris, ti mos u kerkoinë për titrat t zotë- · 
shqyrtim e aprovim, d, m. th. qi në po Qeverlia i a kët~•j prap 41i ti der-. 1i111it-të pasunis së tyne nji taksë 56°(o 
qoft se· dekret- ligjen e konsiderojm! gehet aë 5en,.t.' - por 258( •• 
si ptojekt-lii;ië, ajo mund të vete në Kr1e1ij1, për 1110s twe ardht, , në I referohet ko•isjontt të lutjeve, 1 

Senat për shqyrtim' e votirri vetëm konflikt '"e Qcveri111, i a dergoi Se- Q:imil Muhatmet nga Vtoaa 111ko-· 
kur. të pranohet nga Dho•• e Depu- natir, pse e .tint, se Senti do t'a llë- het kundra Prefekturës, pse po i nxjerr ' 
tetve; ·po jo kur refuzohet. ~ë qofil thenre. Më duket Zetëni, se në sesie- nga shtëpi~ të adërtueme pr-ej ush- 
se l'ranojmë se dtkret ligja nuk asht nin • vjrsatës asht paraqit Dhom~s tris . ltaljane tue i queit të !htetit. 
nji proiekt-tigië, po asht aji ligjë në I së Deputetve k, dekrct-li&ië 'e cila I reterehet koini~jonit të lutjeve. · 
veprira ae konditë eo t' aprovohet asht refuzue dhe asht këthyea prej lrakll Katro 11i1 Korça lurer tt~r. 
nga Dhoma e Deputetve, po nulc u Senatit tuc thanë St 1uk. asht seveië mjetësia e Dhomës për 1110s kërkimin 
aprovue, ~uk asht ma nii liglë. •ii dekrtt-li&ië 41i reitrohet prej Par- e taksës së f)J'J.?Ve për deri sa të ma- 

K~të 'e_ thetl Art. 88 i Statutit, lam11tit t'i dergohet St na tit. . rrin fund ij1qi. 
"Kur trupat legjislativ, ndodhen në Mbij m11d¥ edh• nji ii• qi Z, I relerehet komisjonit ti. lutjeve. 
pushim, Qeverija ka të drejtë· me ba Reul Fi~o k~ skuzue Krpesin e atë- ~· 1111en të popullit të':Kurveleshit 1 

•. . ,· I:, • 
dekret-ltgtë, por këto do t'i parashtro- , hershme pse e d~rioi. atë li,ië ne Se· H1s11i Duka, lutet për mos :supri11t- 
hen pushtetit legjislativ në fillim të oat, dht Parlam('•ti dha interprelhlie min e Neuprefek1urfs së 1,ae. · ' ·. 
s~. sj~nit t' aferm për shqyrtim e pra- . qi _•il gja ·qi refuz~h•~ ~uk ~ubet . tt.1 1 I ~eferohet komisjenit t1'!gfi1~t •. · 
mm. 

1 
vejë 1e Senat. Prandaj 1am 1 111ead1es Disa tregtar nga Korça, · aot~a 

·: · Në qoftë se nuk paraqiten ose nuk I qi ligja ni ijaU!' jashtl Statutit- i asht për shitjen' pa shptllje" ne ved<l ii.fil 
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60IO me. dr.e. r>aa pyHi i Sftte'it, 
I refero\~· kbmMtjooit--të- hHjev.e. 
l'eqlr e Maliq Vila ng, Korça an 

kohen pfr pa drejtësit qi i janë bamë · 
ni çashtjc tf kullot!s Çorica. 

I referohet komisionit të lutjeve. 
Ish MinMri i Shqipnis n' Athin!! 

luJet U-" bahea 1ormalitetet pfr penslo 
t>in_. C tij. 

I :refe,ehet komisionit tf lutieve. 
··Z. KRY.$1'.ARI: Bo hy~në n°ë ren 

dia e dirës., 8iswim mbi Udhfen e 
peneJo:rtit të ZZ. Fejzufl& Dishnic~s, 
Hamdi,-,Obrit e Ali beg. Janinës. 

Z. M. KASO : Zotëni] ! Sh'lmë 
nlerëz l)araqitea përpara Dhomës se 
Deplitetff edhe kerkojnf· p~nsioa, po 
ai e,~U.ni të gjithë, qi të mundet nil 
nieri l! k:të të drejtë· pensioni, asht 
nevojë qf në arkeu pensionare te lane 
edhe. piesrlmin e nevojshëm. Prande] 
këtu- fjala pension nuk asht e drejtë 
tt,¢.doret, po mund të thohet nii 
shpërhtfm cër vepra patriottke, tl ci 
lat .~ep.ta çtto Shtet i merr para syshf, 
dbt,.atyae qi kanë nevojë, u ep edhe 
n;i,•h~blim. 
.,P-0 1iifet se dita me ditë, po i pa 

ra<(lfen Dhomës sf Deputetvet shumë 
përsona edhe po kerkolnë sbperblim 
nga. hteti . .Munti ti kenë U! drejtë 
për nji shptrbHm, po shpër.blimi Zot 
riai-.n•k i . .plrket Dhomës së Dsputet, 
vet,..,s, k~Jo nut janë. gjena qi i to 
kojnf: klsat, po lanë vepra qi vetëm 
Qev.eriM-!·m1111d: Vi INjt.. P,an·1•i unë 
jUt,i memijes ·'li- Dhoma e Depu'et 
vet •'}Mil RMiDQ të· rni-rer me ketë çë, 
sb&ii:. n si kejo,. janë shumë të tjera. 

Pranct.j unf proponoi, t'i rekosian 
doh~t ·Qewtris, qi t', i. para41esin Dho - 
mt,,s ;Sf Dtp•tetvet .si të ba~ betimet 
e.Jt.ovojshme-,. nji lis~ t' aty,t? përso 
navet, te ~llt kanf .PUR\le · për stabi 
liz~n .~ 1Shtetit na nii mitn)'rë. apo 
tjë.tf:r,. 4he U! c;.aktojt pas hetime vet qi 
tltft~ Q,aje, se,. çfa~. ~hperblipi"~: du~ 
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het t' epen, d~e shperblimi të cakto 
het si pts veprës t' atij qi duhët' 
shpërblyem t si pas vorfënis, se ka 
shumë qi kan,e J)Urtue për Shqipril t 
Shtet, po nuk' kanë nevojë, dhe po të 
shpërblehen kë•a, atëherë Shteti repi 
guen veprimet e tyre. Prandej si thash 
unë i propoooi Dhomë-s së Deputet· 
vet t'i rekomandojë Qeveris të para 
qesin nji' listë • gjithe at)'ilt përsona 
vet qi klnl veprime p:itriotike, tue 
caktue per çdo përson e edhe shpër 
bli,nio qi duhet t'i eP!lt ei pas merl 
tf mit e nevojës, tue i tregsem Dhomës 

edhe burimet me të cilat do të pagu 
'hfn këto shpërblinat; dhe pastaj e 
marrim para syshe. Pra, sa për sot 
çështja t' aiournohet e t'i rekomando 
het Qeveris. 

Z. B. BEGOLU : Nuk do të zgja. 
temi ,01 bisedë, po këto përsosa janë 
eksepcione e i njef gjithkush dhe pra 
nda], tham të i a cakllljmë në Q)'Shë 
tash. 

Sa pir të tjerët qi meritojnë nji 
shpërblim rër sherbime patriotike nuk 
kam ndonji kundërshtim qi t'i re\:o 
mandohet Qeveris. 

Z. F. RUSI : Unë Zoti Kryetar jam 
i 11endimit qi ata qi katë punue për 
Shqipni t për Shtet e qi gjinden në 
nji gjendje të ngushtë, të përkrahen 
prej Shtetit, po gjlthmonë tue ndiekun 
proseduren e duhan. 

Si mbas Statuti', për me mujtë me 
i ngarkue Shtetit nji barrë fio1ncjare 
lypet qi proponimi të vinë prej Qe 
veris dhe atëherë mund tf diskutojmë 
mbi ketë ç~shrje. Për vrç këtyne Zo 
tënive, si kur kam këndue në gazeten 
Drita ka edhe shumë të tjerë të cilët 
gfinden në nil :iendje shumë të ngu 
sh.tt', Prandnj Qeverija te iiitn@ ato 
nierëz qi kanë· ba sherbime patriotik~ 
duhet t'i marrin paras;esh dhe ti! pre •. 
gatisin nji listë e · hashk! me projekt. 
ligim, qi ~kton ·snp!rblintiQ e tyne;· 

të na -paraqesin ne këlli. Prandaj pro 
poni'mi duhet te vine nga Qeverija 
dhe mos të hahemi shembell rue shkelë 
regutloren e Statutin. 

z. B. BDOOLLI : Puoen e z· Ha· 
mdi Ohrit e kemi pas~ proponue ne 
ve e gjitht':tshtu t' Ali Dlshnicës. Na 
nuk po dlmë çë' pb ~\lnhJrft! e ne 
mot dishim të bimë nji· makinë prej 
së jastnmit e të na mësoi ne~ meridë. 

Z. KRYET ARI': Ar{ 800. i Statu 
tit thotë : se propozirtft i llgj!ve qi 
sjellin me vete shten ase liarre finan 
c~re, i përket vetëm pusht~tlt rperm 
barues. Prandaj kl'në të drejtë: ZZ. ·, 
tjne, k\lr thonë se duhet t'i ra'kdmiti..; 
dohet Qeveris të-na paraqesiitnji1pro 
ponim tf tillë. Kështu urdhn(nl'lrtiku- 
111 80 i Statutit e keshtu 1kemi ve'J)rue 

· deri më sot. 
Prandsi- këjo çështje mb'yll st, 

Vendohet t' i rak:on'landohet Qeve 
ris. 

Z. KRYET ARI : Bisedim mbt pro 
ponimin për përjashtimin nga t:aha e 
pyjeve të landës qi presin k1tun<2arft 
per ndreqjen e shtëpi/ave të0djegunt 
ndër okupacjone ose në kr;e~ntie. 

Z. XH. YPI : Proponimin ,me·:qene 
se e kam tra un, due të trtgoj ,t disi 
arësve qi më kanë shtymat\ t~ i'·bajë. 

Si· asht e ditur, situata e deri ta 
shme, luftat qi vazhduen për nji-kobe' 
shamë të g~të, si edhe kryengritjet 
e shpeshta, kanë shlcaktue të' digjen 
po thue] të giithe katu.ndet e Shqip 
nis. Në rastë te tHla ekstriordinere· 
Qeverija ka për d~tyr! të lehtesot ha 
rr, n e katund1rrvet për ndërtimin·· e 
shtepijave të djeguna, po për fat H' keq 
do të kritikoi edhe vetën t' ime se 
jam ndodhë disa herë ne Qeveri, Qe. 
verija e jonë asnji masë lehtërimf 
nuk ka marrë për ta; dhe le qi, n\lk; 
i ka ba asnJf lehtësim; po- as landeri1 
qi i duhet për ndërtimin e shtëpijave· 
tpile· au~ i ~. ~a përj~htue ~ga .taksi 
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.. 
i pyjeve. Prandaj e pashë t'arëseeshme 
te baj ketë proponim 1e u dreiova 
Dhomës së Deputetve qi ligjës së 
pyjeve në veprim t'i shtohet nji arti 
kull ku të thohet : Ata shqiptar, U! 
divet u janë ;.djegë shtëpijit 'në kohë 
te' lu'rtës e të u kiy~ngritjes, kanë të 

. . ,-~ ' ... 
drejtë të presin landë ne 'j,1Jet e Shte- 
tit e janë 1ili' përiashtaem nia taksi i - •. ' . . 
pyjeve. 

Z. M. KASO: Më duket se k~jo 
asht nii çështje si ajo e para, se asht 
nH proponim qi i token Financës, të 
cilin 11a nuk muncl t' a bisedojmë dot. . . 

Dhe un jam d' akord me Z. Xha- 
fer Ypin qi t'u bahen lehtësime kë 
tyne njerzve, po këtë nuk mund t' a 
bajmë drejtë për drejtë, po tue i re 
komandue Qeveris të marrë të glliha 
rnasat e. t' u bainë lehtësimin ~ duhur 
e të'.na paraqe'sin nji p0r~jekj,Hg.Jë. 

· z.'): ERE'B.i\RA: Më duket, Zotëni, 
I \,'· ;, • ' •.- ,, 

se asht nevolë të caktohet nji kohë 
. së defi kuer [mund të presin Jandl 
për ndr/qieh J shtepijave të djeguna 
e çë rtë- 'sasi ; do të presin, s~ për 
ndryshe do të ¢ohen të gjithë nevojë 
e pa 'nevo'Je . ~ aa: t~ presin tandë për 

j ~ ,.,... ~ , •'' •• . ' : j 1 ' 

me ·perfitue prej [P.~rjishtimi't 'të tak- 
'.' ..•• ~·. ' k .u •• ,. . .,,,ti : < 

sës. 
Z. S. BLLOSHMI. Propooimi i të ' ' .. ' . .' '. . . . .•. ~ 

oder. Deputetit të Korçës asht shumë ... 
i drejtë dhe nuk i token Qeveris, si .•.. \t,..,r L-:. ,i .••••• ,.t, 
thotë Z. Klsoja, eo ash!. ~ii çështje 

'•l . ·.~l,,fll(, ., .,.ai .1 J.,;:. ,h; • 
dre1fë për drejte Parlamentare, se me 
,I it• , '.,.:·_·,i I 1• •P•i.U l·•lJi.U~ · "'' ,li,: 
kë~ wr.ri~~~)~ !~~~it!!-~ . n!l- pje!J! 
së popuh1t qi asht damtue në kohen 
e lufta~i1 ë\t-~l,~ng1td~ve. 

··" .~.f, it: ~,,;· 1 t''t ·t!l·f I'{" • 

Q~ven!t P,O. ,: I ki~N~. ~! k~t~ 
propeni~,. 4<? ',ë ~ishte bi ~ii 'punë· 
sha"\nl'të inlrt, 'po mbasi ,jo auk. 'e 
~t~plt. e'.·bJiii.i 'n;'i· De'Gute(atfo ·ne've 
d&t 't1·.: lna'4lm11ptaJs~~s\~' ta .-p~r 
1t~in "h1u~~Pri cht~~er ,: 'r jJ:re';. 
rj~~~c,. ~!~~' ;t i~~·,(t!aer "'p,~~~ 
teti i Dibrës, ajo nuk mund të cak- 
tohet, se oji shtepi nuk ba~,.~ V.1'~~ 

r 

FL~T0~~.J.A ~~~T~flB 6 f~R~l~ .l~i - . • . .. -'7, .1 
. ' 

me Iaadë, po duhen . pare edhe për Kaso, se;: me qenë se bahet përja$h• 
materjal tieter si edhe pk punter, e tim nga, taksi i p,ttve, kejo asht •ii 
se nji katundar, dhe si .kur tf ketë barrë financjare d.he protsooiltli duhet 
të gjithë landen e nevojshme, nuk të vini! nga Q~verija. Pl'.~~ f i ra 
·muni të thohet se ndreqi shtepln, komandohet Qeveris qi tetë :proj_ett 
Un në ketë proponim due të shtoj ligjë t' a paraqesin sa ina ihpeft1' dite 
edhe nji send. Të damtuemil në Shqip- për 'ketë me duket se Z. Xhafer Ypi 
ni janë dy llojshë; Nji pleses, kur ka nuk ka ndonji kunderslttim .. 
ardhë aomiku u ka djegë shtepijat, Z, XH, YPI: Un nuk ·1 · k~m 'bt 

' . 
po nji pjesë tjeter, për arësye politike.', ketë proponi111 për interesë pfrsop~, 
ka marrë njerezit e i ka internue në po me qellim qi t' i vihet iii!· adi&rr.f 
vise shumë të largta, dhe nte giithë ketpne sa 111a shpejtë. 
qi nuk i ka djegë shtëpiiat, i ka marë Z. KRYETARI: Me qenë ttçftlja 
mallin e pasunin ja ka prishë e ja· e nri taksës asht nji barrë financja.-c' 
ka grabitë. Doemos këto njerëz, me si mbas art. 80 te ~tatutit nii prppo 
gjithë qi shtepiiat nuk i janë djegë, nim· i tillë duhet të viaë nga: ··Qeye.: 
kanë pasë dame e asht e drejtë të rija dhe për ketë arësye i, ref~r-Ohet· 
përfshihen edhe këta në kategorin e asaië, 
atyne qi. i kanë djegë .shtepijat. Z, KRYETARI: 8isedi'!I mbi ~t'Jcf 

z. L. LLOCORJ': Proponimi i z. ligjeo mbi ndrimio e art. 1,· .~ ~· ~ ._ 
Xhafer Ypit, asht aqë 'i drejtë, sa ligjës mbi li~hje- 1ë bA111e ~ ut~ ·f~ 
ngjarjet janë të vërteta, po me ketë tariale ose me senede p..rivatc "lf 
mënyrë qi të jepet vendim -., kujdo datë ~. 6. 192~, fpar heren t <btë. 
qi i u janë prishë e djegë shtepiia], .Kë~do~~~ r~porti li ~omi~iontt f!. 
kanë të drejtë të presin lande, besoj dreitësis si pason : 
se do të bahet nji konfuzjon, dhe ai Komisioni i Drejt~si~ në m~~-Le. 
qi do të ketë nevojë për 10 trena, të sotëshme legale ~e u~aDJ!Jlil~ 'l-0.:· 
do të marrin 100. Asht mlrë të ma- tash, pranoj pikërisht pr,çjekt~l.iil!~; 
rrim nlt vendim, qi ai qi ka pasë në fj~I~ dqe për bisedi~ e apr9y:•: 
dam 't'i drejtohet Qeveris dhe Qeve. i a paraqet. Kryesis së Dfw~ "4. 
rija t~ presin l~~d~n dh~ të- ja japin Deputetve, 
atij qi të .blnë dokumente të rregull- 7-IV-Z6 
shërn nga parija e qytetit ose të ka 
tundit, ku te tregohet se me të ,ver- .•. ., . 
tete i a çart ose djegë shteptja, 

Z, M. KASO: Edhe un jam ~ë me 
ndimin e ZZ. së tyne, po nµk jam 
d; akord për rrug~,. për formë. Ato 
qi thou~ Z, •. Ltogori janë detaje ti ci- 

., , ~ . • •• •.•. ,t •.. • ~. .,, • . .• 

lat 9eye~ij~ ~~h~t - t' i marrin ~ra~ 
spesh g~e., ~~r t~ ~aJ P•l!qit~t proj~~~. 
l~f~ l!t~ saj~,·~~eJ~~l!.lullf l'ii ma 
rri~. ~ra~i~s~. 

Z. f., ~\J,$~ :· ~~h,~,U'! -~~~i_~qhe_, 
~~' ~ Jbat~t~ Y.nig CQ~f ,e, J, p~rkra~i. 

··PC?, !lj! . ana tj~t!r· m~~ .Pl~~~:}~ 
mo~'?i' 2r~nirpi,q, ~ -w;~t, '1 ~bJl!ti. 

Kryetari i Komisjottit':' 
-,. Posa m: p~ '' 

Këndehet- shtojcë · 112,a 111bi Jidri- 
.,.- .• . . _.,:., 

min e Art. I, 4 e 5 If 11lgjes. mt,f.':Ji. 
dhje t~ bame me akte· notarj11o· ësë 
me senete private· me ute 5-Vl.$23 

Këndohet Art. t dhe prano8'et .: si 
; . .•• f . ka ' paSC>D: 

Afaµ i caktue1' 1{ar(1l t~ •ldokl'. 
ligj&. me · date 26, IIL&4 ·miri \odrk. 
mio e , artikujve '.' 1, ;4 .. e 5· te .. :li•• 
mbL'liJhje~ ti• bame. llt;~k&t ~- 

. ose me 9:tnede!private Ill~ clatl$..,'5-fl·l 
923 zgjatet deri ;~e ~C Bbfflter.ile1"':l 

Këodl>b11 "rL 2 si, •o:; :~ . '1-:::·~, . •. :.,,,. 
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r 

Krye~~ lr~yetari Z. P. Eyangjeli 

Z. KRYITARI. Bisedim· (për heres 
e dytt) mbi Proiekt-Ligjen për shpër 
nguljea e Qen dres së. neprefesturës 
sf Mirëdilës nga Ua~rei aë Shen-Pal 
të Mirëditës. 

Kllldohet Licja nen për ne1 si vi 
jon: 

Art. 1, ~hp&rngulet Qendra e nen 
prefekturës së- Mirëditës prej Ungrei 
në Shen-Fale lë Mir&titi's, 

Z. GJ. Ç08A : Z. Kryetar I Dua 
të pyes Z. Përfaq. e Min. P. Mbroa 
dëshme qi me ketë shp~rogulje a 
sflp'erni.ute~ vetëm Nenprefekturl a 
po 'dhe të gjiti zyr.tt e tjera Qever_l 
tare si Po~t-Td.egraf Çjeodermarie e 
etj. që ndodhen në Ungrej. 
Z. l. BESH IRI (Pt rt. Min. P. Mbre 

ndeslnnt) Na19risht qi ae shpërngu 
lfea t Qesdres së Nenprefekturës 
shpfrngul¢n ·te ~jith zjrat Adminis 
trative se s' mundet që N•nprefekti i 
citi nbt, autoriteti ma i math i Shtetit 
në Nenprelekter U! ndodhet ·11ë nji 
vend dhe zprat e tjer, t' Adminis 
tratës ~e ndodhen në aji vend tjetër. 

Z. H. ROJI. Atë qi tha Z .. Përfaq. 
Min. Mbrendshme desha të thojshe 
dhe unë gjith ashtu shto] st disa ditë 
ma parë 111e ka ,a rasti tf takoj me 
disa ·lre1ë të Mirëditës të cilët me . . . 

kan tianl s. janë tepër të kënaqun 
nga kejo shpërngulje, për arsye . qi 
Shen-Pali ndodhet në. mes të rethit të 
Neprefekturis dhe .Ushtu populli qi 
ka punë në qendrea e . Ncnprefektu 
rës 1ut ka per .rae . vuitë si që vuaj të 
per •e shkue n' Ungrei q' ishte lark 
qe.!',frfs .te rethit :1' asaj N~•prefek 
,un;- 

Art, I. Pranohet 
Art. 2 Këjo Ligië hynë në fuqi që 

fN"ei ditës së shpalljes. 
Prasohet. 
Art. 3. Mio. P. Mqrendshme, dhe 

ajo Fin,ncavet ngarkohen me zbati 
min e kësaj Ligië. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI. Bistdim (për he 

ren • dyt~) mbi kenvencionin e baerë 
sërmjet ti Shqipuis e t' ltatis mbi 
pjestirnin e taksave ordinare. 

Këndohet Konvencjoni nen per nen 
si vijon : 

Konvencjon ndërmjet 
Shqipnis c Italis 

Në mbështetie re dispozitave t'art, 
17 U! Konveacionit telegrefik Nderkom 
bëiar tf S. Petcsbur:ut,'të nenshkrue 
mit nen reservë rt pelqimit t' autorite 
teve kompetentë, respektiv, si në Shqy 
pnie asatu në Italie kan vendos me 
akord të përbashkët, dispozitat ~e vi 
jojnë: 

Art. I.' 
Për telegramet ordinare kombpe 

ndërmjet Shqjpnis e ltaties taksa asht 
caktue në 20 qinta ar për fjalë, e nda. 
me si vijojnë : ·· 
Shqipni taksa terminale qint ari 
Italie 
Id. Kablo' 

Pranohet 

" ,, • " 

Shq}'ptare -nenshkrue në Tiranë me 
Kallnduer 1923. 

Pranohet. 

7' 

Art. III. 
Ky Konv.ancjon ka me i \1 shtrue 

aprovimit • t' autoritetve kompetente 
dhe ka me 'hyt në fuqi me 1, Prill 
926 dhe ka me mbet në fuqi deri në 
mbarim të 6 mueive qysh prej datës 
të denonciasionit prej nji nga anët 
kontraktuese. 

Pranohet 
Z. KRYETARI. Bisedim (pë« hereo 

e parë) mbi Dekret-Ltglen për shtimin 
e nji krediti prej Fr. ari 2.100 Buxhe 
tit 1925-26 te Min. P. Jashtme për 
Legaten e Angores. 

Këndohet raporti A, Nr· 78 datë 
IO-V·192t ii vijon: 

Komisjoni A. në mbledhjen c vetë 
me datë S-V-192~ në numrin legal të 

l 
mlsëve t~ tij, mori në bisedim c shqyr- 
tim Dekret-Ligjen t' aprovueme prej 
Dhomës së Deputetve mbi shtimin e 
nji krediti prej Fr. 'ari 2.100 Buxhetit 
1925-26 të Min. P. Jasht11e per Lega. 
ten e Angores, dhe mbasi e gjeri 
t' arsveshme dhe të nevojshme kredi 
tin në fjalë vendosi pranimin e Dekret 
Ligiës dhe lutet Senatit me dhanë ap 
rovimin e tij, 

Këndohet Dekret-l.igja nen p~r nen 
si vijon: 

Dekret-Ligjë 
Na, Kryetari i Republikës· Shqip. 

10·1 tare, në mbështetje të vendimit me 
3 datë 26-Xll,25 të Këshillit Ministrufr; 

l>fKRETOJM~: 
Art. II. Art. I. Qi për t'i bamë ballë rro- 

Dispozitat t Kcnvancionit Nder- gës allokatioail ti nji Ministri Fuqi 
kombëtar të -S. Petesburgut e të rre- plot n' Angore si dhe shpenzime të 
gullores të sherbimit në fuqi kanë me ndry~h~e për t~e muajt e f~ndit i'u-' 
· b t ëdh · dë . t shtërirnit Iinancier ~25-2G t shtohet 1 u z a ue marr enrave n rmje b d tit t' · L ë •• h " · . . . .. . . u ge , asaJ egat n11 s um~ preJ 
Shqipnis e Italies në gpihçka qt nuk fr. ar. 2100 tue u përiashtuern 300 
asht rregullue prej artikullit këtu si- fr. ar n' art, rroge, 1500 n' art. allo 
për dhe prej Konvanciooit ndërmjet kation, dhe 3fl0 n' artikujt zjarm, dritë 
Shqipnis e Iralies për të vuemit të / e qira. · 
Kablove te telef,rafike ltaliaae at toke Pranohet; 
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f:?EPUBI.tl~A .Sf'i(eIPTA~E 
' 
i 

·! Zyrtare F·ietorja 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

•• 
l 'AJ IL'vlE: per njl mot fr. ar 12 në /I Drejtimi: Zyra e ShtppN \\Nii copë ! Javës fr. ar 0.25 ;-oil ~opë 

Sllqlpnl ; fr. ar 20 Jashta ; T I R A N e e lries së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA: 
Vendimet e Këshillit Ministruer mbi 
rresjistrim si shtetas Shqiptar të Z. Z. 
Dh. Mede:vedev, M. Kofina; 
Qatkoret e M. P. Mbr. mbi plotsimin 
me pulla të listave për shpenzime udh 
timi; Lista e ngjarjeve amzore të 
mujit Mars; 
Dënim me vdekje nga Gj. Politik. 
Shp. e Pref , Gjyqeve, Kadastre, Do 
gane e Finance. 
Bisedimet e Trupit Lesgjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi rregjistrirn të Z. Dh. 
Medevedev si shtetas 

Shqiptar 
Vendim Nr. 218 rye I. VII. 926 
Kshilli ministruer .rë mbledhjen 1 

e tij të sotshme të mbajtun nen Krye- I 
sin e Shkelqesis Tij Krpetarit Repu 
blikës me antarë ZZ. Hyse n Vrioni 
Minislri i P. të Jashtme Zev. Ministri 

zvra kompetente me ba veprimet e 
nevojshme mbi regjistrimin e tyne në 
ket shtetësi. 

Sekretar i General 
M. Curri ct. v. 

Mbi rregjistrimln e Z. Ma 
tathia Kofina si shtetas 

Shqiptar 
Vt:ndi m Nr. 226 me I. VH. 926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të mbajtun nen Kryesin 
e Shk-lqesis tij Kryetarit të Republi 
kës me antarë ZZ, Hysen Vrionin Mi 
nistri i P. të Jashtme, zav, Ministri 
Drejtësisë, Musa Juka Ministri i P. 
Potore e Bujqësi e Zav, Ministri i 
P. t~ Mbrendëshme dhe Sulejman 
Starova Ministri Financavet rue pas 
në bisedim shkresen N. 267 sie 27-Vl- 
726 ië Ministrisë P. të Mbrendëshme 

i Dr:jtësisl1, _Mu~a Juka Min~s1.ri . P: :1 n_ë ~ë cill~n kërk~h~t regi_istrimi Iami 
Botore e Bujqësi dhe Zev. Ministr: 1 liarisht ne shtetsinë Shqipëtare të Z. 
P. të Mbrendësdme, Sul.jman Starova 
Ministër i financavet. 'tue pas në bi 
sedim shkresen Nr. 987-Vli datë 29- 
Vl-926. të Ministrisë së P.Jashtme në 
të citen kërkohet regjistrimi nen shte 
tësinë Shqiptare të Z; Ingiiner Dhiml 
tri Medevedev shtetas Rus e tash nën 
punës minieresh në Ministrinë. e P. 
Botore e Bujqësi e të shoqes së tij 
Irena Andon, vendosi të autorizohet 

Matathia Kofina shtetas Grek i lindur 
në Janinë e banues në Pref,kturen 
e Gjlnokastrës, vendosi të autorizohet 
zyra kompetente me ba veprimet e 
duhuna mbi reglisrrlmtn e tij në ketë 
shtetësi me qenë se gëzon gjithë cl 
llësit a lypuna prej ligjit për ketë qe 
llim. 

Sekretari General 
M, Curi d, v. 

MIH. f P. lf MIRfN~~HI - 
QARKORE GJITH PREFEK. E NENPRfJ 
Mbi plotsimin me pulla të 

listave për shpenzime 
udhtimi 

Shpesh her po na taker "le marrë 
lista sp enzime udhëtlrn i e ...•. 1ett. rë pa 
plotsueme me pallat e dotnoscoshrr c. 
Pa pulla po na drejtohen për ma te 
prr edhe deftesat që i' u ngjiten aty· 
ne. Ndër heratimet e listave në f;,itë 
nuk janë tue u 'marrë parasysh edhe 
dispozitat e art. 30 të ligjit të nëpunë 
saver, Kështu po veprobe. edhe për 
giindien e Iërnieve si dhe -: të drej 
tat që ka ç' do nëpunës ir bartje 
plaçkash, e nuk po vrehen .Ispozltat 
e ligjit në fjalë të spjegueme në faqet 
18 e 19 të tij. 

Të tilla mungesa në rn kryem të 
formalitetevet ligjore, po shkaktojnë 
buroxrasie të kotë e humbje kohë tue 
kthye e rikthye listat me spjegime të 
gjirhë-herëshme, prandaj këtej e tutje 
sa her që të fillohen me hartue ose 
vertetue listat e spenzimeve udhëtimi 
e <lijet të keni para-sysh nenin 30 'e 
pasqyrëzat që përmenden sipër, me 
plotsimin e pullavet ndër dëftesa, se 
në rrast të mos respektimit të këtij ur 
dhni qysh tash u njoftojmë se listat 
nuk do të shofin kur nji veprim, e do 
të vehen në arshivë për me u ruejtë, 

8-Vll-26 Nr. 1724 
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2 FLETORJA ZYRTARE ~ KORRIK 1926 

Lista e ngjarjevet e muejit Marc të vitit 1926 

Qarku 
Lindje Vdekje i vjeçe 

Mashk. Femn, Mashk. Femn. posht Martesa Ndarie Shperngu. 

Korça 55 
Bilishti 12 
Kolonja 9 
Pogradeci 13 
Leskoviku 5 
Gjinokastra 29 
Kurveleshi 6 
Del vina 15 
Libhova 11 
Tepelena 15 
Permeti 47 
Vlona 30 

Himara 4 
Berati 18 
Skrapari 7 
Lushnje 10 
Fieri 5 
Malla kas tra 4 
Durrësi 7 
Tirana 16 
Kavaja 12 
Kruja 
Shijaku 17 
Elbasan 17 
Peqin 7 
Ora ms hi 
Shkodra 32 
Leshi 36 
Puka 1 
Mirdita 42 
Mal. e Madne 22 
Dukagjini 12 
Kosova 12 
Luma 9 
Bunjaj 
Dibra i 
Mati 13 
Zerqani 

53 
18 
16 
5 
7 

29 
2 

16 
4 

46 
16 
4 
7 
5 

16 
4 
6 
8 

35 

10 
3 
9 
I 

14 
4 
7 
4 

10 15 11 
55 41 19 

20 11 12 
I 3 
22 11 10 
3 16 3 
2 7 8 
1 5 3 
3 3 6 
9 11 
4 
6 14 2 

3 2 
12 11 10 
4 3~ 8 

14 · 15 
10 2 

32 21 24 
23 11 12 
2 1 2 
25 5 6 
29 8 7 
11 7 1 
2 2 2 
2 3 

17 
2 

1 
1 

2 

15 
8 

7 

4 

M. e P. Mbrendshme 
(Veprimet e Gjyqit Politik) 
Dënim me vdekje 

Giyqi Politik këtu me vendimin 
Nr. 11 e akt Giikirntr Nr, 10 d, 5-7-26 
të përcjellun me shkresën Nr. IG4 
t' atij ka vendos dënimin me vdekje 
të Abdullah Ali Bojkut dhe Beqir Nu, 
redin Strugës si formusë të nji bande 

: me qellim shkatrrim qetsije, gjith 
ashtu dënimin e Zchnt Magonit me 
10 vjet dhe 'ë Riza lushes me p es 
muej burg si përkrahsit e dv të parve. 

Si mbas nenit 12 të ligjit mbi fa 
it t politike giykimi për+sa i përket të 
dënumve me vdek] c Abdullah Ali Boj 
kut dhe Bcqir Nuradm Strugës me 

: shkresen Nr. 587-X d. 5-7·21> të kësai 
\ Ministri ju paraqit Kryesis Republikës 
për vertetim, e cila me urdhn in Nr, 

: 1188 d. G-7-26 e verteto] e urdhënoi 
: zbatimin e tij i cili u aplikue sot 
rue u vue në litarë Abdullah Ali Boi- 
ku e Beqir Nuredin Struga. 

Gjykimi për sa i përke: dënimit Z. 
Zyhn i Magonit dhe Riza lushes mba 
si u studiu dhe u p r se ishte dhane 
pikërisht si mbas dispozitave te ligjit 
mbi Iaie: polirike tuj u verretue nga 
kjo Ministri ju kthy.! Gjyqit Politik 
për zbatim. 

8-Vll-W Nr. 5S7-12 

4 
7 f; 

5 

8 

18 
3 

17 
6 
7 
17 
14 

1 
37 
4 
11 
8 
4 
6 
13 
8 

3 

7 

1 
4 

3 

1 
3 
12 
33 
4 
6 

26 
2 
5 

1 
6 

2 Shp. e Prefekturave 

2 
2 

6 
3 

3 
2 

3 8 
I 1 
7 
6 
2 

Si mbas vcndirnt Nr. 106 D. 4-7-26 
te këshillit administrativ nxire: në pak 
sim bleria e 600000 cop tjeglla për 
shpiat e irnigrandve. Adjudikata provi 
zore fillon çprej 4-7-26 dai 10-7-25 
dhe ajo definitive çpre] 11-7-213 deri 
15- 7- 26 masi të pelqehen ofertat edfie 
nga Ministria e P. Mbrendshme. 
Lushnje me 4-7-26 Nënprefektura 

5 Z. Xhaferr Jah:a me pjesëtare nga 
Elbasani kërkon Jeter zotnimi për dy 
giymsa sht.pija me kopeshtë me nga 
dy të këthime, n'ana nga këta ka ku 
finj: perpara rrugë, djathtasi Mehmet 
Gjeli, majtasi kopështi Haxhi Kullës, 
prapa Hasan Bakalli; dhe tjetra ka ku 
fioj: përpara rrugë, djathtas Mehmet 
Gjeli, majtas kopështi H. Kullës, pra- 

13 

2 

Shunia e Pergl, 554 36 441 383 262 58 325 33 
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pa Hasan Bakalli. 
Pra, shpallet me nji alatë pesë 

mbëdhitë ditësh se kush ka ndenit 
kundreshtim rr. brenda në afatin e cak 
tue t' i drejohet Këshillës administra 
tës këtusherne, për ndryshe epet ve 
ndim për me u krye veprimet ligjore 
në zyrat kadasier e Vergjie, 

Elbasan 3 7-26 
p, 10 p. 715 Pr, fektura 

Te ndryshme 
Gabim shtypi 

Në Nr. te:;-- ct. 7-7-26 në shrpllen 
të ndryshme gabimisht asht shenue si 
Nep. ië Sht. Civil në Nenp. e Gram 
shit Z Haxhi Llalla në vend qi të 
shenohet Z. Dernir Sulo 

Shp. e Gjyqeve 

fr. arri që detyrohet arkës Financës 
Pogradecit nga e dhjeta e katundevet 
Krushove e gorës dhe Qënckë qarku 
Pogradecit të vitit 1925 Xhafer Ragip 
banuës i katundit Biran] janë sekves 
truar proniat e ndodhura në katundin 
Birani, një arë në vëndi shinike pr.] 
dy dynymësh e kufizuar më lindje 
Sylejman Ismail, perëndim Seit Sel 
man, veri Osman Nexhip, Jugë Seit 
Selman, një arë në vëndi Muzhgat 
prej dy dynym e kufizuar më lindje 
Yz eir Besim, perëndim Selman Kara 
fi!, veri Zeinel Seran më [jugë Bata 
llëk, një arë në vëndi Hat e rnbëdha 
prej një dynym e kufizuar më lindje 
varet, më perëndim Ahmet Halilin, 
veri Sylejman Ismail jugë Yzeir Be 
sim, një arë ne vëndi arat e gjata prej 
dy dynymësh e kufizuar më lindje Për s'gurimin e larjes (7S0) dhe 

karnau n e tyre q' i detyron arkës së Yz, ir Besim, perëndim pro], veri proj 
Financës Korçës Bato Nuriu banuesi jugë Ahmet Halim, një arë në arat e 
katundit Dushar nga e dhjeta e katu- giata prej dy dynymt'sh e kufizuar 
n::it Dushar të vilit. 19..:5 janë .?1arrë më lindje Yzeir Besim, perëndim Ha- 
nënë-sekvestro pronjat e poshtë-she- san H hi l I · · Ah H ... .. .. . . ax I u ma asi veri met a- nuerne, nje are ne vendi sutat me st- li . . .' . . 
përfaqje 10 dynymë e kufizuar në li- imin Jugë Teqeja e Melçan1t, një arë 
ndje e udhën në perëndim me u- në vëndi arat e gjata prej një dynym 
dhen në veri me Mehmet Ibrahim e kufizuar më lindje ara e të zot dhe 
dhe me Splejrnan Abazë, nlë arë në , më perëndim në (veri ara e Teq.së 
vendi grop e ianko=, me sipërtaqie 8 
dynymë e kufizuar më lindje Azis 
Sylejman perëndim udha më veri prej . . . . 
dhe Splej man Abazi më jugë udha, kufizuar më lindje Ernin Hysen, perë- 
një arë në vendi sumanik me sipërfa- ndim ara e Teqesë Melçant; më veri 
qje 7 dynymë e kufizuar me udhën Gani Radovicken më jugë Ahmet Ah- 
më perëndim Sylc.jman Abazë e me metin, ne vëndi krisjet prej dy dy. 
veri Faik lsufne dhe nga juga me PY- nyrnësh e kufizuar më lindje Sylej- 
llin, pra këto pronia shiten n' ankanë 1 il .. ct· p kt h D · ·· dl k . fill · 15 a· man smat, peren rm e as errure, 1e an ana e parë I on mas tt , .. . . . . .. . 
që nga data e botimit në një nga- fle- . me veri Yzeir Besim Juge Bairam 
toret e vendit dhe vazhdon 3t) dit ··Hali!~, nji arë në vëndi shall varte prej 
dhe ankan e dytë 15 dit tue fillue . dy dyriyrnësh e kufizuar në lindje Ha 
nga data e mbarimit t' ankant s parë, · lit Tahir, perëndim Yzeir Besim, veri 

A_ta që dëshërojnë ti blenë këto Tet.k Aliu jucrt1 Riza Shahia, një arë 
pron1a të çlaqen në zprën Përrnbaruë- . . . ,/ 0 

• .. 

ë K . ··, 0 t pep 724 në vëndi sqeparet prej dy dyoymesh se t 01 cc~. . .. . 
Korçë me 24 Qershor W26 · , e kufizuar më lindje Yz, ir Besimin 

Përmbaruësi 
"' * * Për sigurimin c larjes të (3796) 

jugë Yzi ir Besimin, oj~ arë në vëndi 
sllogu i· Med!u drej dy dynymësh e 

perëndim Teki Sadedinirn më veri Re 
far Mersinin me jugë Selami Karafi 
lin, nië arë në vëndi Vishocicat prej 

tre dyrtymësh · e kufizuar më lindje 
Qamil Mehmetnë, perendim ara e Vaf 
kut, veri Mehmet Halim më jugë ls 
lam Etninë, një luath në vendi luadhet 
ti! mbëdhen] prej tre dynymësh i ku 
fizuar më lindje Ismail, veri Yzeir Se 
limi, jugë Harnit Ahmeti, një luath ne 
vëndi sqeparet prej dy dynymësh i 
kufizuar lindje Teki Sadedin prëndim 
Hako Sembja veri Seran Zeineli jugë 
Yzeir Besim një arë ne vëndi shu 
vasile prej një dynymësh e kufizuar 
më lindje Gani Radovicka perëndim 
Struga veri Gani Radovicka jugë Y 
zeir llesim, Pra këto pronja shiten 
në ankanë tue Iilluarë ankan 'e parë 
mbas (15) ditve nga data e botimit e 
një fletore të vendit dhe vazhdon 30 
dit dhe ankanë dytë 15 dit tue filluar 
nga mbarimi afati ankanës parë, ata 
që dëshërojnë ti blenë këto pronja të . 
çfaqen në zyrën e Pë1 mbarimit Korçës. 
D. t, f>. P. 724 

Korçë me 24 Qershor 1926. 
Për mbaru ësi 

Vendim afati për t'aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Muharrem! 

i biri i Ramazan Çmetës banues në 
kat. Priskë që pandehet se me d. 22- 
5-926 di.ën e Shtunde ka grabitë go 
cen e të quei.unit Hpsen Veliut dhe 
ka plagosë me qellim vrasje, Rexhep 
Hasan i nia ka, undi Pris kë, Kryetaria 
e Gjyqit të Shk. së I. të Tiranës që 
prej datës shpalljes· të këti vendimi 
të pandehunit përrnenëun i neper dhetë 
ditë afat, për me u prezantue para 
gjyqit. Në qoft se nuk i paraqitet 
gjyqit mbrenda këti afati verretohet 
se nuk don me ju bind liglës, dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mun 
gesë, kanë me ju rëzue të drejtat ci 
vile ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mbt veprimet e bamu 
na. 
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Të giiih gjendarmët e policët janë ! kopshtë etj, qarkue në kater anët me : të kundert, mbasi të vertëtohet nga 

d 
I I 

ti! etyruem me zanjen e tij. token e të zot. i kshilli Administrativ i vendit 1' inte- 
Për plotësimin e veprave të p~r- Prandej, njoftoh·:t se po kje kush i resuemit ka, per t'ju dhanë dokument 

menduoa i asht shkrue Prokuroriës \ qi ka ndoj kundershtim rnbii shpijnë i i zotnirnit (Tapija). 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 \ e tokat e sipri tregueme, lypset mbre- / Shkodër 2-7-26 
të procedurës penale shpallet ky ven- [ nda nji mojit prejë dates së çpallje s, i Nepuns' i Vergi. e Kadastrës 
dim. [ t'i paraqesin ksaië Zyre dokumentin l p. 10 p. 717 

Tiranë më 7- 7·926 p. 722 · provues të çiljes së gjygjit e në rasë : 

Kryetar i Gjyqit Shpalljet e Doganave 
Gianavet të poshtë shenjueme rnbas i i u ka kalue koha e' caktuerne në 

Llgjë d, m. thanë se kanë mbushë nii vjeë e nji ditë qi kanë shkurkue në 
Shp. 8 Kadastrës Magazinen e kësaj Dogarr-, në bazë të Ligjit art. 177 i çpa'let intercsurn 

vet për me u paraqitë në k etë Drejtori rnbrenda nji muaj kohë qysh prej 
I qujtuni z. Sadri Avdyli banues datës së kësaj Shpallje per me p:1gue të drejtat Doganor,', se për ndryshe] 

në katundin Grixhë dishron me do të shiten 11' ankant rregull'sht, 
Nr, Ma· Nr. Marka Numri Sasia ç' farsia Emni i E. Avullo- 
nifes. Polic 
102 16 F. I. S. 46-6 6 

14 

gjas~ res 
Koli Mobilie Sarajevo 15-111-925 
Copë tesha Ush. Zar:un kun- 17-lll,925 

teneqe voj p.sh, drabandë 127,111-925 
37 Koli Permenda Alrnissa 27-111-925 
36 Arka Alkool Lu ssina 24-5-925 
3 ,, Ujë Minerali ,, 24-5-925 

,, t Pako Bakorn Me vedi 8-6-925 
li. Ni' tokë buket siniori Balce, 241 18 T G. - l dengë Qvlym Metkoviq 12 G-925 

dynym 4 qarkue me Arif Sadikun ,, :tO S. D. - 1 arkë Lasnk kolesh ,, 12-6,925 
Vezirit , Jrl ymerin e Rruga e ma- 242 2 - - 2 Kol~ Gaveta Molfetta 13,6-925 

102 Koll 
dhe, Durrës, me 28-VI-1926, d.1.p. p. c.9fi Drtjror i Doganavt?t 

Ill, Nji rosë buket siojori lugi ë • 

dynym 9 qarkue me Ramo Ahrnetin Shp. e Fiaaneave 
e Zi qir Osmanin, Smajl Haxhiinë, Mbasi bari i pasunis! shtetit në 
Rrugen e madhe, Ucë Hajdarin e Lan fush Krue Luz Daven nuk i gjeti 
Ahme •. n. · çmimin e meri'ushëm këshilli ad. ve- 

IV. Nji tokë buket sinjori Kodra ndosi zgjatimin a afatit shitjes deri 
dynym 2 · qarkue me Rrugen e ma- me 15-7·26. 

dhe, Vezirin, në -dy anë Rruga e ma- Krue 7-7-26 
dhe e Ucë Hajdari, e Rrustem Haxhija. Nr. 583 

· Nji tokë buket sinjori Kodra e that 
dynym 24 qarkue me Vezirin Tahir , 
Osmanin e Ramo Ahmerin e Xhadja. i 

VI. Nii tok bultet slnlori Lugje, 
dynym 9 qark.ue në tri] anë me Ve 
zirin, e në tjatrl!n anë Rruga. 

Vll; Nii li'vadhë s:njori Lenishrë 
dynym 12 qarkue me Gjon Deden 
Zeqir Muçee . e Smajl Haxhijnë, Ve 
zirin, e Beqir Sadi\rn-11. 

Vili. Nii shpij e ulët nji odë oborr 

---------------------------------- 

nxjerrë Ider Tapijnë J?ër pasunijnë e 
poshtë shenjue: 

I. Nji tokë buket siniori të shpija 
dynym 27 qarkue me tokë e shpij të 
Pllum Miras'1it, toka e shpija e Smail 
Haxjijsë, toka e Zeqir Muçes, kopshti 
i Arif Zeqirit e Rruga e madhe. 

116 
118 
207 

2 
22 

Kapsoll 51-87 
S. M. 

,, 
234 " 

Krpenep, Finances 

* 

------ - ·--- - 

Data 

Si mbas vendimit kshilles ad N, 61 
D. 17-6 p-r shirjen e të dhie-ave te 
qarkut të kësaj Nënprefekture u ve 
ndos që prej 20-6-26 deri me 10-7-26 
dhe shitja definitive prej Datës l 1·7-2G 
deri me 26- 7-26, 

Pogradec 19-Vl-26 
P. 620 Dr. Financave 

* * * * * E treta e duhanit p 'r vitin 926 të I Me vendimin e Kshillit adrn. N, 6i0 
të këtij qarku me vendimin e këshillit 18-6-1926 nxiren në shirje të dhetat e 
Adm. me Nr, 88 datë 5-7-26 u nxuer ketije rethi adjudikata provizore fillon 
në adjudikatë leçitjl provizore fillon qyshë prej d. 18,6 deri me 31-7-26 
me 6-7-26 d-eri me 26-7-920 dhe Jr- dhe definitivja që prejë 5-7 deri me 
shesa definitive prej 27-7-26 deri me 25-7- 26. 
15-8. Korçë 24-6-26 
Kavaj 7-VII-26 P. 637 

Krpenep, Financës 

* * * 
Drejt, Finances 
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Bisedimet 
5 

e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II_ 

B I S E D I M E T E O H O ME S S E O EP UTE T v~E T 
Mbledhja e 24 

E Hane me 19 Prill 1926 ora. 3.30 m.d 

(Vijon nga num. 102) 

Ktjo shtojcëItgië hyenë në fuqi 
oysh prej ditës shpalljes në fletoren 
zyrtare, 

Z, K. FLOQI : Duhet të shtohet 
qi ka fuqi retroaktive çë prej datës 
qi asht marue afati i ligjës parë. 

Pranohet. 
Art. 2 formulohet e pranohet si 

pason : 
K~jo ligtë hpenë në fuqi çë prej 

d tës shpalljes në fletoren zyrtare dhe 
ka fuqi mprapa vepruese prej daës 
J Kallnuer i925. 

Këndohet Art. 3 dhe pranohet si 
pason : 

Ministrija e Drejtëris ngarkohet 
me zbatimin e kësaj€ ligjë. 

Bahen 5 minuta pushim e pas 5 
minutash mbledhja mbështillet prap, 

Z. KRYET ARI: Shumica asht e , 
mbledhja hapet. Bisedim mbi shtoj 
c-n e ligiës mbi te dhjetat e kra'ii- 
nës Pukës, definitivisht. 

Këndohet raporti i komisionit të 
Financavet si pason : 

Kryesis së Dhomës së Deputetve 
Komisioni i Financavet tue p3SUO 

p-anë numrin legat në mbledhjen qi 
mbajti me daë 3-IV-926 mbasi kën 
doj sekretari shtojcën e ligjë s mbi të 
dhjetat e Krahinës së Pukës dhe aktet 
relative, pa se ish komisioni i Finan 
cave në raportin e dhanun me datë 
8-1 V. 924 N. 3 ndahesh në dy mendi 
me. 

Shumica tue marë paraspesh se 

afati i caktuern me Iigien e përpar 
shme mbi pagimin e çmimit të shi 
tjes të dhjetave dhe të shpenzimeve 
të popul!sis së Pukës. me daten qi 
përmban ky raport mbasi nuk ka 
kenë mbaue, ka kenë i mendimet 
qi çashrja e Iigjës së p=rtnendun, të 
refuzohet e t'i rakornandohet Qeveris 
për zbatimin e ligjës së posaçme. 

Pakica e kornisis s' atëherëshrne 
tue rnsrrun parasycsh shpenzimet qi 
ka bamun Dhjetari i Pukës dhe da 
met e mëdha qi ka psue nga shkaku 
se Qeve rija vet e ka ndalue qi mos 
të nxjerrin të dhjetat n' atë Krahinë, 
ka qenë e mendimit që shtojca e li 
glës në fjalë të pranohet. 

Komisioni i tashëm i Financavet 
tue i studjue të dyja këto arëspe dhe 
tue pa se afati i caktuem për 10 
rnue] në projekt-Iigjen mbi të dhjeten 
e Krahinës së Pukës, ka kalue pa u 
dhanë e drejta e myltezimit; mendi 
min e ku nde rt e gieinë vet. veriut të 
të ramë dhe vendoj me vota të për- 

. bashkta për pranimin e shtojcës së li 
j gjit që me 29 111-926 N. 114 t' asaj 
Kryesi]e i asht referue kornlsio. it 
t' enë. 

Për me i a parashtruc së nder. 
Dhomë kemi nderin t'i u këthejrnë 
me gjithë akte relative. 

'I iranë, me 6-IV-926 
Për Kryetarin e Kom, të Finan. 

F. Vokepola m, p 

Z. M. KASO : Mbas raportit qi h 
dhanë komisioni i Financavet, duket 
se këjo çcshrje asht me shumë ren 
dtsi dhe më duket se asht nevojë të 
vihet në veprim rregullorja e të na 

njoftohet raporti i komisjonit t'atëher 
shem qi të mundem! me ndergjegie të 
plotë të apim votën t' one se un, sot, 
ndigjova se çështja asht qyesh prej 
vietit 1924. 

Në rregulloren ka nji artikull. të 
posaçëm në të cilin thuhet qi mëndi 
met e komisjonit, si të shumicës ashtu 
edhe të pakicës, shtyp .n e i u për 
ndahen Deputetve. Pra proponoj qi 
në ketë çështje qi asht shumë me 
rendësi të res pc ktohet rr. gullorja. 

Z. F. VOKOPOLA: I ndër. Depu 
teti i Giinokastrës ka plotësisht të 
drejtë, po mendimi i shumicës të ko 
misionit të përparëshem, nuk ka qenë, 
qi mos t'i njifet e drejta këtij dhetarit 
po vetë.u pse nuk kish'e k alue afati 
dhe shumica thotë, qi shpenzimet e 
dhjetarit të nxirren nga popullsija e 
Pukës. dhe pakica thotë qi këto shpen 
zime t'i a psguei Shteti dhjetarit e 
pastaj t'i nxjerrin nga popullsija e 
asaië krahine. Komisjoni i soçërn s:u 
djoj raportin e përparëshem dhe tue 
pa se si pakica si shumica e komi 
sjonit ishin d' akord, qi dhjetarit t' i 
paguhen shpenzimet, tue marrë para 
syesh se afati kishte kalue ra d'akord 
qi këto shpenzime të paguhen nga 
arka e Shtetit se këlo ishte nji e drejtë 
e fitueme. 

Z. J. EREBARA : Më duk. t se 
kë]o punë i përgier punës Nasrradin 
Hoxhës qi i thotë të shoqes se edhe 
ti ke hak! Ky njeri ka nji hak me 
marrë dhe Qeverija pse nuk e · ur 
dhen të mbledhin të dhjetat dhe 
tari. 

Z1 M. KASO : Preteadtmi i im.qia .. 
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dron n' Art, 60 në § e II të regullo 
rës ku thahet se raporti i komisionit 
qi përmban mendimet e arësy.nat e 
shumicës e te pakicës, shtypet t'i u 
përndahet Deputeve. 

Ajo qi thotë Z. Ferid Vokopola, 
janë shpjegime qi do të jepen prej 
relatorit pastaj. I lutem Dhomës së 
Deputetve mos të prishim regulloren, 
se në ketë mënyrë do të shkatrojmë 
ligjët dhe do të vinë radha e do të 
na thate bota se po bsjmë gjana qe 
sharake. 

Z. 8. BEGOLLI : Më duk· t se kt' u 
nuk po prishet rregullorja, se nuk 
asht hera e parë qi po b'sedohet po 
hera e fundit. Prandaj të vihet në 
votë e mos të bisedojmë kot. 

Z. S. BLLOSHM.I : Këjo asht herë 
e dytë e jo herë e fundit si thotë Z. 
Begolli, po asht me ngutësi. Sa për 
atë qi thotë Z. Kaso, nuk na qeshë 
bola e as nuk prish.t regullorja, se 
në komision po t'a votojnë shumica 
nji gja ajo pranohet dhe relatori jep 
shpjegimet e veta. Këtu hem raportin 
e kimi me shkresë si e Jhe relatori i 
komisionit na dha shpjegimet dhe 
na shpjegoj mendimin qi kishte pasë 
atëherë si shumica ashtu edhe pakica. 
Pra nuk jemi [ashte regulloes po 
jemi mu në thelbin e sajë. 

Z. F. RUSI : Më duket se Z. Kaso 

kësa] ç.shttc ka marrë p rrasy s:1 me, 
ndirnet ~i të shumicës ashtu edhe k 
pakicës të komisionit t' atëher~shme 
dhe rue pa se si njena si tjetra anë, 
ishte për pagimin e shpenzimeve të 

dhjetarit, dhe mbasi afati në të cil.n 
rnbshtetëshe shumica kishte kalue, 
pranoj qi dhjetarit në fjalë t'i pagu 
hen shocnzimet e tija nga arka e 
Shtetit. Prandaj këto çështje duhet t~ 
marrë fund. 

Z. XH. YPI: Çështja qi asht në 
bis.dim sot, ka ardhë shumë herë në 
Parlament. Si e dinë të gjithë, dhje 
tari qi ka ble të dhjetat e Pukës, tesh 
4-5 vjet qi st-let mt· nxjerrë shpenzi 
m et qi ka bamë. Komisioni i Finan 
cavet si i pari si i sorçmi kanë qenë 
d' akord qi këtij t'i pagehen shpenzi 
mer, po në komisjonin e parë shumi 
ca kl thanë, të mblidhen nga popull 
sija e Pukës e pakica t' i a paguei 
Qeverija dhe ajo t:: bainë çë të done 
me popullsin i: Pukës, 

Sa për ate qi thotë Z. Kaso 
qi thotë qi do të shtypet, 
rregullorja thotë për ata çështjet 

; qi janë të nga-ruerne, po këjo a· ht 
· nj: çëshrie e kjar ë dhe e di të gjithë 
'. bota se ky njeri ka pasë dam Pran 
] daj mos te zgjate ni me fjalë po t' a 
pranojmë. 

Kë-idohe: Art. I dhe pranohet 

të dhetat e kr.ih ncs së Pukës me 
datë 8 X-192.~, do t'i p3guhcn I Iaxhi 
Sadic Alo, nga Arka e Shtetit e këjo 
ka me i a nxjerre ng::i popullsija c 
krahinës SL: Pukës. 

Kënduhct Art. 2 dhe pranohet si 
pason : 

2) Shpenzimet c dhctirnit të cuk 
tuerne me anën e komisionit të posa 
çëm do k llogariten në bazë t' arit 
si mbas kursit të di'ës kuer komisio 
ni ka ve ndosun, 

K1 ndehet Art 3. dhe pranohet si 
pason : 

3) Këjo ligjë hyenë në fuqi qyesh 
pr.] ditës shpalljes. 

Këndohet art. 4. dhe pranohnt si 
pason : 

4) Ministri'a e Pinancevet dhe aio 
e P. të j'\\ore:1dshmc detyrohen me 
zbatimi, e kesslë ligjë. 

z.· KRYETARI: Bisedim mbi pro. 
icst-lizien mbi transferim krcdite sh 
në bu igetin 925-26 të :\1inistri') së 
Financavet, 

Këndohet raporti i Komisionit W 
Financavet si pason: 

Kom. i Financav. t, në mbjedhjen 
qi mbajti me datë 3-IV-26 tue pasë 
për anë numrin legal, vendosi me 
vota k përbashkta e P. L. me datë 
2.m.2·i qi autorizon Min. e Fin- me 
transferue Fr. ari 19,400 prej Kap. 28 

këtu nuk ka t'i drejtë, se ato qi tho ë : pason : : shpenzime nxjerrje e banje krypct të 
regullorja janë plotësue, se kcjo nuk : 1) Shpenzimet e dhe.imit mbi t2 ; budge.it 925-26 të Fio. në Kaptinat e 
asht hera e parë qi po bisedohet këjo : cilat flitet n' artikullin 2 të ligjës mbi : art, si vijon : 
gja dhe mendimet si të shumicës ash 
tu edhe të pakicës janë shtyp. 

Mendimet e kom sjonit t' atëherë 
shem ishin nda në dyesh : 

Shumica thot-, mbasi afati nuk 
asht mbarue duhet qi Qeverija t'i 
mbledhin shpenzimet e dhjetarit ma 
përpara prej popullsis së Pukës e pa 
kica thotë qi Qeveriia të bainë çë të 
doinë po këtij t'i a paguejnë, 

· Komisioni i sotçëm në bisedimin e 

Kap. !O Art 1 shkresina Fr. ar 800 
,. 1 ! " ~ të vogla 300 
,, 12 " - udhtirn e dietë 

" 7000 
,, 16 " - të paparapame ,, 3500 ,, 2:) ,, l shkres'rn (qarqet) ,, 300 
,, 22 " - udhtim c dj. (qarqe 1500 ,, 
,. 23 ,, - shpeuzirne gjyqi 1500 " ,, 31 " - udhtim e dietë 500 " 
" 44 " - kërhirn iaksash -4000 " --·-- 

Fr. ari 1 
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Z. M. KASO : Si e dini të gjithë 

FLETORJA ZYRTARE 9 V.ORRIK 1926 

Si na thotë Z. Ministri i Financa- fuqi dhe më duket se kështu vepro- 
vet këio shumë ka teprue prej bud- het në të gjithë boten. Nji sherbim 

'. ,.. · ft të k 1 d m th se qi kryhet në vjelin e kaluem e kur 
getit .e vie 1 e ~ u~m, . · .. · • nuk· mund të paguhet m' atë vietë o 
këto të holla nuk Jane prishe dhe tue pse mungon krediia o për arëspe se 
qenë se nuk janë prishë, Ministrija e nuk paraqiten dokumenta justifikative 
Financave! ishte:e detyrueme ketë kre- ligji i kontabilitetit e lejon rregulli- 
di t' a shkonte në bedgetin e ri. Tani mia e pagesave! të motit të kaluem 

d ke t se nuk kemi të drejtë 1' a per nji kohë dy rnueishë dhe pagesa 
me u h k . . . k 1 . .. .. . .. . ba et n' a ont të vieut a uem. votojmë ketë kredi kështu si asht pa- V BAMILlA p k , 

V. . • , · rap nu m u 
raqit. përgjegjë Z. e tij. Nuk kerkova me 

Ministrija e Fioancavet ka të drejtë ditë a përmeton a j0 ligji i kontabili- 
të paraqesin nii proiekt-Iigjë e të kër- tetit, vetern pyeta, si mund të gilndet 
•kojnë të paguhen shpenzimet si të në rregullë kontabilitet! me arken e 
mpraparnbetuna, po jo të votojmë nii Shtetit. Dita me ditë arka e Shtetit do 
transferim krediti në virin financiar të mbyllet, me nii Prill ka fillue ve- 
920· 27 si kur t' ishim në vitin 925 · 26. primet e vie tit financjar [926-27, tani 

Z, S. STAROVA: (,\1. i F.) Liga nuk kuptoj si mund të bajnë veprimet 
e kontabilitetit thotë, qi ato kredina e vjetit të kaluem. 
ni nuk prishen në mbarim të vjeit fi- Z, S. STAROVA: (M. i F.) Arka 
nan cjar, shkojr.ë n'ekonorni 1ë Shtetit, e Shtetit paguen jo vetem për vjetin 
dhe sherbimet qi kryhen n' atë vjetë, e kaluem po dhe për vjetët e ma:pa 
kur mbaron vjeti Iinancjar, kanë dy rëshrne, Pagesat bahen n'akont te vje. 

. .. . . .. mue] kohë për regullimin e pagesave. tëve të kaluerne dhe rregjistrohen si 
sa sh?jegon 1 nder. Deputeti I Giino- Pra jemi plo ësisht në rregullë S:! de- prishje të mprambetuna në librat e 
kastres ka të drejtf, po neve ketë ri në Maj lejohet rcgullimi i pagesa- vjetëve të kaluerne, Kësajë i thonë 
transferim kreditësh e kemi kërkue ve për punë qi janë kryen' atë vjetë; perjudë suplementare dhe me këto ilo· 
h ë ma përpara se të mbarojnë dhe me qenë se këto sherbirne janë gari të specifikuerne barasohen libret s um ' · .. d h t·· h . . .. . .. hk krye m 2 të v1e1e u en e pagu en e arkës. 
v!eti f'.n~nc!.ar, per arsye ~e. ia~.e s re- prej kredis t'asaië vietë. Pra mbasi z. V. BAMIHA: Atëherë d. m, th. 
sma qt Jane .ble dhe ~.uk Jan~. pa~u~ jemi në rregullë pse të ngarkojmë bud- se keni dy arkë! 
të hollat prej mungeses kreditit, Janë getin e ri. z. S, STAROVA : (M. i F.) Jo, Zo- 
shpenzime udhtimi e dietë për t'u pa- z. V. B.\MIHA: I falem nderit tëni, po nii arkë. 
guern, të cilat udhtime janë ba si Z. Ministrit për shpjcgim.e qi ?a dha z· KRYETARI: Me shkoqitje! qi dha 
edhe disa artikuj të tjerë. Si thashë verem due të pyes Z: e t,J, se.s.1 m.und Z. Ministri i Financrvet vihet në votë 

_ iek • sl it ·i • të giindet në rregulle kontabiliteti me projekt-ligja në fjalë, dhe ai që asht ky p OJ~ t .,,~ it paraq, un perpa1e se · Sh ·t? · · · · · 
· . . . . .. arken e td1 antar 1 pra01mn të sajë të ngrehin do. 

të mbarote vjen Iinancjar dhe këto z. S. STAROVA: (M. i f.) Ky ren 
janë vepra të kryeme, po nuk mund asht ligji i kontabilitetit qi ash! r.ë Pranohet. 
të pagueshin për arësve se mungonte, . . . . 

. ~ . . · . • . Këndohet ligia artikull për artikul! Sl pason : 
kretiti. Mbasi ky projekt ishte paraqit i\rt. 1. Autorizohet Min. e Financavet me transferue Fr. ari 19, 400 
ma përpara se të mbarote vjeli lir.an- prej kap. 38 •• shpenzime per nxjerrje e bartje krype» të budgetit të vjelit 
cjar 925·26, nuk asht marrë nji shtoj- 925-26 të Financavet nder kapituj e artikuj si vijon: 
cë në budgetin e ri. Kë10 shumë ka Kap. 10 art. 1. Shkresina 
teprue prej budgetit të mot.t tt: ka- ,. 10 ,, 4. Të vogla 

,, 12 " - Udhtim e dietë 
,, 16 ,, - Të pa-parapame 
,, 20 ,, - Shkresina (qarqe) 
,, 22 ,, - 'Udhtim e dietë (qarqe) 
,, 23 ,, - Shpenzime gjyqi 
« 31 ,, - Udhtim e djetë (doganë) 
,, 44 ,, - Këthirn taksash 

kemi hyemë në vjetin financjar 916- 
927 dhe sot qi kemi hyernë ne vjetin 
financiar të ri, thëritemi të votojmë 
nji transferim krediti për vjetin Iinan 
clar të vjeiit 1925-26. 

Më duket se nuk kemi të drejtë të 
votojmë nji të tillë transferim, se me 
qenë se ky transferim nuk asht ba 

!f prrpara paraqitjes të budgetit të vjetit 
!>26-27,këjo shumë doemos do të k etë 
shkue në budgetin e vietit finencjar 
D26-27 se ndryshe vinë në kontradi 
kcjon. Prandaj kërkoj nga Z. Minis 
tri i Financavet të na thotë, në e ka 
-shkue ketë kredi në vjetin financiar 
qi kemi hye dhe në mos e ka shti, 
tjera masa duhen marrë se neve në 
vjetin financjar 926-27 nuk mund të 
votojmë nji kredi të vietit @25-26- 

Z. 5. STAROVA: (M. i F.) Për 

I uern dhe projekti asht paraqit para 
se te paraqitesh budgeti i ri e pran- 
daj ju lutemi t'a pranoni. : 

Z, M. !{ASO : Pas rregullit të : 
kontabilitetit c' do teprim qi mbetet ! 
nga vjcti financiar qi mbaron, shtohet 
në budgetin e ri. 

Fr. ari 800. 
300 

7000 
3500 
300 
1500 
1500 
500 

4000 

" " 
" " 
" " ,, " ,, • 
» " 
" » ,, ,, 

Prandhet, Fr, ari 19.400 
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8 FLBTORJ A ZYRTARE 9 KORRIK 1926 

8,IS!EUIMET E SENATIT 
Mbledhja 28 

E Hane 10-V-1926 ~ra 10 p d. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

Art. 11. Kjo Dekretligië hyn 
fuqi qysh prej ditës së shpalljes. 

Pranohet, 
Art, lii. Ministrija e P, të Jashtme 

dhe ajo e Ftnancavet ngarkohen me 

dres Min. P. [ash'rne nji kredit prej 
Fr. ari 4.01)0 për blemjen e mobiljeve 
të Lugatës naltëpërrnendun. 

Z. A. DIBRA, Ç'do me thanë 
në : Kompetenca' të Legatës, se kt të fjalë 

: se marrë vesht, pra lutem qi të ma 
: shpjegoj z· Per]. Min. P. jashtme. 

Z. D. POPA (Perf. Min. P. jashtme) 
Buxheti rnbasst i lakon degës Admi- 

zbatimin e saj. . nistrative nuk kam dijeni, se verem 
Pranohet. për dy pika qi me thanë se lypen 
Z. S. VUÇETERNI. Z, Kr ye tar ! · shkoqitje pyeta z. Ministrin. 

Këjo Dc kret-Ligjë a për heren e parë . z. A. DIBRA. Z- Kryetar: Bise- 
u votue? . dimi mbi ketë Di kret-Liglë ti! lihet 

Z. KRYETARI: Si urdhëron për për deri sa fr vi] Z. Ministri qi të 
heren e parë. n' a apë shpjegime mbi pyetjen qi , 

Z. S. VUÇITERNI. Këjo shtesë : bera. i 
Buxhetit të kaluern ju ba? a po Bu· · Perkrahet. 
xhetit të tanishme? Z. KRET ARI. 5 minuta pushim. 

Z, S. PAPA. Këjo asht nji Dekret- : Mbas 5 minuta pushimi mbledh'a çelet. 
Ligjë dhe ky kredit asht shpenzue dhe . Z. KRYETARI. Bisedim (ne pl- 
tani kërkohet aprovimi i sajë. 

Z, A. DlBRA. Janë shkoqit.et në 
Dekret- Ligj en se cilit Buxhet. i takon 
kë]o shtesë. 

z· KRYETARI. Bis.dim (në parim) 
mbi Dekret-Ligjen mbi transferimin e 
nji krediti prei Fr. ari 4.000 në Bu 
xhetin e Min. P. Jashtme. 

Këndohet shkresa e Dhomës së 
Deputetve Nr. 104-1. datë 5-V-1926 me 
të cilen përcillet Dekret-Ligja mbi 
transferimin e nji krediti prej Fr. ari 
4:ooo në Buxhetin 1925-26 të Mio. P. 
Jashtme e pranueme prej Dhomës së 
Deputetve për m'u ratifikue dhe prej 
Senatit. 

Këndohet Ligja nen për nen si 

9-1-926, të Këshillit Ministrucr ; 

D E K R E T O J M f: 
J. Tue marrë parasyshë nevojcn e 

domosdoshme qi ka qyteti i Shirokës 
(të rrethit Shkodrës) për me sigurua 
shpejtimin e punimeve për ndërtesa 
e tj, ra si dhe për t'i ndihmue në_go- 
din e nji mollos, c për zbukurimin e 
atij Qyteti, Bashkiia e Shkodrës dhe 
ajo e Lezhes Jo të martin dhe nji 
taksë l0lo ma tepër mbi gjanat qi im 
portohen. 

II. Ç'do dispozitë ligjore asht c 
pa fuqishme në kioltë se i kundër 
shton kesaj Dekret-ligjë. 

lii. Këjo Dckrct-ligjë hyn në fuqi 
prej ditës së shp i.ljcs dhe rnbëtet pa 
fuqi në krye te motmotit. 

Iv. Ministrija e P. të Mhrcndi:. 
shme ngarkohet me zbatimin e sai, 

Z. GJ. ÇOBA. Z. Kryetar! a bi 
sedohet ne parim këjo Dekret Ligji.". 

Z. KRYETA£~L Si urdhëron në 
rim) mbi Dekret-Ligiin qi autorizon ! parim bisedohet. 

I 

Bashkin e Shkoders e të Lezhes me ' Z. GJ. ÇOBA. Në Dekret-Ligjën 
marrë nji taksë 1°10 mbi gjerat qi im 
portohen n' atë qytet. 

Këndohet shkresa e Dhomës së 
Deputetve Nr. 102-I datë 5,V.1926 
me të cilen përcillet Dekret-Ligja qi 
autorizon Bashkitë e Shkodërs e të 
Lezhës me marrë dhe nga nii taksë 
1°[0 ma tepër mbi gjanat qi impor:o. 
hen n' atë qytet, e pranueme prej 
Dhomës së Deputetve për m'u ratifi 
kue edhe prej Senatit. 

Këndohet Ligja nen për nen si 
vijon: 

Dekret-ligjë 
vlion s SJ.timin edhe 1 °lo të takaës Bashkive 

Art, 1, Qi të transferohet nga kur- te Shkodrës e Lezhës qi disponohet 
simet e kompetencave të legatës sonë nen nenin 107 të ligjës Bashkive 
n' Angora qi prej darës 1. Prillë 1925 Shtesa e nenit 107 
deri ne fund të Dhetorlt 1925 n' Art. \ Na, Kryetari i Repoblikës Shqip- 
J,~bilje,, të Buxhetit 1925-26 të qen- tare, në bazë të vendimit me datë 

. thuhet qytet i Shirokës, në vend qi 
I 

të thohet vendi i Shirokës, pasta] thu- 
het qi dhe Bashkiia e Lezhës do të 

marrë dhe nii ta ksë 1 °[0 ma · tepër 
mbi gianat qi importohen në skelen 
_e Shiogjioit. Qyteti i Shkodërs 
ka dy porta;. skelen e Shkodrës 
dhe atë të Shen-Njinit, pra taksa 1°10 
ma tepër qi do të marrë Bashkija ~ 
Lezhës a do të jetë vetëm mbi gianat 
qi importohën në Lezhë, a po dhe 
mbi gjanat qi importohen në Shkodër 
nga skelia e Shen-Njlnit se e marrë 
veshtë qi për sendet qi importohen 
për Lezhë t'a marrë taksen Bashkiia 
e Lezhës, por jo dhe për granat qi 
importohen në Shkodër nga skela e 
Shen-Njinit, 

Shtypshkroja "Nikaj» Tiranë 
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Vjet V. Tiranë, e Harte 12 Korrik 1926 

~EPUBl.tl~A 

Ftetoria 
"~ 

Nr. 104 

Zyrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

l '...\J n.\1E: për njl mot fr. ar 12 al! I\ Drejtimi: Zyra e Shtypit I\Nii copë ! javës fr. ar 0--}5 ; njl copë 
Sllqlpni ; fr. ar 20 Jashta ; T I R A N ~ . ~ javës si! kalueme fr ar 1.00. 
a.....w.u-:::::.=> . 

PERMBAJTJA : 
Min. e Fin. mbi disa gabime në Li 
gjen e Tarifen Doganore. 
Të ndryshme : Mbi zanien e krimin a 
lit Qazim Zgjuba. 
Emnime e transferime në M. P. Mbrend. 

» > në M. e Drejtësia 
Llsta e ngjarjeve muejit Prill 1926. 
Shp, e Financave, Prefek , Gjyqeve, 
Vakf eve, Kadastrore. 
Bisedimet e trupit Legjislativ. 

Mbi disa gabime në Li 
gjin e Tarifën Doganore 
Në fletoren zyrtare Nr. 100 d. Z. 

Korsik 926 që asht e shpallun ligia e 
Tarifës Doganore [anë ba disa gabime 
shtypit, si poshtë vijojnë: 

lmportacion 
N. 42 a Sago kuintali fr. ari 20 
N. 164 e Me teneqe të 

birueme " " 100 
N. 165 d Mc dorëza ari ase 

asht breshk " 800 
N. 165 dh 6 Pff karroca 

dhe në qoft me dru < 2CO 
N. 252 d Gajtana kordela ,, 300 
N. 377 6 Grimca e copa të 

vjetra që nuk perde- 
ren per c; elli m qi 
jan ba, ,, 50 

N. 430 Voj gurit në teneqe n 8 
N. 458 a Thika pt r xhama " 15 
N. 481 a Kopale per jasht 

N. 1 finisiono " 80 
Ekeportacjon 

N. 57 b Bajama me levozhga ,, 3 
9-Vll-26 Nr 165-55 

Te ndryshme 
Mbi zanjen e kriminelit 

Qazim Zgjuba 
Si mbas shkresës Nr, 10-466 dat 

6-Vll-929 të Prefekturës s' Elbasanit i 
aratisuni krimi net i quaj tun Qaz im 
Zgjuba nga katundi Shinallash të atij 
Qarku, i cili ishte cenue per vdekje 
për. vrasjen e të quaiumit Nexhip De 
breves po nga aji katund u shte në 
dorë dhe u burgos tue u lajmerua 
dhe Prokuroria. per të kryemit e ve 
prime ve ligjore. 

9-VII 20 

Emnime e transferime në M. 
e P, Mbrendëshme 

Me dekret Presidencial Nr, 186 
d. 5- Vll-2G Z. Qaz im Bodinaku em no. 
het si Prefekt në Dibër, 

• 
Mbasi Kopisti i Prefekturës Elba 

sanit Z. Vasil At Themistokli Ekono 
mi, dha dorëheqj ·n në vend te tij 
emr.ohet Z. Fehim Ahmet Halanla. 

Krahinar' i Zadrimës s ënp. LP.• 
shit Z, Filip Kadarja pushohet ng, 
puna dhe në vendë të t:j cmno.·et l.ol 
Matitukja. 

* 
Z, Franko Shpendi emnohet s ikr. 

Krahinar' në Shllak të Nenp, Dukagjin • 
• 

Z. Z, Filip Sereqi, AbL'yl Kruja e 
Gasper Ç, fa emnohen Kr,L iar i pari 
në Gur 11 Zië, i dyti në B -hat edhe 
i treti në Obot si dhe Z, Z. Shaqir 
Meta, Ton Shirqi, Fuat Sinani, Jusuf 
Basha emnohen Sekretar Krahinarie, 
i pari në Gur të Zië, i dyti në Bushat 
i treti në Obot dhe i katerti n!! Pulaj. 

• 
Me urdhenin Nr. 1177-1 dal 8-7-26 

të Kryesiës së Republikës, në vendin 
vakant t~ Komiseriës se kl. Ire të Po· 
liciës Prefekturës Korçë transferohet 
Nenprefekti i Hirnarës Z. Ztf Mirdita. 
Emnime e transferime në 

Ministrin e Drejtësis 
Zo~. Vangi-l Th. Ponajot Meksi - 

u ernnue Gjyqtar Hetues i Gjyqit IC 
Shk. së I. në Ttranë. 
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2 FLETORJA ZYirrARE 12 KORRIK 1926 ------------------------------ 
Zot. Mustafa Borici ish Nd. An 

tar i Gjyqit të Shk, së I, Vlonë u 
emnue si Antar i etij gjyqi, 

Zot. Ahmet Qadhimi, Kryesekretar 
i Gjyqit të Paqit Gjinokastër e emnue 

Notar Përrnbaru.s i atij vendi, dhe 
në vend të tij u emnue Zot. Vant Çe 
kani ish krvesekretar i Gjyqit të Pa 
qit Delvinës. 

6 VII-1926 

Shp. e Financave 
Në vendimin e këshillit adm. Nr. 

1841 d. 25 6-26 nxirren në s'·itjc të 
dhetar e birnes lë qarkut ksaj n.npr. 
adjudikata provizore fiilon qyshë prejë 
d, 25-6 26 e shitja definitive që prcjë 
cl. 11 7 dai me 31-7-26. 

Kolonjë 25-Vl-26 
N. 411 Kryenëpunsi Financës 

• 

M!N. E P. TE MBRENDSHME 
Lista e ngjarjevet e muejit Prill të vitit 1926 

Lindje 
Mashk. Femn, 
57 52 
7 4 

10 6 

Qarku 
Korça 
Bilishti 
Kolonja 
Pogradeci 
Leskoviku 
Gjinokastra 
Kurveleshi 
Del vina 
Lib hova 
Tepelena 
Permeti 
Vlona 
Himara 
Berati 
Skrapari 
Lushnje 
Fieri 
Malla kas tra 
Durrësi 
1'1rana 
Kava ja 
Kruja 
Shijaiku 
Elbasan 
Peqin 
Oramshi 
Shkodra 
Leshi 
Puka 
Mirdita 
Mal. e Madhe 
Dukagjini 

5 
8 

40 
8 

11 
1 
9 
14 
45 
9 
9 
3 
10 
7 
8 
13 
33 
9 
9 
8 

28 

Kosova 13 
Luma 2 
Bunjaj 2 
Dibra J~ 
Mati 5 
Zerqani 12 

7 
6 

40 
4 
6 
3 

111 
18 
42 
6 
3 
6 
1 
8 
5 
8 
23 
6 
2 
6 

10 
1 

34 
20 

34 
22 
16 

Vdekje 
Mashk. Femn, 
28 36 
6 15 
6 1 
7 4 
3 4 

21 17 
10 2 
20 11 
3 
3 
17 
37 
5 
10 
6 
20 
5 

11 
5 

38 
26 

10 
5 
11 
36 
21 
l 
25 
10 
2 
15 
15 

7 
25 
2 

8 
3 
9 

10 
6 

i vjeçe 
posht MHtesa Ndarie Shperngu, 

8 23 3 
15 

2 

5 

8 
2 
5 
14 
20 
2 
2 
4 
6 

1 
2 
l 

}5 

29 
12 
14 
10 
2 

19 
9 
5 

l 
6 
8 

11 
4 

17 
9 
21 
5 
3 
4 

1 l 
4 
3 
6 

1 
3 

I 
1 

16 
5 
6 
15 
10 
11 

2 
22 

11 
3 

14 
I 
4 
5 
11 

2 27 
10 
2 
9 
8 

9 
2 

2 
1 

4 
2 

10 
2 
32 

36 2 
3 
6 12 12 

Shuma e Pergi, 537 406 409 303 106 294 24 48 

3 

~I mbas vendimit Nr. 77 të këshi 
llit Administrati\ të dhietat e bimevc 
të ketii qarku u nxuar në adjudikatë, 
adjudikata provizore fillon me 18-6·26 
e maron 10-7-26 dhe ajo definitive me 
?.0-7-26. 

Libohovë 24.Vl-26 
p. 640 Krycnep Financës 

• 

2 
5 
1 
7 
2 Katundi Lloj çmimi 925 926 

Murtajas sh rat edhet 210 240 
Zharnec - 1001 1100 
Qerret - 530 600 

4 
l 
5 1 Rrasa 

Rreth Libolsh 
130~ 1:500 
440 500 

2 
4 
3 

Zaiman - 210 260 
I Lushnje c tretë 2595 2700 
Murtajas shpat - 620 660 
Zharnec - 370 450 
Qerret - 820 1000 

I 
Zaiman - 426 475 
Rreth Libofsh - 115() 1200 

të Dhetat e të tretat e katundeve 
I nalt perrnendun me çmimet e siper 
shenueme u varen dhe me 12-7-26 
diten e han bahet shitja de 
finitive. 

Lushnje me 8-7-26 
p. Krynep. Financavet 

* 
Masi janë lenë penge prej të qoj 

turve Themistoklit dhe Telemahut dhe 
Alexandros dhe Efterpit të Thanas Ger. 
manjit dhe Katerine bij Anastasit 50[8 
pjesë të një shiepije që ndodhet në 
lagjen peuço me kufit e ditur dhe 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 12 KORRIK 1926 3 

janë të penguara kundrejt i huas 112 
lira turke masi u xurë në shitke tepër 
dhenje kanë arire një shtim 4100 fr. 
arë pra mt mori vendim shitja d-Ii 
nirive dhe pjesat e pronjes do të dor 
zohen që nga datë e çpallies dhe pas 
pesërndhetë dit; deshroniesit per të 
bier të adresohen në zyren e Kadas 
trës ketushërn të shtojnë si mas regullit 

Korçë 25· VI 26 
d.t.p. p, 642 Drejt, Financës 

* 
Mbas vendimit Këshillit Adminis 

trativ Nr. 340 D 7-7-26 per shitjen e 
të dhetes së duhanit të qarkut kësaj 
Pret.kure u vendos qi prej datës 7,7-26 
e deri me 7-8-26 Ieçitia provizore dhe 
ç' prej 8-8-26 deri me 28-8 26 shitja 
definitive 

Elbasan 11-8-26 
Drej. e Financ s 

Pra shpallet me nji alatë pesë mbë 
ditësh se kush ka ndon]i kundreshtim 
mbrenoha në afatin e caktue t'i dr,.+ 
tohet Këshilles Administratës këtush 
me, për ndryshe epet v. ndim per me 
u ba veprimet e duhuna në zyren e 
Kadastrës Prefektua 
P.10 Elbasan 3-7-926 P. 7l4 

Shp. e gf yqeve 
Mbasi nuk asht zanun Ahmet Da 

kli banues në Karonelije që pand-h et 
se me D. dit:n e ka shty për vrasjen 
të quajtunin Reshit Haxhi Hysenit, 
Kryetai ia e gjyqit të Fillimit që prej 
datës shpalljes të këti vendimi të pan 
dehunit përmenduri i nepet dhelë ditë 
afat për me u prezantue para gjyqit. 
Në qoftë se nuk i paraqitet gj}'qit 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk 
don me ju bind tigiës, dhe kështu 
ka me u shikue · giyqi në mungesë, 
kan me ju rëzue të drejtat civile ka 

Shp. e Prefekturave me ju sikvestrue pasu lia dhe me as 
Zonja Harixhe e hija Sall Xaxes nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 

me pjesëtarë nga Elbasani kerkon le- ankimi mbi veprimet e bamuna. 
ter zotnlrni pr nji dyqan m}'I{ qi \ Te gjith giendarrnët e policët janë 
ndodhet në rrugcn Karno Scidini me ië detyru-rn me zanjen e tij. 
kiita kufinj : përpara rruge Djathtasi Për plotësimin e veprave të për 
Ibrahim Bajraktari, Majtas rruge, pr a- '. mendur a i asht s'ikrue Prokuroriës 
pa te zonit e Isa Dylgjeri. dhe në rnbështeie të nenit 371, 372 

Pra shpallet me nii afate pesë të procedurës penale shpallet k}' ve- 
mbedhitë ditësh S! kush ka ndonji ku- · ndirn. 
ndershtrn rnbr. nda në afatin e cak tuern I Elbasan rnë 14· 6-926 P. 728 
t'i drejtohet Këshillcs administratës l Kryetari 

kështu ka me u shikue giyqi në mu. 
ngesë, kan me ju rëzue të drejtat ci 
vile ka me ju sekvestrue pasunija dhe 
me as nji mënyrë nuk ka të drejtë an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të giith gjendarmët e policët lanë 
lë detpruern me zaojen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
rnenduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në moështetie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpatlet kp ve 
ndim. 

Elbasan me 14-6·926 
Kryetari 

* * * 
PTESË 

Theritet Tasi Vangieli banues më 
parë në katundin Vithkuq dhe tani me 
banim të paditur, që të çlaqet para 
kHi gjyqi me datë 29-7-926, diten e 
Enjte dhe më oren 8 para dreke, dhe 
të gjykohet si I pandehur për shkak 

I se me datë 15-1-926, së bashku me të 
pandehurit e tjerë Koti Kolacin, Va 
sil lkonornnë, Llambi Lipin, Irakli va. 
silë, llo Shoreo, Nini Kottin, dhe Ku 
Monin nga ajy katund, kanë përdorue 
fuqinë e inflluences tyre për të ku 
odreshtuar psrmbarimln e urdhrave 
të autoriteteve administratës këtushme 
tue mos dorëzuar çelëset e Manasti- 

' rit Shënpjetrit dhe tue 1110s hequn dorë 
nga sundimi i këti Manastiri i cilli si 

, të gjith Manastiret në bazë të vendi 
mit. Nr. 585 datë 26-21-925, të Kfsbl- 

këtushme, për 'ndryshe epet vendim I * * • llit Ministruer t~ aprovuar prej Shkel- 
per me u ba veprimet e duhuna në Mbasi nuk asht zanun Jonuz Spa- · qesisë tij Kryetarit .Republikës që të 
zyren c Kadastrës. Prefektura i hija i biri banues në Kat. Hallmaxhi- ndodhet nënë sundimin e Kryesisë të 
P. 10 Elba-an 3-7-26 P. 713 je që pandehet. se _me D. _diten ~ ka I K~shillit nalt . ki~htar ~ë k!tus~me,_ 

.., * * vrarnën të quaitunin Re shit Haxhi Hp- 1 për ndryshe gJyq1 do të vazhdolë në 
Zonja Hatixhe e bija Sati Xaxes . senin, Kryetaria e giyqit te Fillimit që mungesë të tij. 

' me pjcstarë nga Elbasani kerkon letër prej datës s'ipalljes -të këti vendimi Korçë me 27 Qershuer 1928 
zotnimi për nji dyqan qi ndodhet në ti psndehunit përmendun i nepet dhet P. 709 
rrugen Kamo Seldlni të këtij qyteti ditë afat, për me u prezantue para 
me këta kufinj : perpara n irge, djath- gjyqit. Në qoftë S'! nu\ i paraqitet 
tasi, të zotnir, majtas e prapa Isa Dyl- gjyqit mbrenda këti afati, vertetohet 
gjeri. se nuk don me ju biod ligFs, dhe 

Kryetar i Gjyqit - 

• • • 
Thëritet Sotir Kovi, banues më plf!f 

në katundin Vithkuq dhe t,oi ·Alt lfif.l 
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.. · c'li nia të çf'aqen në zyrën e Përmbarimit 
nim të paditur që të çlaqet para i(ëti 27 të ligjës pashaportwe, qe 1 1 

' • 
A s dodben jashtë qar- Korçës. 

gjyqi më 29 Korik 1926, ditën e E- shkruan; __ ta. q .•. ~ ·. ' .. a a.ur Korçë më 24.VI·92G P. 724-8 
lnjtc dhe më orën 8 para dreke, që të qeve e qe hyjnë në shqipntë p p ' ct 

1 
Përmbaruesi : 

h f dënoh·'n me dp] sh · · P· gjykohet si i pand. hur për shkak se pas aporta arc', · * 
me datë 8-11-925, së bashku me të taks pas~p~rt~: mund t~ ku· Për sigurimin e larjes të (163G) 
pandehurit e tjerë Vangiel Andone, Vendimi përmendur . .. . . . 
Lt S 

· N . T · dh Th' · ndrështohet brënda 5 ditve nga c ne- fr. an dhe kamatës tyre ltg1ore st dhe 
azo p1ron, asi asm, e 1m1 .. . uh .. Për b · k ik • 't t'akt o·jykimit · sp nzimeve financiare u e te et m a- Thanasne nga ajy katund p.1 patur do sermta e omunt. imi b ,. ' • . • • , , :: , 

një të drejtë dhe titer Zyrtare dhe tue dhe mund të diktohet brënda _ 10 .01.- rtrmt qt 1 ~d~L)n arkës ,l.in~nc s 

d f ë k ë t le uar tëve riza mbarimi afatit k.undrështtmtt Ko ç~s lsn.ail Ssdrku banues I katun- per orue ore an zap uar c ,. h . _ • • • ; 

ct . të k ·1 H n Ru·tem 1· cili vendim u dha me datë 28 .\'hrs dit Zvarisht 1s'1 ct~1 tar I katundit 1sa ara an · ues1 yse ~ . .. . . 
M t 1 . 1 K që ndodh· n në 9'6 ditën e DH ora 10 para dreke u Niçë të qan ut Pogradecit te v111t y eve 1u nga orç2, cc · J • • • 

katundin Vithkuq dhe veçanërisht ju këndue në sall.n e g·yqit çilrasi e 1921 i i më sekv,~t,uarë pr~npt. c SI· 
b · h përst ënuara !) 11J • arë seli htë me kanë ~kundreshtuar gjindarmarisë në 01n1s t. ~ s,.c , · • · . ~ .. 

: de 'yr e sipër, për ndryshe gjyqi do Tepelene 28 Mars 1926 sipë .aq] ~ dy dynym ~ kufizuare r~ t 
të vazhdojë në mungesë të tij. P. 706 lindja me Hal.t HaJ larë perëndim 

Korçë 27 Qeme rshor 1926 Zev. Gjyqtar. Zylal Sylejrnanë veri Kasërn [onuznë 
P. 709 * dhe jugë Nexhip Pashon, 2) një arë 

Kryetar i Gjyqit Për sigurim e (1860) nj~ mijë c në atë katunt në vija me siprrfiqie 
* * * tetë qint e gjashtëdhjet fr, ari qi de- dy dynym dhe me kufi ngi lindja me 

N' emen të Republikës shqiptare. tyron arkës F'nancës Korçës, ish dhje- udht n perëndim me Ali Dernirë veri 
Gjykata paqtuese e Tepelenës formua; tar i katundit Sovjan i vitit 1924 Z .. prapë me Ali Dernrë dhe jug.1 me 
prej Z. 7. Rag=p Konicës zav. gjyq· Fehim lsufi, i janë marë nënë-sek ve· 1 Hodo Nczilnë, 3) një arë r ë vendi 
tar, Sofo Noçka Krye Sekretar. stro dhe shiten në ankarë (5) copë luadhet me sipërlaqie dp dynym dhe 

Prokr 1ria n' erner tE: së ndrejtës ara që gjenden në ka'unrtn Sovian, j me kufi nga lindja me [Ibrahirn Ze- 
botnore i 88 d. 10-11 · 925, ngrehu I njera në vendi Rahët me si përfaqje nunë perëndim udhën veri me S:iti 
gjyq !. .a Froso ~Dhimes e Sotir (20) dynym dhe me kufi lir d]e dhe H limnë dhe jugë me Ali Dcmirë, 4) 
Kuqes ng. i;:1bova e vogel së Tepe- veri udha, përendim Maliq, jugë Ha- një arë Ll-she me sipërlaqie (5) dy- 
l~~ës e ~ar.....se në vend të paditur lii Karafil dhe _(2? n)ë arë në varet ~6) I ny~ dhe. me kuf'. nga _ lindja ~e ~- 
ne greqi. dynym me kuft lindje dhe perëndim dhën ven me Alt Dernirë pe ëndirn 

Të Pandehura se pse: I udhën. verr Zejnel Emin jugë Rezat me udhën dhe jugë me Nuri Osmanë, 
Nga K_orfuzi Greq:s..: med . .30-10-25 j Fehim, 3) një arë ne vendi Babenicë. 5) një arë në vendi Moçao me sipër 

k~oë mbritun ~.ë Sarandë pa pasur _ (10) dyn.ym ~e kufi. lindje d~e . veri I lsq'e d~ dynym me kufi. nga lind!a 
r ·.::aporta, e kështu me d, 28 Mars udha, përendirn Maliq Frashri 1ugë rn : Koçi Alushnë perëndim me [ah]a 
b126 rf!ën e Diel e ora 10 para dre- Petro Pandushë, 4) një arë në Kopa- Alushnë veri me tumën dhe jugë 
ke_ ~c ~- . .esen e .. të .. pa.~de~urnvet çi~ë (6 ~yn~m me _kufi lindje ~haban I Shahin Hysenë, 6) ojë tua:h që gjen_- 
nattë përmendur, qe per le cilat ko- i Arif. perëndim udhën, ven Fehtm Ha- det në atë katunt në vendi shesh 1 

munikata 
1u 

qe bërë me ernën •• e Fle- sa~ d.~e .j.ugë Maliq Ftashri, 5) një / mullirit me sipërfaqje një dynym dhe 
tores Zyrtare N. 26 D. 2 Fruet 192G are ne 1 ërthoret (4) dynym me kufi me kuf, lindje dhe perëndim me u- 
kjo gjykatë vendosi: lindje, perëndim dhe veri udhën, jugë dhën veri Hodo Nazifoë dhe jug,' 

Dënimin e të Pandehuravet sipër Halit Çaushi, pra këto pronia shiten Shahin Maliq, 7) nja arë që gjendet 
shënuar Froso Dhi~es e Sotir ~uqes j në an kanë, ehe ankan e p.. ë fillon në atë katundt në ven Ji sheshet me 
nga Labova_ e vogël e Tepelenës me . mbas (15) dit që dirën e shpalljes ne sipërfaqie katër dynym dhe metkufi nga 
nga dy fish taks pasha.porte d. fletore dhe vazhdon (30) dit dhe an- lindja Zalo Veselë perëndim Ali Ademin 
m. th. nga 20 fr. art gjobe kan' e dy'ë fillon që nga mbarimi i 
dhe nga 1 fr. ari spenzime gjy. kësaj dalë dhe mbaron pas (15) dit 
qi, si mbas paratrafit II. e të nenit ata që dëshërojnë të blenë këto pro- 

veri prapë me Ali Ademin dhe jug~ 
me Ali Ademin, 8) një arë që gjen 
det në atë katunt ne vendi Lagësirat 
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me sipërlaqle katër dynym me kufi 
nga lindja dhe perëndim me Ali De 
mirë veri me Nexhip Pashon dhe 
jugë me Abidin Eminë, 9) një arë që 
gjendet në atë katunt në vendi sheshet 
c mëdhenj me sipërlaq]e pesë dynym 
dhe me kufi nga lindja me Ali Demirë 
nga ptrendirni me Hasan Veizë v.ri 
me Salih Halimnë dhe nga iuga me 
Adem lsufnë, pra këto pronja shiten 
në ankaa tue filluar ankanë e pa-ë 
mas 15 ditva nga data e botimit në 
nierën e Iletorëve e vend t dhe vszh 
don 30 dit dhe ankan e dpjtë vazhdon 
15 dit që nga data të mbarimit të a11- 
kant s part', ata qe dëshërojnë me ble 
kcto pronja të çlaqen në zyren e Për 
mbarimit Korçës. 

Korçë më 2-t-Vl-1926 P. 724-9 
d. t. p. Përrnbaru si 

* 
Me benë se Bek tash Karernani ba 

nues i katund t Lesh-c nuk paso] de 
tën që i detvron arkës së Finan 
cavet Korçës Fr. ar 6367 me kama 
tën' e tyre e me shpenzimet e tjera 
me gjithë I 010 si mbas de ftesës e dety-1 
r ës nga të dhjetat e Katundeve t Lej 
ka=, Marjan, dhe Niç e Gores të vi 
tit 1925 kjo Zyrë si mas lypjes 
të përfaqësuesit Financës vendosi shi 
rjen e pasuniës të ra iundëshme që 
zotëron i përmendur! dhe ndodhet në 
Katundin Mogtic", një luath që ndo· 
d'iet në vendin luath i rnah mt sipër 
f.iqjt! rre clynvmësh i kufizuar nga 
lndj 1 me Mehm-t B [në, përendimi 
me Selishtë, nga Veriu me udhën Su 
leiman e Hpsenë dhe nga Juga me 
Mehmet Beinë, Një arë në vendi Se 
lishta me sipërfaqe dhjerë (10) Dpny 
me e kufizuar nga lindja m e udht n 
nga përcndimi Petriti dhe nga Veriu 
udha df;Je nga Juga me udha. Një arë 
ne vendi Vanceve me~ sipërf'aqje- një 
dynyr.1 c kufzuar nga lindja me Përuan 
uan, nga përendimi me Ferit Maliqnë, 

nga Veriu me Mehmet Dautnë. 
Pra behet e dijtur se këto pronia 

shiten në ank inë tue filluar ankana e 
parë mas 15 dit nga data e bo imit 
në Fletore dhe vazhdon një muaj dhe 
15 dit për ankanën e dytë. Kush de 
shëron të blerë këto pronja të çlaqet 
para Zyrës Përmbarimit të Korçës. 

Korçë me 24-Vl-926 
t.d.p. P. 724-1 Përmbarues 

* * * Për sigurimin lë lar]. s sumës 4647, 
85 fr. arri bashkë me kamatën e tyre 
q'i detyrohet me i pague arkës së Fi 
nancavet Korçës, dhjetar'i katundit 
Bab] n, Kakaç dhe Vërçun të qarkut 
Pogradecit të vi1ir 19]5 Z. Hysen Mu 
haremit banuesi katundit Mulçan i ia 
në sekvestrue katër copë ara të ndo 
dhura në ku] t të katundit Melçan I) 
një arë në vëndl selishta me sipërla 
qje (!O) dynymë e kufizuar me lindien 
B· ktas'i lsuf perëndim Shelqet Xhela! 
Hasan, veri Rushan Halit jugë udha, 
2) rji arë prsp n'atë vënt prej katër dy 
nymë tarë vënt e kufizuar me lindjen 
Bek tash lsuf perëndim Rushan Halit 
veri Rushan Hali, jugë udha, 3) në 
vëridi Vare një luath prej katër dynp- 

rnës'i far,J vent i kufizuar me lindjen 
Mehm.t t Mustafa, perëndim varet veri 
udha jug,ë Bektash lsul, 4) një vresl.të 
prej dhjetë dynymësh ne vëndi kodra 
me kufitarë lindja Xhela! Hasan, 
perëndim ka Jra, veri kadra me jugë 
Nazif .lsrnail, p·a këto pronia shiten 
n'ankanë dhe ankana e parë fillon 
mas 15 ditve që nga data e çpalljes 
në fle tore dhe vazhdon 30 dit dhe an. 
kana e dyjtë 15 dit tue fillue nga da 
ta e mbarimit i'afatit ankanës së parë, 
at.1 që dë-hëro.në m · i ble këto të 
çlaqen në zyren ,' Përmbarimit Korçës. 
D. I. P. P. 724 lii. 

Korçë më U Qërshor 1926. 
Pr rmbaruësi, 

Për sigurimin e larjes të (2733) 
fr. arri bashke me kamaën c tyre që 
i detyrohet arkës Financës Korçës ng L 
e dhleta e katundeve Pleçisht dhe Pi 
skupat të qarkut Pogradecit të vitit 
1925 Z. Bahtijar Ademi banuës i ka 
tundit Tr-sovë janë sekvestruar dhjetë 
copë ara, një arë me sipërfaqie një 
dynym e kufizuar më lindje Istref A 
bidin perëndirn Ahmet Jonuzi më veri 
Ahmet jonuzi dhe nga juga Hajdar 
Ahrne-l, një batallin me sipërlaqjen 
tre dynym e kufizuar më lindje Sel 
man Alushi perendim Ali Derniri ve 
ri Hajdar Mersini dhe më jugë Sti 
man Atushnë, një arë ne vëndi luadhe 
me sipërfaqie një dynym dhe kufizuar 
më lindie Ibrahim Maliqnë perëndim 
me Jaja Elmazin veri Ibrahim Maliq 
në dhe nga juga me Ibrahim Maliq 
në, një arë në vëndi Duckë e cila ka 
një sipërfaqje një dynym kufizohet 
me lindje Selman Alushi, perëndim I 
brahim Maliqi dhe me udhën veri u 
dha jugë Zaim Osman, nië arë ne 
vëndi Shebanka me sipërfaqie tri! dy 
nym e kufizuar më lindje Halim Qa 
ztrni më perëndim proi veri Istre! A 
bidinin jugë Halil Qazimin, nië arë 
ne vëndl Krith me sipërfaqje prej d.v 
dynymësh më lindje Haxhi-Shaqir pe 
rëndim H. kuran Hasan me veri udha 
ml! jugë Muharem Haruni, një arë ne 
vëndi Rahur me sipërfaqie ctr dyny 
mesh e kufizuar më lindje Halim Hy. 
meti perëndim Haxhi Shaqir Veri I 
brahim Maliqi, një arë në vendi Dar 
dhë e thyer me sipërfaqje një dynym 
e kufizuar lindi. me udhën perëndim 
lsr ef Abidin veri udha jugë prapë J. 
stref Abidinin, një arë në vëndl Pe 
ndarin me sipërfaqje dy dynymësh e 
kufizuar lindje pruan perëndim Hekur 
Hasan veri Hajdar Ahmctnë jugë Ha. 
xhi Shaqlr një are ne vëndi Shentha 
nas me sipërfaqjen një d, nym e kufi 
zuar më lindje Adem Liman perëndim 
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n'atë "" me si~·ër~a~ie "' dynymë,~ një arë në vënd'. në cndh~t ~rt j tre 11\.~~~ë, ~'. përmë~durës __ i ës~'ë m~rë 
e kufizuar me lindje Juge me Arnb.Ii dynymtsh e kufizuar me lindje Der- nënë-sek vestro një cope arc e cita 
Seltnë, veri perëndim me udhën pybli- vish Hasan më perëndim proi rn ' ve- ndodhet n~ lagjen Radenec me kufi 
ke, 3) një arë gjith n'atë vent prej , ri Jahja Tahullalinë më jugë Nijazi I më lindje udhë, perëndim llo Kosta 
katër dynymësh e kufizuer më lindje I Asllanë, një arë në vëndi Mel shta ncin Bellovoda, veri udhë, jugë Dhi 
Rtfail Avramin, perëndim Shef'qetnë, prej pe së dynpmësh farë-v-nt e kufi- j mitri Beqari, pra kjo pronië s~itet 
veri udha dhe juga Selim Isaknë, 4) JI zuar më lindje Ali Orhanë pcrë idirn / nankanë dhe ankanë e pari! fillon 
një arë në vënpi në lernën]t e tafkës [ ihja Taulla veri lumi jugë pylli, një I mas (15) ditvc nga darn e çpallies në 
me sipërf'aqie prej tre dyi1ymfsh dhe arë në vëndi Dhirnë s me sioërjaqie , Iletot e dhe vazhdon (30) dit 
kufizuar më lindje Ismail Piluri, pe- / katër dynymësh e kufizuar më dhe ankanë e dyjrë fillon që nga mba- 
rëndim Mustafa \1borjen, Ve ri djelmt' j lindje me pra un, më perëndim Ha- tim i kës a] da'e dhe mbaron mas ( 15) 
e Mulla Ibrahimit, dhe nga juga me lii Beqiri më veri lumi dhe m~ jugë ' di ve; ata qJ dëshërojnë m · bk këtë 
udhën. • me udhën' një arë në vëndi sqepar me pronjë h~ prezantohen në zyrën Për- 

Pra 1r4 pjesë e këtyre arave shiten sipërfaqje dv dvnvmësh e kufizuar më mbaruës: të Korçës. 
n'ankanë dhe ankan e-parë vazhdon Iind]e me udhën më perëndim Jahja O. I. P. 
(30) dit dhe askan'e dytë fillon që e Tur llahnë e me Shahin Feizullanë dhe 
nesërmja e ankanës së parë dhemba- me jugë me pyllë, një arë në vëndi 
ron mas {15) dit. . Moçal me sipërfaq]e nji e gjps dyny- 

Ata që dëshëroinë me i ble këto mi e kufizuar me lindje Jahja Taulla 

Isuf Abidin veri Ibrahim Maliqin jugë 
Hajdar Mersin Pra kë:o pronja shi'en 
në ankanë dhe ankan e parë fillon 
mas (15) dit ng.:i data e botimit në 
një fletore të vëndit dhe vazhdon (30) 
dit dhe ankon e dytë (15) dt tue fi 
lluar nga ~data e mbarimt e ankanës 
parë, ata që dëshërojnë ti blenë këto 
pronja e të adresohen në zyrën e Për 
mbarimit Korçës. 
D. I. P, P. 724 IV 

Korçë më 24 Qershor 19Z6. 
Përmbaruësi. 

* * Për sigurimin e larjes të surnës 
(4672) fr. arri bashkë me kamatën e 
tyre q'i detyrohet me i pague dhetari 
i katundit Bobosht'cës, 2. Refat Mu 
lla Aliu banuts i Korçës, arkës së 
Financave! Korçës, dorëzanësi: të tij 
Z. Haki Abidinit banuës po në këtë 
qytet i janë rnarë nënë-sekvestro ka 
tër copë ara, të ndodhura me kufit të 
qytetit Korçës 1) n! Radenec me si· 
përfaqje prej (7) dynymësh e kufizuar 
më lindje Dhlrnitrl Pil.kën, Veri me 
Ambelinë, jugë Ismail Tuxharë, perë 
ndim Sherif Alinë, 2) një arë prapë 

pronja të çfaqen në zyrën e Përrnba- J p,rënd'im Ali Orhan veri ruga më jugë 
pylli, nj .i arë në vëndi shullë me si- 

P. 724 V · përfaqje dy dynymë e kufizuar më li 
Korçë më 24 Qe rshor 1926. ndje pylli, perëndimi Nijazi Asllani 

Përmbaruësi- J veri Ali Orhani dhe pylli e me jugë 
· pre pë pylli një arë në vëridi kroj prej 

(1150) j dy dynymësh e kufizuar më lindje ]a 
hja Taullahu perëndim proj veri Der- 

ron arkës së Financave: të f{orçës nga vish Hasani më jugë udha. Pra këto 
e dhjeta e katundit Marjan i Goris pronia shten n'ankanë dhe ankana e 
dhe katundit Siaroveckës të qarkut parë fillon mas (15) dit që nga data 
Pogradecit të vitit 1925 z. Hysen Ta· e botimit në fle1oret të vendit dhe va 
hir banuësl katundit Bos janë sekves- zh ion (30) dit dhe ankan e dyjtë (15) 
true (I? një~bëdhjet co_pë arat~ ndo- J dit _ "" filluc _ng_a ~b-ar'.mi a_~ka~rs 
d~ur~ n~ ku~1 rë katundr_t Bos, nië :irë. I pare,_ ata _që dëshër~!në ti_ blen~ këto 
ne vendi Selishta me sipërfaqe prej prema të çf qen ne zyrën Përrnba- 
(3) dynymësh e kufizuar më lindje me ruese t! Korcë. 
shtëpin ' e vet, më perëndim Ali Or- O. I. P. 
ha1'.ë, më ve.i Nijas Asllanë më jugë / Korçë më 24 Qershor 19.26 
jahla Taullan ", një arë selishta në vë- 
ndi Murishta e kufizuar 111ë lindje * * "' 
me pruan më perëndim Shahin Fej- I Për sigurimin larifs të surnës pre] 
zon, më veri Nijas Asllanë, e më ju- (545) fr. arri bashkë me kamatën li 
gë Shahin Fejzullanë, një arë pre] dy gjore, q'i detprchct me i pague z. Ve 
dy~y~ë~h në _vëndi guresa e kufizuar / se! Mustafaj banuë s i Korç-s arkës së 
më Iindje jahja Taulla më perëndim Pinancavet të Korçës nga e dhjeta e 
pro], dhe Sh ihi 1 F ... [zullahu më veri kat. Osoie, Resove të vitit 1924, dhe 
Shahin Fejzu'Iahu dhe më jugë udha, si dorëzënese e tij .\\?rjemc Arili prej 

rimit Korçës. 
D. I. P. 

* * Për sigurimin e larjes të 
fr. ari dhe kamatën e tyre q' i dety- 

P. 021- II 

Përrnbaruësi. 

P. 724 VI. 
Korçë më 24 Qershor 1926. 

Perrnbaruëesi. 

* ::: * 
Për sigurimin e larjes të surnës 
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(944) fr. arri dhe · kamatën e tyre e 
spenzimet e tjera q'i detyron arkës së 
Financavet të Korçës Istref Karafili 
banutsi katundit Moglicë nga e dhje-I 
ta e katundit· Maliq Oparit të vitit 
1924, janë sekvestrue pronjat e posht 
sh~nueme të r dodhuna në kufi të ka 
tundit Moglicë, një arë e vëndl Mulli 
ri me sipërfaqe katër dynym e kufi 
zuar me lindje perëndim Muhamet 
bejnë veri Hoxha më jugë Dule Bej 
në, një arë ne vëndi selish ta me si 
përfaqje 7 dynym dhe kufizohet më 
të kaFr anet me rugën, një arë ne 
vëndi ar'e Hodos e kufizuar me lindje 
Kararnanë dhe udha perëndim udha 
më veri Riza Selimi dhe Bektash Ka 
ramani me jugë :udha një arë me si 
përfaqje pesë dynymë në kufi të ka 
tundit Pirg e kufizuarë me lindje me 
Yrner Dalipnë me perëndim me u 
dhën nga juga me Osman Salinë, dhe 
ka një sipërfaqie prej tre dynymësh 
dhe ndodhet ne vëndi vreshti, një arë 
në vëndi pusi në kufi të katundit pirg 
me sipërfaqje 9 dynym e këfizusr me 

lindje Nuni Kristo me perëndim Da 
lip Orhani me veri Dalip Orhani dhe 
me iugë Osman Salihnë, pra këto 
pronja shiten n'ankanë ankana e parë 
fillon mas 15 dit nga data e botimit 
në njërën nga fletoret e vëndit, dhe 
vazhdon 30 dit dhe ankan e dytë 15 
dit e cila fillon nga data e mbarimit 
i'ankanës së parë. 

Ata që dëshërojnë ti blenë këto 
pron ja të çf .i qen në zyrën Përrnbaruë 
se të Korçës. 
D. I. P. P. 724 VII. 

Korçë më 24 Qershor 1926. 
Përrn baruësi, 

--- - ---- ---- 

Shp. e Vafevet 
Në bazë të vendimit të Këshillit 

Naltë të Sheriatit N, l24 d, 25-V- 926 
njoftojm se Drej 'oria e Pergjithshme 
e Zakle vet ka për të shit prodhimet 
(Iltizarn) e 7 CO!)ë çiftiqeve :të Vakfit 

qi sot per shkak t' interesuemit të 
kenë kohë me studju gjind]: n e çitlli 
qeve të naltpermenduna, 

P. 10 P. 741 
Drejtorija e Pergjithshme e Vakfeve 

Shp. e Kadastrës 
z. z. Nia:d, Sel ihydin e Tefik t! 

bijt e Mustafa Mulla Karafilit nga Per 
meti k,i."rkojnë titra zotnim mbi nii 
shtëpijrne hobor e koshptëra të giëndur 
në lagien shur të Përmetit e të kufi 
zuar me udhën publike Qamil Musta 
fanë e Sylejman Çenko Haxhinë të 
cilen e zonojnë dhe e nëdorësolnë 
dhe u ;rie1h transhësimisht nga ati 
tprë, Prandaj kush do qi ka no një 

J kundrësh rim brënda 15 dit nga dala e 
kësaj shpallje të pr, zantohet në Zyrën 
e Kadastros Përmetit ose në Nëprë 
kturë. 

Për ndryshe në mbarim të afatit 
të i ntc resuar ve do u [epet letra zot- 

Kozarës në Nenprefekturen Lushjes, j nim. 
Konditat e blerjes do të niohohen P. 10 P. 744 

me letër Adjudikaten qi do të çpallet / Përmet, me 7-7-926 
me l Gushtë 1925. Kjo çpallje bohet Nënp' i Kadastrës 

Bisedimet e - Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II_ 

B I S E O I M ET E D H O ME S S E O E P UT E TV E T 
Mbledhja e 24 

E Hane me 19 Prill 1926 ora 3.30 m.d 

(Vijon nga num. 103) 

Art. II. Këjo ligjë hynë në fuqi që 
diten e shpalltes në fletoren zyrtare. 

Pranohet. 
Art. lii. Mc zbatimin e kësajë ligië 

ngarkohet Ministrija e Financavet. 
Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro 

jekt-ligjen mbi subvencionin e Shoqë-1 
nis Kina-Teatro - Nacjonale, në parim. 

1. Këndohet raporti justifikues si 
pason : 

Raport Justifikues 
Tue marrë parasyshë nisiariven 

tepër me rend.si të Shoqnis Kinema 
tcatre-nasjonale për të çelur nji instiut 

' ar.isrik ; i cilli ka për të shvilluem 
ndiesit artistike të popullit dhe ka për 
të i sherbyem mjaft çashties s' eduka 
tës të brezit të ri tue e larguem këtë 
nga çfaqësinat e pa adoptueme me e 
dukaten c moralin e duhuri, c shofim 
tepër të nevojshme qi t'i vehen lehtë- 

sinat e duhuna këtij instituti për t'u 
mëkarnbuern brenda nji kohë të shkur 
ten. 

Me q( llim pra qi t'i epet nji ndih 
më kësaj Shoqnije lash në fillim e 
sipër c cila detyrohet me bamë sakri 
fica të mbëdha financiare ,the tue di 
tun se deri sa të stervitet populli i 
ynë me të këtilla të çfaquna ~ serijoze 
ka për të kaluem nii kohë e gjatë në 
të cilen shoqnija nuk mund të nxjerrij 

. shpenzimet e në këto vjet! e para, e 
gjejmë t' arsyshme t'i bahet ndibiq _ 
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në këtë mënyrë qi parashifet në pro 
jekttigjen e bashkangjitun. 

Si pas zotirnevet të bame shoqni 
ja ka për të s iellun filma të veçanta 
për nxansit e shkollave! të cilët do të 
hyjnë gratis krye pesërnbdhletë ditësh 
dhe kjo gja k~ për të qenë tepër e 
dobishme për mësimet e ndryshme të 
shkollës tue i bamë kt to konkrete a 
shtu si jarië tue u ba në të gjitha ve 
ndet e qytenueme. 

Veçanrrisht dihet se shvillimi i 
ndjenjave artistike serjoze në popull 
ka nji randësi të vecantë mbasi dje 1- 
rnëniia sot terhiqet në për kafeshnda 
net dhe gazino ku nuk ndigjon gia 
tjete r veç kangeve të hueia dhe të pa 
pajtueshme me moral. 

Çelja e nji instituti të ri me pari 
me artistike kombëtare ka për :të ri 
tun moralin e popullit dhe ka për fa 
stervitun ketë rr.e shijuem V( pra të 
nji arti të ver.etë të bazuern në Ior 
cen të edukatës Kombëtare. 

Për veç, kësaj elementit Iernnu: r i 
cili deri më sot nuk e ka pasun Iatin 
të marrë pjesë nepër çlsqësina kine 
m:i-theatro·e po i epet rasti qi të 
mundë të shijojë vepra artistke dhe 
më ketë mënyrë familja S'i qiptarc do 
të mundë të l.udhin hepat e para në 
parimin e di.hiruern tue i u afruern 
jetës occider tale. 

Për arsyenat e tregueme sipër mba 
si shoqnis në fjalë si mbas vendimit 
të Këshillit Ministruer nuk mund t'i 
epet nji koncesion me privile giët e 
duhuna jemi të mendimit që t' i ba 
het kjo ndihmë e pa-aparne në pro 
jekt Jigië, subvancjoni për vjetin e 
parë parashil. t 20.000 (njizetrnijë] fr. 
ari në vjet se tue qenë në fillim të 
punës dhe t' organizimit, instituti në 
Ialë do të kctë shumë shpenzime për 
të përballuri. 

Edhe për disa vjet të tjerë ka me 
pasun nevojë për nji ndihmë për ar- 

syet e treguerne ma sipcr por kjo 
mund të caktohet ma e vogel tue i 
a~orduem në rasë se do të shif t për 
parimi verteë i institutit. Kundrejt 
kësaj ndihmë inisjatorët angazhohen 
me prue filma të posaçme skencore 
për shkolla tue i pranuem 'nxansit e 
shkollavet gratis krye çdo pesërnbë 
dhjet ditësh dhe në të çtaqunat e tje 
ra me giysmen c çmimeve të caktue 
me. 

Drejtori i Përgjithshem 
P. Pogoni d. v. 

2. Këndohet Lista e gjanave të dha 
nuna për instalimin e Kinema-Thea 
tros si pason : 
Lista e gjanave të duhuna 

për instalimin e 
Kinema Theater Nacionale 

l. Makinë për e letrik përbarne prej: 
nji motori 15 adjere 20 kua! fuqie 
komplet me giith veglat e tija ; nji I 
dinamo 10 adjcre 15 kilowatt komplet 
me gjithë çilsat c tabellat e tija dhe 
telat e nevojshme. 

2. Aparat kinematografik komplet 
me objektiva, projektora, motor elek 
trik, sigurim zjarri e veglat e duhu 
na rizerva. 

3. 300 llamba e l. ktriku me telat e 
abat-jour të vetat. 

4. Nii pjano me elektrik dhe nji 
me dorë. 

5. Nji o-gsno me motor ose me 
kamë. 

6. Dy radiolona. 
7. 600 karike të ndryshme dhe pat- 

trona. 
8. 100. karike për bufet. 
9. IO kanape; për bufet 
10. 35 tavolina mermeri. 
11. Nji palko sheniko komplet me 

perdet e tablloet e nevojshme. 
12. Njizet paskyra të ndryshme. 
13. Tridhet kile varak e gjashtdhet 

kile voj varaku, 

14. Kater radiatora elektriku ose a~ 
vulli për të 'rgrohun theatron. 

15. Kater ventilatora elektriku për 
të Ireskuernun theatron. 

16. Nii masë të madhe për bufet. 
17. Makinë pt'r kale »ekspres» 
18. Dhelë palë përde të randë për 

dyert. 
ID. Tridhetë palë përde për dri 

tore. 
20. Pesdhc'ë copë varesë p: r gar 

darobe n. 
21. Filmat e dusun per Vf prim të 

theatres, 
22. Rrobat artistike të duhuna për 

veprim të theatres, 
23. Dy rideau (përde) për proj k 

son kinematografik, 
24. Njizet statue prej allçini, 
25. Dy gramafona të mëdha] mo 

de rne, me disqet e duhuna, 
26. Dy stereoskopë të mëdha] pa 

roramike me 400 karta panoramike. 
2'7. Takarn komplet për loxhcn 

pre sidencjale me fron, kanape toalet, 
qylym, e përde luksi. 

27. Nji projektor për ndriçim të 
artisteve! në çfaqësina theatrale, 

29. Tre takarne komplet për të lae 
met e të dalmet c theatres prej bluri 
ose mermeri. 

30. N]i tulium me motor kundër 
rrezikut zjarrmit. 

31. Dhe të tone Ila të naftë pt' r ç.' do · 
mot për makinen, adjerë sa të dali 
nafta në Shqipënie. 

VEREJTIE: Në qoftë se artis lat 
kompetente t'Evropës qytetnueme kanë 
me këshillue ndryshime ose disa sh:e 
sa tjera, për ç'do ndryshim ka me u 
lairnerue e ndershmja Qeveri me kohë: 

vijon 

Shtypshkroja «Nika] , Tiranë 
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~EPUBI.tl}{A 

Fletorja 
,...-: 

Zyrtare 
Botohet prej Zyres. së Shtypit 

l 'AJ I IME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zyra e Sh,typlt I\Njl copë e javës fr. ar 0.25 ; nil copë 
~bqlpni ; fr. ar 20 )ashta ; T I R A N ~ e javës së kalueme fr at 1.00. 

PERMBAJTJA : 1 së Republikës. Tagra-mbledhsi kam- 
Min e Drejtësia mbi nji Nëpunsi va- 1 suer i Drej. Fin. Shkodër Zot. Hasan 
kantë. Shpuza ernnohet Kontrollor i Tagra- 
Emnime në Min. Financavet. mbledhsavet në Drejtorin e Financavet 
Shpalljet e gjyqeve, Kadastre. Shk dë , . L, .. 1 . o er. Bisedimet e truvit egjts attv. 

MIMl~Imn [ -~~[Jli~lt~ 
Mbi nji nëpunsi vakante 
Pranë Gjyqit të Shk. I. Vlonës, 

ndodhet vakant nëpunsia e nji Sekre 
tarit ; praadej ju bahet e ditun t' intc 
resuernvet që tue ju konformue qar- 

> kures kësaj Ministrie të botueme në 
, fletoren Zyrtare Nr, 101 datë 6-7-926 
të paraqesin lutk n e tpne. 

Dita e konkursit qi do H! bahet 
. , para Kshilli! të Dreitësis Vlonës cak 

tohet më 3 t-7-2926. 
12 VII-26 Nr. 1.164 

Te ndryshme 
Emnime në M. Financave 

Si mbas urdhënit të Shkëlqyeshmes 
Kryesis së Republikës Nr. 1116-1. datë 
7-VIl-926 Zot. Qazim Haziz Zybeja 
emnohet si Rojtar-kalorës në Zyrën 
'e Doganës së Semaeit. 

* 
Si mbas urdhënit Nr. t 194 datë 

9-Vll 926 •• së Shkelqyeshmes Krysis 

Shp. e Gjyqeve 
Hamit Carvani nga Zhulatime ker 

kese n ,q ! i ka dhenë gjyqit me da.ë 
25-3-926 ben padi kunder Fehmi Ku 
llës nga Nepravishta, me banim të pa 
ditur dhe kerkon detyrimin e tij në baze 
të Pje sen-tit me daë 14-6 923 ti pa 
guejë rnooo L. It me kamaten e tyre 
Pra me qenë se i p •• dituni nuk ka ba 

nim lë njohur në baze të omit 26 të 
P. C. me anë të kësaj shpallje e per 
të zene vendin e komunikimit bahet 
e ditur se shikimi kësaj padije u cak 
tua për me d. 31- 8-26 d tën e Martë 
dhe kështu i padituni duhet të prezan 
tohet diten' e caktuar për gjykim para 
gjyqit të Shk , I të Gjinokastres vetë 
ase me anë të ndonjë përfaqësuesit 
zyrtar, e se ndryshe do të veperohet 
në mungesë të tij si mbas tigjit. 
p. 10 Gjinokastre 28 6-926 p. 738 

Krpetari 
* 

Thërltet Memush Brahimi nga Du 
kati, dhe tash me banim të pa ditun për 
t'u prezantue para giyqit Shk.1, Vlorës 
me datën 30 Gusht 926 ora 9 para 

mes ditë ku ka për t' u gjykue si 1 

pandehur për vjedhjen e një mushkës 
dhe një pelës të ankuesit Elmas Xha 
Ierit nga .Kanina në vitin 1920, me 
shënim që në mos u prezantoftë ditën 
e sirër shënuerne gjyqi kam' e shi. 
kue në mungesën e 'tij. 
Vlorë, më 30-6-926 p. 739 

Kryetari . 
• 

Thëritet i pandehuri Beqir Mehmeti 
ish giendar në Kompanln Shëtitse të 
Sk: lës (Vlore) dhe tash me banim të 
pa ditun për me u prezantue para 
gjyqit Shk. I. Vlorës më datën 30 
Gusht 926 ora 9 para mes dite, ku ka 
për t'u gjykue si i pandehur për gra 
biien e 450 Lit. t' ankuësit Murat Sa 
liut nga Tërbaçi, me shënim që në 
mos u prezantoftë diten e sipër shë 
nueme gjyqi ka m'u shikue në mu 
ngesën e tij~ 

Vlorë, më 30-6-926 P. 739 
Zav. Krpetarl 

* • • 
Thëritet Jani Kos'a nga Novosela 

më parë banues në Uië të ftoftë (Vlo 
rë) e tash me banim të pa ditur plr 
me u prezantue para Gjyqit Shk. I. 
Vlorës me daten 30-8-9~6 ora 9 para 
mes dite, ku ka për t' u gjykue si i 
pandehur për grabitjen e materjalit t! 
një barakës Shtetnore në datën 10-4-25 
në Uië U! ftohtë, me shënim se në mot 
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u prezantolt ditën e sipër shënueme 
gjyqi ka rile shikue në mungesën e 
t\jë. 

Vlorë, më 30-6-926 
P· 739 

Zav. Kryetari 
• * * Lajmërohet Z. Demo Gozhita nga 

Gjinokastra me banim të pa ditun të 
paguej në favor të Z. Nesip Baxharë 
nga Gjinokastra (2000) dymij lireta 
Italiane kamatën ligjore që nga datë 
20-10-919 dhe speset e gjyqit e të tjera 
Fr. 97 °[0 si mas akt gjykimit Gjyqit 
Paqit këtushmë N, 209 dat 24,4-926 
në krpe të 91 dite nga data e botimit 
1ë këtij lajmerimit. 

P. 10 
Gjinokastrë s •. vII-926 

Zfv. Përmbaruësi 

P. 737 

Golemi me 4-1-1925 me paramejtim 
kjo Gjykatore me Vendimin Nr: 93 
datë 19-6-26 vendosi fajesin e tt! pa 
ndehurvet të përmendur me Krim e 
dhe denimin 'e tyre me. nga 15 (pe 
sembdhletë) vjet burg të rende po të 
përkohëshme nga që nuk u rnuar vesh 

se plumbi i kujt shkaktoj vdekjen 'e 
të vramit, dhe ju janë ngarkuar të 
pandehurvet 410 groshe ari speze 
gjykore dyke lenë vend për [kunder-, 
shtim' e Diktim. 

P. 7 36 Kryetari : 
Gjinokastrë, 4-7-926 

Pasunia e patundshme e debitor Nazim, e Xhelo .\be 
dinit nga katundi Fratar 

Katundi Lloj Tokës Emni Tokës Dynym 
Fratar Arë Yidhi math 3 me 

pies 
Fusha 10 

Fush e zez 3 

Ara fusha Plis 7 

Kufitarët 
L. Xhavit Ati, P. V. Hysenj Bro- 

" ho, J. Rrugë. 
L. Hysen] Braho, P. përua, V. 
Mehmet Rre xhep,]. Rrakip Pasho. 
L. Rrugë, p. përua, V. Hysen] 
Brahe, J. Muço Cenko. 
L. Rrugë, p. përua, v. Muço 
Ceoko, J. Hysenj Braho. 

Debitorët e sipër tregumë masi nuk i kan paguar kreditorë Hysen] 
Rrakipit nga katundi Fratar vleftën e 24, e 9 karoqe Ulinjë (1743) lir. Italia 
pos shpenxtmever, tue qen se afati letër lajmimit ka kaluar pasunië e patund 
shme qe përmendet sipër qitet në ankanë. 

Afati aukanës parë asht (30) tridhjet ditë qe e cila fillon nga datë e 

* * Me qenë se trashëgimtarët e Xha- 
fer Agos nga Pisari nuk pagualtin se 
ndin e gjykuem si mas akt : gjykimit 
gjyqit të Paqit këtushmë N. 242 dat 
30-8-921 në favor të Z. Nazif Harbu- . 

• Z h t _ e mbarimit lë afatit ankanës parë, lit nga gjinokastra kJo - yre s e ne .. .. . . . . 
. . d dh Pra kush asht dëshëruës ttJ drejtohet Zyrës përmbarimit Mallakastrës ankanë- 2 dy copë ara të n o una .. . .. . 
H 1 ... db ... .. dhe te vëre peië, 

një në katundin urne ise e nje ne Ballsh. 5-7-926 
katundin Palokastër të cilat në anka- d.t.p. p. 727 
nën e parë mbetnë mbi emërln e Z. * 
Nasif Harbutit për fr. ari 1200 një- Katund. Emni Tokës Lt'oi Strem Kufi t 
mië e dyqint. Sheqisht Yrt are 27 L. Faik Sanxhaktari p. Fusha V. Hasan 

Pra kush deshiron me ble të pre- bej Gurga Kryk e e viles. J. Udha. 
zantohet në këtë Zyrë të shtojë 5°]0 " Gryke Viles arë 15 V. Gjoli L. Hysni bej. p. Gurga, J. Perit 
brenda në 15 dit nga date e botimit Pasha. 
të kësaj çpallie. ,, Dollma arë 50 L. Udhe p. Gjoli Perit P. J. Hasan bej •. 
P. 10. P. 737 Toka i siper shenuar që gjendet t:ë katundin Frasher Sheqishte të qar- 

Gjinokastër 5-1-626 · kut Fjerit e cita esht sikuestruar trashgimtarve të Selim Bilal Mufti ut nga Be- 
Përmbaruesi · rati, per arësye se këta nuk kan paguar detin prej 40 dyzet lira Otomane 

* * • mt: gjith spenzime dhe kamat që i detyrohen me leter gjykim të prem t~a- 
Në Gjyqin kriminel në Gjh1okas- shglrntarve të Absdin Janinës nga Berati prandaj si mbas kërkimit të tyre 

trë që rrodhi kundër të pandehurvet qitet në ankan. · ,' 
. M. erqez Ali e Refat Shahin nga Go- I Afati i shitjes parë fillon nga e neserrnia e datës që përmban Fletoria 
Jemi të dy të aratisur, H! pandehur Zyrtare e mbaron mbas 30 ditëve. . ·',, 

- për vrasjen 'e Hasbi Axhe11it nga Afati i shities dyt fillon nga e nesermlë e mbarimit të afatit pare 

shpalljes. 
Afati ankanës dvtë asht (15) pesmbëdhjet ditë dhe fillon nga e nesermia 

Gjyq, Paqtuës 
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dhe mbaron mbas 15 pes mbedhet diteve. 
Pra kush të jet mushteri dhe deshiruës të prezantohet në zyren e për 

mbarit Fjerit dhe të ver shtes rue u shtrue gjith kondisioneve të leçitles, 
Fjer me 4-7-926 

d.t.p. p. 726 Përmbaruesi 
Pasuni e patundshme dhetarit Bime Neim Sadishit 

nga katundi Graçan 
Katundi Lloj i Tokës Emoi Tokës Dynymë 
Graçan Arë Dardha bishte 50 

Kufitarët 
L. Nexhip Suto, p. Udhë, V. i zo 
ti, J. Riza Arif, 
L. Hijro Jaçe, p. përua, V. përua, 
J. Teto Sadush. 
L. V. përua, p. Udhë, J. Teto 
Sad ush. 
L. Udhë, p. përua, V. lzoti.. J. 
Azis Ganië. 
L. Azis Ganië, p. V. udhë, J. i 
zoti e dhë. 

•• (3:) Rrënje Ullinj L. Azis, p, V. J. Udhë. 
Dhetari bimve vitit 924 katundit Fraçan Neim Sadushi nga katundi Gra 

çan masi nuk ka paguar në arkën e financës Mallakastrës (536) e 50°[0 fr. 
· arë pos kamatës e shpenximevet tue qën se afati letër lajmimit ka kaluar 
pasunia e patundshme që përmendet sipër qitet në ankanë, 

· Afati i Ankanës parë asht tridhje! ditë e cila fillon nga data e çpallies. 
Afati ankanës dytë ashtë pesmbëdhjet ditë dhe fillon nga e nesermia e 

'mbarimit H! afatit ankanës parë. 
Pra kush asht dëshëruës tij drejtohet zyrës përmbarimit Mallakastrës 

,, Tebinës 6 " 

" ,, Gryk plepi 15 

li " Gryk e arës 10 

• Brinjë 8 ,, 

" 

dhe të vërë pelë, 
Ballsh. 9-Vll-26 

d.t.p. p. 751 Gjyq, Paqtuës 
Pasuni e patundshme edhetarit bimëve Mustafah 

Ahmetit nga katundi Metoh 
Katundi Lloj i tokës. Emni tokës dynymë 
Metoh Arë Moçale 100 

Kufitarët 
L. Skënder Muço, p. J. përua, V. Ka 
dri Ali. 
L. Isuf Ahmet, p. Skënder Ahmet, 
V. Ismail Ahmet, J. Kadri Ali. 
L. përu 1, p. rrugë, V. Skëndo Muço, 
J. lsuf Ahmet. 
L. Selman Shaban, p. përua, V. Ka 
dri Ali J. Selman Shaban. 
L. Mahmet Isuf, p. J. Riza Jonus, 
V. Rugë. 
L. Vare, p. Sabri Muço, V. [açe 
Shuaip J, Isn.a.l Ahmet, 
L. Gani Rramo, p. Lumë, V, Rrugë 
vjetër J. Salo Xhezo, 

" 
,, Endek në 

konak 
,, ,, Gropë Ulli- 

njevet 
,, 

" Kume 

J) ,, Pesdhet rrën] 
ullinj të çarku 

,, ,, Ara e Rrapalliut 
në clirë 

f, ,, Ara në fushë 

70 

100 

15 

80 

50 

Dhetari bimëve vitit 923 katundit 
Sfirë Mustafah Ahmeti nga katundi 
Metoh masi nuk i ka paguar arkës 
financës Mallakastrës (1787) e 30°10 
fr. arë pos kamatës e shpenzimevet 
tue qën se afati letër lajmimit ka ka 
luë pasunia e patundshme qe përmë .• 
ndet sipër qitet në ankanë. 

Afati i ankanës parë asht tridhjet 
ditë i cili fillon nga data e çpallies, 

Afati ankanës dytë asht 15 pes 
mbëdhjet ditë dhe fillon nga e nes 
mia e mbarimit të afatit ankanës parë. 

Pra kush asht dëshëruës tij :drei• 
tohet zyrës përmbarimit Mallakastrës . 
dhe të vërë pelë, 

Ballsh. 9-7-1926 
d.t.p. p. 747 Gjyq. Paqtuës 

* * * 
N' emer të Republikes Shqiptare. 
Gjyqi i paqit në Libohovë i for 

muar prej, 
Z. Emin Xhangu Gj. Paqtues. 
Enver Muhtar Sekretar 
Në padien civile të regjistruar në 

Nr. 292 të librit themeluer për çash 
tie civile të vjetit 925 e ngrehur. 

Prej 
Panaiet Kristo Lolit nga Soplku i 

perf. prej Avv. F. Kumbaro. 
Kontra 

Jani Niko Zisit nga Sopiku i pa 
prezantuar. 

Sot me D. 23-X-925 vendosi si ma 
poshtë. 

Vendim 
Padisi Panajot Kristo Loli nga So 

_piku me kërkesën e tij q' i ka para 
qitur këtij gjyqi kërkon detyrimin e 
të padttunit Jani Niko Zerit po nga 
ay katund t' i paguaj 930 gr. ari të 
rrjedhuna nga sende tregtije, edhe 
ngarkimin e spenzimeve gjykore. 

Në gjyqin që rodhl mungimisht 
përfaqësues i padlsit përseriti pidten 
në mënvren.e tregueme ma sipër, tue 
thenë se, shuma e kontestueme 93~ fr. ' 
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ari rledh nga sende tregëtie nga vieti 
912_; mbasi 1ndien nuk mundi t'a pro 
vonte, po detyrimin e të padirunit e 
mvari në mos benien be në kohen e 
kundershtimit edhe ngarkimin e shpen 
zimeve gjpkcre e avukatore. 

Pran dai 
Gjyqi në bazë të neneve 18 të sht. 

e 138 të P. C. vendosi detyrimin e 
të paditunit Jani Niko Zerit nga So 
piku t' i paguai padisit Panaiot Kristo 
Loloit po nga Sopiku 93~ nendë qind 
e tridhet grosh ari të rrjedhuna nga 
sendë tregetie të marruna në vietin 
912, tue lenë vierras në mos benien 
be në rastin e kundërshtimit, nga qi 
ana padisë deklaroj mungesen e pro 
vave, Edhe ngarkimin e spenzimeve 
gjykore edhe 10 fr. ari avukatore për 

I mbi të paditunin, tue qenë se ky ve 
ndim i mundur per kundershtim edhe 
Diktim edhe u shqiptua. 
Kryesekr, tar. Gj. Paqtues 

M. Sako d. v: E. Xhongo_d. v, 
Libhovë 22-X-925 

FL~TÇ)RJA ZY§JARE 14 KORRIK 1926 

Pasuni e patundshme edhetari vajit Mahmut Muha 
metit, e Hajredin Musajt nga katundi Dukas 

Katundi Lloj i Tokës Emni Tokës Dynymë Kufitarët 
Dukas arë Are Merk 100 L. J. përua, V. Karafil, p, Bektash 

Ca kran. 
L. Abedin Drenova, p, lzoi, V. 
Pelihvan, Haxhi, J, përua. 
L_ Pasho Ymer, p. izoti, V. Pë- 
rua, J. Udhë. 
L. V. Udhë p. lzoti, J. i zoti. 
L. Lumë, p. J. Izoti, V. Dervish, 
L. Mull1ri Binjakut, p V. përoj, 
J. Udh. 
L. J. përua, p, lzoti, V. Brahim. 
L. Udhë, p. J. përoi, V. Rrushit. 
L. Llanë Smail, p, lzoti, V. pë- 
rol, J. Dano. 
L. V. Elmas, p. Dano Ahmet, J. 

" 

Be nos 
,, Hysko 

" 
e Bazos 

,, Perza 
,, Fush 

60 

40 

100 
40 
200 

30 
30 
100 

30 
Përua. 

Dhetari vajt vitit 924 katundit Drenie Mahmut Muhameti, dhe Haredin 
Musaj nga ka··rn1 Dukas rnasi nuk i ka paguar Arkës financës M1llakas 
trës (2017, e 65°10) fr. arë pos kama'ës e shprnximevet tue qen se afati 

. .Me qenë Sc: banimi i padi tunit nuk letër lajmimit ka kaluar pasunia e patundshme që përrnën let sipër qitet në 
1 dihet tue marrë para-sysh nenet 26- ankanë. 
146 P. C. bahet e ditun se kio shpa- . . . . . . 
'llje zë vendin e njoftimit .të akt- iy- Afati I ankanës parë asht tridhje! ditë e cila f,tton nga dita e çpalljes, 
kimit sipër shenuar, Gj. Paqt;es Afati ankanës dytë ashtë pesrnbëdhiet ditë dhe fillon nga e nesermia e 

Libhovë fj.VJl-926 P. 10P. 742 mbarimit të afatit ankanës parë. 
• * * Pra kush asht dëshëruës tij drejtohet zyrës Përmbarimit Ma.ltakastrës 

Për mbi padiën e ngrehur në Gjy. ?he të vërë pejë, 
qin e Paqit të Giinokastrës nga an'e Ballsh. 9-Vll-1926 
Sheraf Karagjozit nga Gjinokastra d.t.p. p. 750 Gjyq. Paqtuës 
kun~'.a Veti Jupit nga ky Qytet për Pasunia e patundshme e Dhetarit birove Shaban 
ngrujen e sekuestros e vënë mbi to- Rrexhepit nga Katundi Lofkën 
kat e Paditsit, u shënua dita e Gjyqit I 
për më 7 (shtatë) Tetuer 1926 diten e Katundi Lloj i tokës emëri i tokës dynym Kufitarët 
Enjte ora 9 para dreke. Lofkën arë Bregu idhësit 20 L. J. Fetah Brahush, p. Udh. v. 

Me qenë se i · padituni Veti Jupi Mustafa Ceno. 
ndodhet jashtë Shtetit Shqiptar me ba- " ,, Korie Mehmetit 18 L. V. përua, p, Fetah Brahush, J. 
nim të pa ditur, si mbas nen 26 e 32 1 Karafil Smail. 
të P. Civile njo_ftohet me anën e ke- 
saj Shpalljeje të prezantohet më di 
ten dhe orën e sip~~· shënuar para kë 
tij Gjyqit për Gjykim, se për ndry 
she co të shikohet Gjyqi në ~munge 
sen e tij. 
P. 10 P. 740 

Gjinokastrë, 3-7-026 
N,1. Gjykatësi 

,, 

" ,, 
Mulliri bi 
njakut 

,, Vreten ,, 

" 
arë Moçale 

,, ,, Ruze 

" 
,, Luadhë 

,, 
" Grop e Halos 22 L. përua, P. V. Fetah Brahush, J. 

Mustiifah Hysenj. 

" " 
Faqe vështir 10 L. Udhll, P. Bregu dhe udha, V. 

Fetah, J. përoj. 
,, 

" 
Rrllke e Ujtë 7 L. Rëke, p. Burimi Ujtë, V. lzoti, 

]. përoj. 

" 
,, Arë Hadushit 30 L. p. Fetahu, V, Kamberi, J. Fetahu. 

,, ,, çuke goricavct 100 L !zoti, p. Udh, V. lzoti dhe Ka- 
mber J. Fetahu. 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 14 KORRIK 1926 5 

Dhetari bimëve katundit Lofkën vi 
tit 924 Shaban Rrexhepi nga ali ka- 
" tund masi nuk i ka paguar arkës fi- 
nancës Mallakastrës dhe 7i7, 25°r0 fr. 
ari pos kamatit e shpenxirnevet, tue 
qën se gjith afatet e letër lajmimevet 
kan)aluë, pasuni e patundshme që për 
mëndet sipër, qitet në ankanë, dhe 
afati ankanës pare ashtë (30) tridhjet 
ditë, e .i cili fillonë nga data e çpa 
lljes, 

Afati ankanës dptë asht pesmbë 
dhjet ditë dhe fillon nga e nesërmia e 
mbarimit afatit ankanës parë. 

Pra kush asht dëshëruës tij drej 
tohet zyrës përmbarimit Mallakasrës 
dhe të vërtn pelë, 

Ballsh 9-7-26 
p. 748 Gjyq. Paptuës 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Bajram i 

biri Hysen Dedës banues në Kat. Reç 
i Dibres që pandehet se m. 23-7-25 
ditën e ka Vraë të quejtunin Tush 
Hspen Dedën në kat. Reç i Dibrës, 
Kryetaria e Gjyqit të Shk. I. Tiranës 
që prej datës shpalljes të këti vendi 
mi të pandehuni! përmendua i neper 
dhetë ditë afat, për me u prezantue 
para gjyqit. Në qoft se nuk i paraqi 
ti t gjyqit rnbrenda këti afati verteto 
het se nuk don me ju bind ligiës, dhe 
kështu ka me u shikue giyqi JJë mu 
ngesë, kanë me ju rëzue të drejtat ci 
vile ka me ju sikvestruc pasunia dhe 
me as nii mënyrë nuk ka. me pasë të 
drejtë ankimi mbi veprimet e barnu 
na. 

Të giith giendarrnët e policët janë 
të dctyruem me zanien e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue P rokurories 
dhe në mbështetje të nenit 371, '"j7!, 
të .procedurës penale shpallet ky ve 
ndim. 
Tiranë me 13-7-1926 P. 758 

Kryetar 'i Giyqit 

Pasunia e patundshme e Dhetarit bimve Feçor Asimit 
nga katundi Belishov 

Katundi Lloj Tokës Emni Tokës Dynym Kufitarët 
Belishov Arë Betlenjë 30 L. përua , p. Ibrahim Osman, v. 

I zoti, J. përua, 

" " Lisi Rrarnos 50 L. V. Musha, p. rrug, J, përua. 
., " Faqe Burimit 60 · L. Qazim Fetah, p. Mush. v. Te- 

ki Ae] J. Rugë, 
,, " Jurti Asellishte 12 L. Qazim Fetah, P. v. Ibrahim 

Osmën J. Trap. 
,, ,, [urti jahupit 20 L, J. rrugë, P. përna, v. Trap. 

" " Të shtëpia dhet L. p. v. J, I zoti. 
rrën Ullin. 

,, ,, Në vesht të malit 
gjashtmbëdhet rren] Ulllo] 

Dhetari birnve Katundit Vrezhtaz 
vitit 924 Feçor Asim! nga katundi 
Belishovë masi nuk i ka paguar arkës 
financës Mallakastrës {dhe (l446 e 
15°10) niërni] e katër qind e dyzet e 
gjasht fr. arë e 15cl0 fr. are pos ka 
matës e shpenximevet tue qën se 
afati letër lajmimit të ka kalue pasunla 
e patundshme që përrn endet sipër qi, 
te t në ankanë, 

L. Shaban Cane, p. v, J. Musha. 

Afati i ankanës parë asht (30) tri 
dhjet ditë e i citi fillon nga data e 
çpallles, 

Afati ankanës d}'të asht 15 pesm 
bëdhiet ditë dhe fillon nga e nesermia 
e mbarimit të afatit ankanës parë. 

Pra kush asht dëshëruës t'i drej 
tohet zyrës përmbarimit Mallakastrës 
dhe lë verë pejë, 

Ballsh 24-5-926 p. 726 
Ciyq. Paq tues 

Shp. e Kadastrës 
I quajtuni Zot. Murati i biri Ha 

xhi Mahmud Gjybozoviqit ka pasë 
marrë uha nga ana e Z. Z. Jak up Der 
vishoviqit e Shauqet Llukashoviqit 
shurnen e kor ser. 32410 (tridhet e 
dy mbi e katerqind e dnetë) ku per 
sigurim të ksajë somë detyrë i ka pas 
lanë peng (veta) nii shpi të naltë me 
6 oda, 4 dugaië, e dy dyrl! oborrit, 
d}' dugajë e nji derë në rrugën e Has 
Likës, e cilia n+ollet në Lagje Rus 'i 
Madh rruga Çelës e Has Likej e 
qarkuerne me kufitarë të dijtun. 

Me kenë se afat' i pagesës ka s'ka 
due e detyrsi sa do qi kje laimue 
por mbasi nuk u gjegj pagesës, pa 
sunija në f,alë në bazë të ligiës e ker 
kesës të kreditorit u vue n' ankan për 
me u shitun rregullisht. 

Shitja e parë fillon me 5-Vll-deri 
me 5-VIII -926. 

E ajo definitive merr fund - me 21 
Vlll-926. 

Nep, Kadastrës : 
P. 757 P. 10 

Shkodër me 9-7-926 
* 

1. Adem Tanushi prej katundit Reç 
lagje Zalli kërkon letra Zotnimi, per 
nji (arë (tokë) qi ka në katundin kuj 
tuem më sipër, dp19m (2) e kufizuem 
L. Derniri, P. toka e Sadik Tanushit, 
V. Sadik Janushi, J. toke e Arsllan 
Tanushit. 

Pra këto pasunië me kenë se dot 
shef veprime kadastrliale, shit blerje 
e vepër sjellë, kush ka ndonli kun 
dërshtim ose pengim, qi prej datës 
kësaj shpallje mbrenda (30) ditë U! 
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drejtohen në zyrë për kundrazi anki 
met qi dot bahen mbas këtij afati nuk 
miren para sysh. 

D. -1. P. P. 752 Kadastra 
Peshkopië me 9-7-26 

* 
Z. Koçi Llambi nga qyteti Pogra 

dec e Lagjes Varosh tash me banim të 
pa ditur. 

Një shtëpi që ndodhet në Lagien 
Varosh të qytetit Pogradec dhe kufi 
zohet me kufit e ditura që e kan nën 
Zotnim e pozesionë tërn të c'len shtë 
pi e. keni pasë lënë peng e (Vefa) 
kundreq nii huaje Dollarë Amerike 
:-,7s treqint e shtatë dhjet e tetë, .afa 
ti pengimit me që ka kalue mjaft ko 
ha {shtëpija në fjalë u nxuar në an kanë 
për t'ushit dhe shit a definitive 
mori funt de fr. ari 1000 ojë mijë mbi 

V shtonjisin e e fundit. - . ~.J 
. Pra jeni të lajmëruar se që prej 

datës çpalljes deri 30 tridhjet dit du 
het të adresohi në Zyrën e Kasdastrës 
Pogradecit për pagimin e borxhit. 

Për ndyshe shtëpija në fjalë do të • 
regjistrohet mbi shronjisin e fundit 
dhe dot i jepet tapi si mbas ligjit në 
veprim. 

P. 10 Pogradec 30-6-926 
Ntp. i Kadastrës 

P. 7ll 

* * * 1. Murad Hysejnl prej katundit 
Trebisht kërkon letra-Zotnimi, për nji 
arë (tokë) qi ka në katundin e sipër 
kujtuern në si nurin kalishte dynym 1 [2 
ekufizuem L. Proii, P. Ara e Seldin 
Saliut V, ara e Sejdin Saljut, J, Ara e 
Abdul Halilit. 

2. Nji Zabel bashkë me '(tokë} në 
katundin Trebishr, sinuer Manget, 
këta dynym (2) e kufizuem L. Ara e 
Beratit, P, ara e Bezatit, V, Ara e 
Rexhep lljazit, J, Ara e Haxhi Bezati], 

3, N]i Arë (tokë) në katundin Tre 
bisht sinuer koster, dynym li! e 
kufizuem, L, Ara e Hyzeje Vejselit, V. 
Rexhep Iljazit, J, ara e Dalip Vejse 
li t. 

4. Nji Shtëpi në katundin Trebisht 
Lagje xhelepi, e kufizuem P. Rexhep 
Azizi, mb, Rruga e katundit. d], Ara 
e Qe rim Sulejmanit. 

Pra këio pasunië me kenë se, dot 
shofin veprime Kadastrijale shit-ble 
rje e vepër sjell, kush ka ndonji ku 
ndërshtim ose pengim, qi prej darts 
kësaj shpallje mbrenda (JO) ditë të 
drejtohet në kët Zyrë, për kundrazi an 
ki.net qi dot bahen :mbas këtij afati 
nuk miren para sysh. 

D. I. P. P. 752 
Peshkopië 9-VIl-926. 

Zyra Kadastres 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJQ::r:.q-I I II .. 

,· 

81 SE O IME T E DH O MES SE OE PUTET VET 
Mblellhja e 24 

E Hane me 19 Prill 1926 ora 3.30 m.d 
(Vijon nga num. 104) 

3. Projekt-ligji si pason: 

Projekt Ligjë 
Mbi mënyren e ndihmës per 

Shoqënin Kinema Theater Nacjonale 
Art, I. Përjashtohet nga Tagri do 

gariuer materiali dhe veglat e ndry 
shme të nevojshme qi do t' importo 
hen për herë të parë për instalimin e 
Kinema Theater-Nacionale në Tiranë. 

Art. li. Për mbarëvajtjen dhe or 
ganizlmin e mirë të këtij instituti ar 
tistik Shoqënis i jepet nji subvencion 

vjetuer nga budgeri i Drejtoris së 
Përgjithshme t'Arsirnit, Ky subven 
cjon per vjetin e parë do të jetë prej 
20.0UO (nji zetmij) fr. ari dhe për vie 
tët e tjera caktoh. t prej t<ës!'iillit Mi 
nistruer në b-zë të nji raporti nga 
zyra kompetente. 

Art. lii. Instituti Kenerna-Theater, 
Nacionale gjindet nen kontrollimin të 
Drejtoriës së Përgjithshmet' Arësimit 
për sa u .përket çlaqësinave. 

Art. IV. Kjo Ligië hynë në fuqi qi 
diten e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Art, V. Ministdja e Drejtësis dhe 
ajo e Financavet ngarkohen me zba- 

timin e kësaj ligjë. 
Tiranë, me 10-IV-26 
Ministri i Financavet 
s Starova d. Y. 

Zav. Ministri i Drejtësis 
Ministri i P. të Jashtme 

H. Vrioni d. v. 
Z .. J ASHAR EREBARA: ZZ. De 

putet l Karshi emnit t' institutit nuk 
kam kurgja po nuk ma mushë me 
nden qi nji shoqëni anonime qi ka 
marrë iniclaiiven me godit nji teatro 
për hesap e fitim të vetin, të subvea- 
cjonohen nga Shteti. Në Bullgari, në 
Serbi e në Rumani e gjetke, teatrot 
subvencjonohen nga Shteti, po na këtu 
në Shqipni, me qenë se nuk jemi n'atë 

• ' .• j 
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gjendje si Shtetet qi përmenda, për 
me muejt me krijue nji theatre 
nacjonale na lypet shumë kohë 
pse na mungojnë njerëzit e nevojshëm 
na mungojnë artistët, të cilët Rumeni 
ja i ka marrë prej Transilvanjes e 
Serbija prej Austriakvet, Çekosllovak 
ve e Bulgar.ia prej Rusve, mbasi këto 
gjuhë kanë nji afinitet më gjuhët e 
tyne. Për veç kësajë këjo teatro na 
cjonale, për në qoftë se nuk ka njerëz 
të tjerë për veç atyne qi janë sot a 
tje, qi kuptojnë nga teatro ma pakë 
se un, nuk mund të përparoj, se atje 
duhet të jetë nji drejtor i mirë qi të 
kuptoi nga këto sende e të jetë i mva 
run pr.] Drejtoriës së P. t' Arësimit. 
Për këto arësve jam kundra dhanjes 
këtij subvencionit, 

Z. FERID VOKOPOLA : Mb: ini 
cjativen e teatros nacjonale, jam i de- 

, tyruem të jap pakë shpjegime, Si e 
dini z. e [uej, në nji Kryeqytet mu 
ngesa ma e madhja, asht mos pasja 
e nji teatros naçionale, Nuk asht ne 
vojë të ju përmendi, se që kur kemi 
ardhun këtu në Tiranë, për ç'do no 
nji rasë, kur kemi pasë nevojë tëmbli 
dherni, jemi mbledhun nepër disa go 
dina të ngushta për arësye se nuk kc-: 
mi patun ku mblidhemi. Për me mujt 
me bamun nji godi teatroje me të 
gjitha sendet e nevojshme e qi të për 
Ishin të gjitha simbolet e arrit, du 
hen pare shumë. Shoqënija qi ka rnarë 
ketë iniciativë kurdoherë duhet të lav 
derohet, si edhe ç'do shoqëni tjetër 
qi pasktaj do të marrin nii iniciativë 
tjetër për me i dhanë artit zhvillimin ma 
të pelqyeshem e ma të përparuem. 
Neve Zotëni, nuk kemi nevojë të he 
llim syet rreth e rotull, po mjafton të 
hjellim sytë në vendin t' onë, se e 
para punë, autorët t' onë, të cillët 
pakë a shumë kanë bamë disa vepra 
po për arësye se nuk ka pasë nji lo 
kal ku të shfaqen dhe nuk ka pasë 
njerëz qi mund t' i shfaqin, mendimi 
i tpne për zhvillimin kultura! ka mbe 
tuo i pa përhapun dbe ata kan shkue 

jeten në vorfëni, në vend qi rnuejshln 
me sigurue [eten e tyne për gjithmon 
se si e dini Z. e juej, nii autor ose 
nji artist ka muejtun gjetke me sigu 
rue jeten e vet me nji shfaqje të ve 
pres së tij për gjithmonë. 

Jam i sigurët se Bashkiia dhe Qe. 
verija ma tutje ka mënden të balë nji 
godi shum ma të mbaruar se kë]o e 
sotçmja, po Zotni, më duket se edhe 
nicjativa e marrun prej 'këtij grupi 
nuk esht e vogel po dhe autarët e 

Z. J. EREBARA : Po godinë nuk 
e napin pa pare •.• 

Z. F. VOKOPOLA : Për çështjen 
e muzikës do të merret ma i madhi 
profesor q1 kemi në Kryeqytet; për 
çështjen e konos asht kompetent ln 
gjenjeri i shkollës teknike, dhe po të 
dalin të tjerë ma të zotët, do të me 
rren ata. Shoqnija do të ketë budge 
tin e sajë në regullë dhe Drejtorija e 
P. e Arësimit ka të dreiten e kontro 
llimit, Kush do qi lë jenë ata qi kan 

tij, si pas fuqis së tyne kanë bil nji marrë ketë inicjativ, duhet të përkra 
godinë e cila me të gjithë veglat e saja hen moralisht e materialisht nga ana 
mund të kushtojnë afro deri në 61)00 e Përfaqësuesve të Kombit, se qelli- 
7000 Napoljooa. Këjo godinë e ka mi i tyne asht me i dhanë shvillim 
planin e vet, i cili i asht paraqitë Qe- artit përgjithsisht e veçanerisht artit 
veris përpara se t' u fillonte, Shoqënl- kombëtar. Për me mujtë me ushqyem 
ja në fillim ka pasë kerkue nji exklu- nii teater sa do të vogel, duhen e 
sivitet jo qi lë ndalojnë arrin e ver- paka 15 artist, dhe për me mbajtë 
tetë, po shfaqësinat qi bahen nepër këa sa pare duhen ! Po e dlimë velë. 
sheshe e lokalet e ndryshme e qi nuk se per me ba nji frack sa na lypen,. 
kanë të bajnë kurgja me edukaten ar- jo ma nji gardërobë për artistë l 
tistike, me qellim qi të rnprohet arti z. J. EREBARA: Ku janë këta.ar- 
kombtar. Kë]o shoqënl, për veç shla- tistë ••.• 
qeve teatrale, do të bajnë edhe shka- z. F. VOKOPULA: Qeverija ka 
qe·' kinematografike. Për tregim, nii J ba nji shpallje për mbledhjen e artis 
film kinematografik n'origjlnal kushtqs.] t~ vet rhqiptar, kudo qi këta të gji 
·uretta 1200, kur se nji i përduruem nden, po këto punë nuk bahen me 
mund t~ bihet me 2 Napol'ona. Sho- njiherë Zotënil. Turqija mundi vetëm 
qëniia fitmet do t'i bjerr drejtë për sot para 15 vjetëve të balë teatron 
drej'ë n' origjinal dhe ç'do film do të dhe Shtetet e tjera të Ballkanit ope 
jetë i përkëthyem në gjuhë shqipe qi retat tash 15 vjelë e këtej po i shla- 
të mundet populli shqiptar t'i kuptoj. qin, 
Këio shoqëni asht ndame në kater Kur bota tjetër hoqi kaqë mundi- 
dega : në degen administrative, në de- me për me i dhanë zhvillimin e du- 
gen teatrale, në <legen kinematogra- hun teatrove, duhet dhe ne mos të 
fike si edhe në degen e autorve d. flejmë, po këto gjaoa nuk bahen me 
m. th, do të zgjidhen veprat qi do të nji herë po duen kohë. Tashti sa për 
lohen.... artista', sikur ju thashë mil parë, do 

z. J. EREBARA : Ata qi janë atje të merren nga ma të mirët ku të gji, 
do t' i marrin vesht., nden edhe do të dergohen te mësoinë 

z F. VOKOPOLA: Në qoftë se për jashta 1cto edhe ata qi Unë inkti- 
dalin. të tjerë ma të zotët, mund të nacjon pl!r muzikë ose për. teatro. 
vehen në krye ato, po ma përpara Prandaj i u lutem të nde~hmeve 
duhet me pasë godinë dhe kapitalin e shokë t' a përkrahin k~të proJekt dhe 

t' a dergolmë në Komasjon. nevojshem •.• 
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Z. XH. YPI : Në shtetet ma të qp 
tetnueme si edhe në Shtetet ma pri 
miti ve të botës, institutet teatrale e 
kinematografike, përkrahen dhe sub 
vencionohen dhe privilegohen në më 
nyrë qi t'ankoraxhohen, se në të gllth 
boten këto institute janë çeshtie shpir 
tnore, se si kur njeriu kerkon të hanë 
bukë me mbsjtë frymen, ashtu ka ne 
vojë të vejë në teatro e në kinema- 

tograf qi të naltësoinë menden et' U· 
shqej shpirtin. 

Atë shërbim qi shef Shteti nga 
shkollat e nga gjyqet, mund t' a sho 
fin edhe nga teatrola, se nji njeri qi 
në teatro shef nji tragedi nga ajo 
merrë pjescn e të merit edhe nji qi 
shef nji komedi rnerrë nga ajo pje- 
sen e shenjt. vijon 

B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 28 

£ Hane 10- V-1926 ora 10 p. d. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

Z. H. ROJI. Ay asht qellimi, se 
gjith e dilmë qi Lezhja asht nii vend 
malarik dhe mbasi t' ardhunat e Ba 
shkisë nuk mjaftojnë për me rnuitë 

taksa e parapame në kelë Dekret 
Ligjë esht për Shiroken, 

Z. Oj. ÇOBA, Dhe taksen qi do 
të marrë Bashkija e Lezhës prr Shi 
roken do të jet ? 

Z. I. BESHIRI. Si urdhëron. 
Z. J. GJINALI. Z. Përfaqësuesi i 

Qeveri na kallzoiti arsyet e vumjes 
e me përrnir. sue gjendjen shëndetsore, të kësaj taksë, e cila qeuka për ngre- 
qeverlia me ketë Dekret-Liglë sh-o] hjen e nji qyteti në vendin Shirokë, 
t' ardhunat e asa] Bashkije qi kështu mbasi qenka nii vend ma i bukur në 
me mujtë e me ba diçka ajo Bashki rethin e Shkodërs, gjithashtu na kat- 
për me shpetue popullin e atij vendi zojti S;! në Projekt-Ligjen e re mbi 
qi jan tuj dekë nga malarja. t' ardhunat e Bashkive, ka vue taksen 

z. H. XHEMALI Z. Kryetar l Lu- e urës së Lezhës për me shtue t' ar. 
terni të na apë disa shpjegime Z. Perl. dhunat e Bashkis së Lezhës, për me 
Min. P. Mbrendshme mbi ketë De- mujtë ajo Bashki e me përrnirësue 
kret. gjendjen shtetësore t' atij vendi, por 

Z, I. BESHIRI. Për], Min. P. Mtmn· per Kryeqytet pse nuk ka mejtue Qe 
dëshme) Qellimi i berjes të kësaj De- I veri]a ndonii gja të këtillë ? për me 
kret-Liglë asht për me përmirësue ven- shtue dhe t' ardhunat e Bashkisë të 
din Shirokë, se ky asht nji ve ad ma I Tiranës, për me mujtë këjo Bashki 
i bukur në rethin e Shkodërs me nji 
klimë shum të mirë, dhe për me ngreh 
nji qytet n' atë vend asht vue këio 
taksë, sa për Lezhën si tha dhe Z. 
H. Roji qi asht nii vend tepër mala 
rik dhe Qeverija për m'i shtue t' ar 
dhunat e asaj Bashkije për me mujtë 
e me përmirësue gjendjen shëndetë 
sore, në Projekt-Ligjen e re qi asht 
ba mbi t' ardhunat e Bashkive, ka 
vue taksen e urës të Lezhës ; por 

me përmirësue e me zbukurue qyte 
tin e Tiranës e cila asht Kryeqyteti i 
Shqipnisë se dhe nii taksë qi ishte 
vue për Bashkinë e Tiranës, nuk u 
pranue. 

Z. i. BESHIRI. (Përf. Min. P. 
Mbrendshme) Të giithë e dilmë qi 
Kryeqyteti ka nji randësi të posaçme 
dhe Qeveri ja e · ka marrë parasyesh 
ketë randësi dhe në Projekt-Ligjin e 
ri mbi t' ardhunat e Bashkive qi asht 

hartu asht venë nji nen i posaçëm me 
të cilin nen i sigurohen Bashkisë së 
Kryeqytetit t' ardhunat q: ka nevojë 
për goditjen e këtij Qyteti në nji si 
stem modernë. 

Z. J. GJINALI. D. m. th. qi Qe- 
\ h . verija ka marrë parasyes nevojat e 

Bashkisë së Tiranës. 
Z. I. BES!-!IRI. (Përl. Min. P. 

Mbrendëshrne) Si urdhëroni. 
Z. GJ. ÇOBA. Më duket se në 

Dekret-Ligjë nuk asht shpiegue mirë 
se unë nga ky Dekret kuptoj qit' ar 
dhunat qi ka për me marrë Bashkija 
e Lezhës në bazë të kësa' Dekret-U 
gjë janë për goditjen e Shirokës dhe 
jo si e ka kuptuc z: H. Roji për Ba 
shkinë e Lezhës. 

Z. H. ROJI. Unë nuk thashë qi 
rnerrë Lezhia, po thash se ka ihtijaxh 
Leshia masi ësht vend malarik, dhe kam 
degjue se qeveria në Projektin e ri e 
ka marrë parasysh ket pikë. Unë 
mbrojta vetëm përmbajtjen e De 
k ret-Ligjës. 

Z. H. XHEM ALI. Nga këjo Dekret 
Ligië kuptohet se në Qytet të Shko 
dërs paska dhe nii qytet tiatër, sa 
larg asht Shiroka nga Shkodra qi t'a 
qujrnë qytet ? 

Z. I. BESHIRI. (Përf. Min. P. 
Mbrendshme) Shiroka asht nji katund 
në rethin e Shkodërs se po t' ishte 
qytet do It! kishte Bashklnë e sajë 
dhe në bazën e Ligjës mbi t' ardhu 
nat e Bashkive do të kishte dhe ajo 
Bashki t' ardhunat e saja, dhe nuk 
do t' ishte nevoja e bemjes së kësaj 
Dekret- Liglë. 

Z. OJ. ÇOBA. Shqip fjala Shirakë 
nuk nep kuptimin qi nep fjala Slrbor 
no qi thuhet nër gluhtë e tjera. Shi· 
rokanuk asht as qytet as katun por asht 
nji vend në breg të liqenit afer qyfetit 
të Shkodërs, pra jam i mendimit qi 
të thuhet vendi Shirokës e jo qyteti 
i Shirokës qi përmendet në Dekret- 
Ligjen. vijon 

Shtypsbkroja "Nikaj. Tiranë 
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PERMBAJTJA: 
Qarkoret e M. P. Mbrend. mbi Ins 
pektimet, mbi listat e shpenzim udh 
timi; 
Min. Ftnancavet : Mbi ligjen e taksi 
mit duhanit botuem në Nr. 101; 
Qark. ë Drejtoria P. Arsimit, mbi disa 
kurse; 
Të ndryshme: emnime. 
Shpalljet e Financavet e Kadastrës; 
Bisedimet e trupit legjislativ. 

Min. [ ~. I [ M~~f ~~l~~,f. 
QARKORE GJITH PREFEK. E NENPREF 

Mbi Inspektimet 
Me organizimin e rie, ?rdektat 

mbassi nuk i kanë ml në qarkun e 
tyne, Nenprefektut at nuk munden me 
pasë të drejtë inspektimi a kontrollimi 
mbi ts·: 

Po si mbas ketij organizimi dety 
ra e inspektimit a e kon'rollimit per 
gjithi.'sisht i asht ngarkue lnspektora- I 
ve të Departrnandevet të cilel kane 
me u emnue e kan me fillue nga ve 
primi për se shpejti. 

Për këto arrspena Prefektat ç' ba- 
. rrosen .prej barrës së inspektimit, për 
punë botore qi atyne i u isht ngar 
kue me Qarkoren Nr. 135-49 me 
28-10-gzs dhe vendin e Qarkores së 
sipertreguerne e zen Qarkoria Nr. 
-639-I me 11-7.925, Edhe nga Inspek 
timi që mund të balnë Nenprelektat 
po për çashtje botore nuk pritet 'ndo 
flii dobi mbassi ato janë vepra tek· 

I nike dhe Nenpn.Iektat nuk kanë Ee si 
me i kuptue të metat e tyne. 

Për ktta sh kake për sa i përket 
inspektimit për punë botore edhe 
Nenpref'ek'at hyjnë në kategorien e 
Prefektavet, e n•Jk lejohen mbas sojit 
për me ba inspektime këso dor., 

Për punë bo·ore këndej e tutje de 
tyra e J>refektavet e Nenprefektavet 
si kur se asht tr.gue me Qarkoren 
Nr. 639-1 me 11-Vll-9!5 kufizohet ve 
tern në përmbushjen e numrit të pun 
torëve të detyrueshem si mbas lista 
vet qi ka me paraqitë Zyn Boore 
e me i dergue ata në kohë në vendis e 
caktuern po prej tyne. Ksaj pikë i duhet 
dhanë randësia që meriton. Veprimi i 
përkundert d, m. th. ankimi që ka 
me u ba mbi mos përmbushjen e nu. 
mrit të puntor.vet e dergimin e tpne 
nepër vendet e cakturnuna ka me 
shkaktue marrjen e masavet ma serio 
ze kundra tltullarve të Prefekturave 
e të Nenprefekturave. 

Shtojmë se kur Prefektat a Nen 
prefektat lajmerohen ose marrin vesht 
që nëpunësit e botorës nuk i kanë 
në rregull llogarie! ase kanë ba shper 
dorime si autoritet ma i nalt i atij Re 
thi që [anë, Prefekravet e Nenprelek 
tavet ju· përket t' i kontrollojnë veprat 
e këtyne krsodore dhe ketë e bajnë 
duke raportue ~ ëtë Ministrie e duke 

kërkue autorizimin e saj në mënyrë 
të tregueme në Qarkoren Nr. 1724-1 
me 14. VII. 1926. 

E marrmeja dhe e vumeii në zba 
tim e këtij urdheni të m .aimerohet 
me leter. 

14-Vll,26 Nr. 1847 

Mbi listat e shp. uuhtim 
N~ studimin e listavet të shpen .• 

ximevet udhtimi e të djetevet po na 
paraqiten për vertetim e me çelë kre 
dien e duhun, po shofim se nëpunsat 
e Administratës ne shtyllën përkatse 
ku shenohet autoriteti urdhnues nuk 
po shënojnë numrin e daten e urdh 
nit të kësaj Ministrie me të cilen ata 
i kan ngarkue me bi udhtime, 

Po në këtë listë po shifet edhe se 
nëpunsat e sipër-thanun në shtyllat 
ku shenohet «qeltlm i udhtimit», nuk 
janë tue ba tjetër veç se po e mbu 
shin atë tue shenuem frazin "inspek 
tim", 

Tue qenë se përhapjen e krediës 
asht i domosdoshem shenim i Num• 
rit e i datës t' autoritetit urdhenues, 
mos plotsimi I ksaj vepre, asht nji. e 
metë dhe shkakton që llsta.e derg~* _ 
me mos mundet. të shof n~onji veprim. 
Sa për inspektimin e b~mun ky mund 
të paguhet vetem kur që në Ministrie 
të letë çfaq para se të behft udldlllf 
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nevoja e inspektimit dhe të jetë auto 
rizue nënpunsi nen inspektim po :me 
urdhenin e sajë. 

Që të mos shkaktohet nji burokra 
slë e kO!t', porositeni që mbas këndej 
listat e sipër-tregume, t' i plotsoni si 
kur se u s'hpjegue sipër e mos të ba 
ni asnli inspektim pa kjenë t' autori 
zueme. 

Veprimi i përkundërt i mohon të 
drejten e zo'nuesit të listës tue mos 
i dhenë leje financavet përkatse për 
me u a paguë atvne sasiën qi për 
mbajnë listat në fjalë. 

14-Vll-26 N r. 1724-1 

MIHl~IRIA t flHuH[A ~f I 
Mbi ligjin e taksimit të du 

hanit botue Nr. 101 
Ministrija e Financave! i ka dër 

gue Min. P, të Mbrendshme shkre 
sen qi vijon: 

Në fletoren Zyrtare Nr. 101 me 
datë 6 Korrik 1926, po shofim se asht 
botue ligja mbi taksimin e duhanit 
me datë 30-Vl-926, ligjë e cila si mbas 
paragrafit c) të dispozitavet të ;për 
kohshme të sajë, do të hyjë në fuqi 
me Dekret zbatues Presidencial që 
ditën e shpalljes në Fletoren Zyrtare, 
Arsyenat qi e shtyjnë me veprue në 
kët mëndyrë Qeverin, janë përmendë 
në paragrafin b) po rë dispozitave të 
nalt-diftuerne nën termin "Masa pre 
,atitëse. të cilat janë si shtypja e 
banderoleve, të gjetunit e magazeve 
shtetnore e U! reparuemit e tyne në 
baze t' art. 6, 16 të ligjës. 

Prandaj lutemi të merren masat e 
shpejta per anulimin e botimit të li 
giës deri sa të shpallet Dekreti zba 
tues i sajë. 

15-VIl-926 Nr. 708-47 
Minister i Financavet 
S, Starova d. v, 

Dre] tori a e Përgj. e 
Arsimit 

Mbi disa kurse 
QARKORE 

Giitt: Ins pe· larive e drejtorive t' /11- 
ternatavet, Lycevet, Gjimnazevet e te 

Shkollave te mesme 
Ju ojof .o het se me nisi ati ven e 

Institutit Interuniversirar Italau do të 
bahen disa kurse kulture, arti, gjuhnash 
dhe muzike. 

Bashkangjituri ju dërgohen disa 
copë programa mbi këta ku, se për 
me u a nda mësuesve 1' interesuem. 

15-Vll-26 Nr. 1145 

Të ndryshme 
Pushime e emnime në 

Shëndetësi 
Me urdhënin e ti Shkel. Krye. 

sie të Republikës Nr, 1195 e D. 11-7- 
926 asht dekretuern pushimi i Mjekut 
Shëtitës te Nënprefekturave Leskovik 
Kolonje Z. Dr. Aleksandër Kristodhu- I 
llit dhe ne vend të tij u. emnue po 
me Dekretin e asaj Kryesije Nr, 188 
e D. 10-7-926 Mj;ku i dytë i Spita 
lit Vlonës Z. Doktor Sali Baço 

Emnime në M. P. Mbrend. 
Z; Riza Kruja emnohet si Sekretar 

në Krahinarin e Kelmend it të Nenp. 
M, Madhe. 

Shp. e Financavef 
Si masë vendimit Kshillit adrn. 

Nr. 13 Datë 7-VII-26 e dheta e du 
hanit qarkut nenprele k, u nxuerë në 
adjudikatë dhe leçitja provizore fillon 
me 7-VII-26 deri 27. VII. 26 dhe shi 
tja definitive që me 28. VII. 26 deri 
me 8. VIII. 26. 

Fier me 16-Vll-26 · 
p. 743 Kryenenp. Financës 

Shp. e Kadastrës 
Me kenë se Z, Fadili e Z]. Fahrl 

ja te birt e Ramadan Ibrahimit nga 
Leshja zotnojnë zbashkut trashigi 
misht prej të tet nji shpi qi u ndodhet 
në Tregun e Lezhës mekufijt si pason: 
Djathtë, Mustafa Rexhepi me shpi. 
Mbajtë, e para, Sheshi i Dishrnorvet, 
Mbrapa, Drini. 

Të përmendunit mbas qi pasuninë 
qi u prrrnend, sot po donë me e rre 
gjistrue mbi ërne n të vet, po kje se 
ka ndokush ndoj kundërshtim mbi 
pasuuinë në fjalë, rnbrenda nii mojit 
prej datës së çpalties, I' i paraqitet 
kësaj Zyre me dokumentat provuese 
për çiljen e gjyqit e në ra ë të kun 
dert si të vërtetohet nga ana e Këshi 
llës administrativet ka për t'ju dha 
në dokument zotnimi. 

p. 10 Lesh me 12-Vll-926 P. 760 
Nëpunsi i Kadastrës 

* 
Z. Hysen i biri Mehmet Shijakut 

nga lagja Pervin agaje ti! Elbasanit 
nji Dyqan qi ka në rrugët Porta Ka 
las ose Skënder bej me kufij të ditun 
i a ka fan peng Zyhras së bis Abdu 
lla Mifdut për 120 nji qin e nji zet 
napolona ari e për nii vit kohe, me 
qen SI! kohja çpagesës i ka kalumun, 
si mbas kërkimit të hua dhanses Zo 
ujës Zyhra sa do qi qe lairnëru për 
Iaqsuësi i prrgii hshërn i të pcrrne 
ndunt Hysen rregullisht nga këjo zy. 
re por ende nuk i ka pagu të hollat 
në fjalë. 

Prandaj Dyqani në fj,le sot vihet 
në ankan për tu shit, shitja e parë 
fillon më 10-7-926 e maron më 8-8-26 
dhe a jo definitive fillon më 9 8-26 
e merr fund më 23 8 926. 

Pra kush dishiron me e ble dy 
qanin në fjalë ti drejtohet Zyrës Ka 
dastrës së Elbasanit mbrenda në afa 
tin ligjur bashk me sigurimet e du 
huna. 

Elbasan 10-7-926 
, p, 10 p. 753 Nëp, Kadastrës 
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Bisedimet Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II. 

B I S E D I M E T E D H O. ME S S Ë O E P UT E T V E T 
Mbledhja e 24 

E Hane me 19 Prill 1926 ora 3.30 m.d 
(Vijon nga num. 105) 

Në teatro e në kinematograf shi 
fen gjera qi mirësojnë moralin, zgia 
noinë diturinë, lartësojnë, plotësojnë 
e zbutojnë karakterin e eger.ë të nje 
rëzvet. Prandaj due të them se unë 
sa për veten t' ime e përgezoj Qeve 
rin qi ka marrë n'i iniciativë të tillë 
t'i japin nji subvencion nji institutit 
të tillë, se në ketë mënyrë, si këjo 
shoqënt ashtu edhe të tjera do t' an 
koragiohef me krijue institute të tilla 
dhe i lutem shokve t' a pranojnë en 
princip e t' a dërgojnë n~ komision. 

Z. M. KASO: Dhe un si parafolsit 
e mij jam· antar qi institutet teatrale 
të ndimohen dhe uroj ato persona qi 
kanë marë inicjativen e kësaj çështje 
po për fat keq nuk mund t' a votoj 
projekt-ligjen e paraqitu 1 për këto 
tri] shkake : E para. Si i epet njt privi 
leg nji shoqnis, se me ke-ë projekt· 
ligië përjashtohet nga tagri doganuer 
materiali e veglat qi do të sjellë kë]o 
shoqëni e cla për ne asht e pa njof- 
'tme, pse nuk i asht paraqitë Dhomës 
së Deputetve Statuti i sajë pas të cilit 
do të veprohet dhe pas të cilit do 

e 

shum çeshi]e dhe nuk e di se ku do 
të dalim me k .të rr.ëndyrë, Të tilla 
përjashtime, përveç qi pakësojnë t'ar 
dhunat e Shtetit, bahen shkak edhe 
për shumë shpërdorime, dhe sa të ba 
irnë përjashtimin e taksës doganore, 
asht ma i mirë të shtojmë subvencio 
nin, se atëherë në mos tjetër, si Dho 
ma e Deputetve ashtu edhe Qeverija 
të dimë se çë japim, lii. Ç'do subven 
cjon qi jepet nji institutit nuk epet 
me nji ligië të posaçëm, po subven 
cloni futet në budgetin e përgiith 
shëm, Në budgetin qi mund të jetë 
paraqitë, ishte nevojë qi Drejtorija e 
Arësimit t' a shkonte kerë subvencjon. 

Nji subvencion nuk mund të Jepet 
me ligjë veçantë, se po të jepet në ketë 
mënyrë asht nii privilegë asht nji gja qi 
nuk prrrnetohet nga Statuti. Pra un për 
këto trij shkake qi tregova qi nuk 
dimë se cilës shoqëni i epet ky · sub 
vencion, nuk dimë se çfarë Statutit ka 
se i njofim nji prvil g tue përiashtue 
nga tagri dog inuer, dhe pse nji sub 
vencjon si pas Statutit nuk epet me 
\igjë të veçanët po duhet të futet në 
budgetin e Shtetit, nuk mund të jap 
voten t' im e për pranimin e tii 

Z. S. BLLO ;HMI: Për me muejt 
me shp' egue kë iu në Dhomën e De- 

të përndoret ky subvencion, Pra, =: I putetve rendësin t: teatrit lypet të [eshë 
jashtimi nga tagri doganuer asht n11 një Moliere. V .ilaire, ~hckespeare, 
privileg. li. Në projekt-lig'in e para- Racin, Victor Hugo etj. Vleften e te 
qitun përjashtohen nga tagri doganuer atros mund t' a dinë sejcilli prej nesh 
të .giithë materiali e të gjithë veglat si mbas dijes qi ka, po me pak fjalë 
qi i duhen, të cilat si mbas nji shr- do të tham se teatroja asht nil lokal 

• nimit qi na asht dhanë, janë gjana të jo vetëm për me kalue kohen si në 
shumta. Neve nisëm nji rrugë të për- jl n!i kafe shaman, a p~ .. në ~ji ve~d ku 
[ashtojmë nga ngri doganuer për binë sazet, po asht nJt Institut, qr me 

gtith defrimin qi i jep veshit, truvet, 
mendjes e syevet prap asht nji vend 
instruktiv, a. m. th. se teatroja asht 
nj i !{ja fare e posaçme, ashtë nji artë. 
Për të rnproitun kulturen e artit bota 
e qytetnueme jep të gjithë pasuninë 
e sajë vetëm e vetëm se si të fusin e 
të përhapin kulturën në nji popull. 
Çeshtjen këtu më duket se do t' a 
dallojmë pak se në raportin justifi 
kativ thuhet për parime artistike kom. 
tare e t' a mproimë për piken qi du. 
het të mprohet. 

E pranoj me glithë gëzim, po nuk 
mund të themi se mund U! kemi artist 
kornbtar, se në ketë pikëpamje jemi 
shumë të mjerë, as-opera, as opereta 
nuk kemi; kemi vetem disa drame të 
paka, si besa, trathëtija eti., dhe ope 
retat e operet tjera janë të hueja dhe 
këto janë parime artistike internacjo 
le. Qdlimi i artit do të filloj nder ne 
që mt e tutje, se sikur të dërdhim 
edhe miliarda, dhe në 10 vjetë nuk 
mund të baime gja se për ketë punë 
nuk miaftoinë të hollat po duhen truë 
e mendë. Subvencionin e kësaië sho 
qënije mund t' a marrim nga pikpa 
mja për me suprimue kafe shantanet 
e mejhanet dhe për ketë jemi të de 
tyruem të formojmë nji lokal të tillë, 
doemos në gjuhë të huej se [në gjuhe 
t'onë nuk kemi, po ketë mund t' a 
bainë koha, dhe çështien do t' a ma 
rrim nga pikpamja e parimit artistik 
nderkomtar. 

Un jam i mendjes se kemi nevoje 
për nji institut të tillë· se lppet te m!. 
sohemi në jeten sociale dhe këjo o<! 
kate shantanet .e në mejhan~t nuk me- 
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sohet. Në teatrot mund të kuptohen 
veprat e Molleri-, të Racinit et], et], 

Si urdhno] e tha dhe Z. Xhaler 
Ypi, sikur gjykatorja asht [nii institut 
qi jep të kuptoj se ç" i bahet atij qi 
ban keq, ashtu edhe teatrola asht nii 
institut qi i jep të kuptoj popullit 
ç'asht morali e ç'asht jeta sociale, po 
si thashë këtu nder ne nuk mund të 
bahet në gjuhë t' onë, se për veç pak 
drameve e komedinave, as opera as 
operette nuk kemi. 

Sa për sistemin e subvencionit do 
t' a kundersh:o] reptësisht se dhanja 
e nji subvencionit ka edhe ajo mënv 
ren e sajë dhe nji shoqëni mund të 
subvencjonohet në qoftë se asht defi 
çlt, Pra me qenë se ky lokal asht 
hapë e mbasi kemi nevojë për zhvi 
llimin e artit kishe me thanë mos t' a 
refuzoirnë en prencip dhe aty në ko 
misjon bajmë ato ndryshime qi janë 
të nevojshme. 

Z. K, FLOQI: U folen mjaft fjalë 
mbi ketë çështje dhe më duket nuk 
asht nevojë të përsërisim këto fjalë. 
Due të tham vetëm se duhet të lav 
derohet shoqëniia qi mori ketë ini 
cjativë dhe nga ana e tietër i duhet 
shterngue dora Qeveris qi vuni ke të 
subvencion për ketë institut me qellim 
me përkrahë artin. E dini fort mirë se 
kultura asht përhapuri ma tëpër nga 
teatrot c: ~ teatrot i japin të kuptoj po 
pullit, ç·. J me thanë morali, Nii pro- 

atëherë populli do të shkojnë të "aman 
minush" gja e cile do të prishë mo 
raln e popullit e qetësin e Iarnil]i ve. 
Z. Bltoshmi tha se nuk. kemi vepra 
artistike komb.tare përveç trathrisë e 
të brses e disa të tir rave të pakta. I 
tham Z së tij se kemi mlafr vepra 
kombëtare si edhe disa kornediaa •. 

Z: BLLO"-H:\11: Mos t' a marrin 
për të keq Z. e tij see di se ka shkrue 
mjaft Yeprn ... 

Z: t<. FLOQI : N ~ qofte se bazo 
hemi ve tërn në veprat tt Molierit, të 
Rae.nit e të tierve, dhe nuk kujdeso 
hemi a~pak për veprat i'ona dhe nuk 
i respektojmë, atëherë tregojmë se j;;:. 
mi majmun, se edhe Shachespeare ka 
qenë nji kas p po u praiikue dhe do 
li mandej nji dramaturg i math. 

Pra nuk duhet të mos përkra him 
edhe veprat t' ona sa do te këqija e 
të vogla qi të jenë. Kudo shoqënit ar 
tistike janë përkrahuni dhe subvenc]o 
ni qi k=rkohet t'i jepet ~,ë,ajë shoqe 
nije nuk asu: nji gja aq e aadhe se fu 
ndi duhet të bajmë dhe pak sakrificë 
për nji institut kaq të madh qi asht 
teatri, dhe mos kujtooi se kejo sho 
qëni e ka për fitimin e vet, se këto 
ditë e fundit solli nji shoqëni nga 
Grekija dhe nata me natë po paguen 
nga xhepi, dhe po të jetë qi s' i n~ 
pet nji ndihmë kësaië shoqënije, si 
do të mundet këjo neser pas nesrit 
të sjellë nji shoqëni ma të mirë pr, j 

fesor · •. th ka thanë, qi teatroja asht, I ltalijet o ndon]i vendit tjetër. Ditën 
nji shko.l,', J. m. th. se ai qi mcrsh 
troj mëson, dhe ai qi rnarshtro] del 
shum ma i meçërn. 

Nuk do të flas për çeshtjen e sub 
v-nc.onit vetëm, due të tham se do 
t'ishte mirë të paraq.rëshe nit listë 
për a o gjana qi do t~ sjellë shoqëni 
j e qi do të përjashonen aga tagri 
c ;garuer. 

ZAr : Lista asht... 
Z. K_ FLOQI : Atëherë mirë. Për 

në qoftë se nuk do të kemi nji teatro 

e parë qi luejti këjo kompani opere 
tesh, ardhen vetëm tri] kater gra dhe 
në ditët e pastajme nja 60 gra, dhe 
kur në ditët e para nuk ishte asnji Ti 
ranas mramë kanë shkelqve 80 bra 
kesha të bardha. 

Z. L. LLOGORI : Pa ndertue shpi 
në po bimë mobil.t, Teatri ka qenë 
dhe asht nii shkollë morale, po mje 
risht në këto vitet e fundit asht ba 
nji shkollë e immoralit. Nji tearer 

asht i nevojshëm në çë do qptet po 
për me pasun nji tatro artistik, du 
h-t me pasun edhe veprat artisti 
ke të cil it komb. t tjera i kan dhe 
janë shumë të larta, po të cilat mje 
risht nuk i kemi të përkëthyerne në 
gjuhen 11 enë. Nji opera për m'u 
shfaqë duhet të keshë nji godinë të 
mb iruar si e ihe të giitha sendet e 
nevojshme qi lypsen për raprezanti 
min e sajë si edhe përsonat artist, 
g·a e cila kushton mjaft. Tue dhanë 
nji subvencjon nuk mur,d të bajrnë 
ker.d artist, s , ar isti nuk bahet po lind, 
dhe atëherë kam frigc se do të xanë 
favor izrna, dhe nii n]- ri qi mund të 
jetë i mirë pr bulk do t' a dergojmë 
r ë shkollë me rnësue për artist dhe 
jo vetëm se artis'. nuk Jo të datë po 
edhe bujqësia s'do mund t' a bainë. 
Nji subvencion epet kur nil qytet thë 
rret nji kompani operash për me ba 
25-.0 raprezernacjone dhe po të chi 
tet S-! nuk d. l hesapi sumen qi mun 
gon e ve n ja Bashkija ja Qeverija, 
po jo qi te japim n.i subvencion qi 
te luhen 6-7 vepra qi kemi të cilat 
u luejten e t atro u mbyll, Asht kur 
doherë mirë qi Q, ver ija të përkujde 
set të bajë nji .eat: o .qi t' ari ko-axho 
hen nierëzt të përkthe në vepra të 
r aprez.antueshme dhe si të p ~~ethe· 
he n këto të pr'rkujd. set tt nxjerrin 
njerëz artist, po sikur se thashë arti 
sti nuk bahet po dul-et me le ar isr, 
Koçës nuk i ka r.dihmue Qeverija, 
po ka nxjerrë disa artist dhe këto punë 
nuk bahen me iniciativen e Q. veris 
po me iniciativen e privatëve. 

Prandaj jam kundra këtij subven 
cjonir qi të vinë këtu e të baimë nji 
konserva to-, 

Z. J EREBARA: Nuk jam kundra 
qi mos të ketë nji teatro, po kështu 
si paraqitet nuk m' a mbushë synin, 
se Z. Hob Jari u b a artist! ! Serbit 
përpara luftet të Balkanit kishin nji 
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shoqëni qi i thojshin ,,Tambourash" e 
cila shkonte në vend vend për me 
rgrehë shpirtin e popullit e këndoshin 
kaogë trimninash e kang luftash e 
gjithashtu në ketë mënyrë veproshin 
edhe Bulgarët me ,1Gajidashef'. 

Z. Ferid Vokopola thotë se duh. t 
të kemi nji teatro qi mos të shkojnë 
populli nder kafe shanane mejhane 
er] Po Zotëni, edhe në Wien ka ope 
ra, operete, orfo e gjithë farë lloj tea 
trosh, po ka e.lhe kafe shantana, ka· 
baret ese sejcil! shkon atje ku i pëlqen, 
dhi! këtu neve nuk mund të baimë 
monopol ••. 

ZANA; Kërkush nuk do të bajne 
monopol •.• 

Z. J. EREBARA: Këjo teatro qi 
aeht këtu do të tosin në gjuhë të 
hue] se vepra në gjuhë t'onë nuk ke 
mi. Me të vertetë ne këtu në Shqipoi 
u bamë kosmopolitl Na kena nevoje 
ma t për qi shpirtin e [popullit t' a 
bajmë nacional! Këtu për veç subven 
cjonit duern t'i falim edhe taksen do 
genore kësalë shoqnije pr vegla e 
materjal qi do të sjellin. Fali njenit e 
Lii tjetrit fundi po vlen koha se do 
të fillim të giilhë taksat doganore. 
Kaq kishe për të thanë e prap rëser 
vohem në' qoftë se vjen fjala. 

Z. F; VOKOPOLA: Në fjalimet qi 
ta banë, të gjithë thanë se teatroja du 
het të jetë për larti si min e shpirtit e 
ië moralit, Kuer jemi d'akort në ketë 
pikë, atëherë duhet të dijmë se si 
mund të përmbahet ky institut, Ky 
institut për me mueitë m'u p 'rmbai 
tun duhet të ndihmohet, se tue njih 
mue ketë përkrahim artin dhe ne qof 
të se nuk i jepen kl to 1000 Nupolio 
na si subvencion, nji institut i tillë 
nuk mund të qindroië. Nuk asht pa 
në faqe të dheut, qi në fillim, arti, pa 
pasun nji përkrahje, si morale ashtu 

· mater.lale të këtë nji mirëvajtje, Z. 
Llogori tha, se kemi pes, gjas~të ve· 

pra komtare, të cilat po ti! luhen, tue 
mos pasun të tiera, teatrola do të mby 
llet. Vet po tbomi se populli nuk asht 
i mtsuem, dhe kur asht puna kështu 
aqë ma tepër asht nevojë të përkrahet 
nii institut i tillë, se në ketë mënyrë 
do t'i sholmë dishiren atyne qi [anë 
te zotet, të përkëthejnë vepra nga 
gjuhenat e huej a dhe kësiso]: do të 
kemi vepra mjaft dhe të begatisim le· 
teratpren t'onë. 

Kt]o shoqëni, inaugurac'onln do 
t'a bajë në vjeshtë, po, për me i dha. 
në artit nii zhvillim sa ma të parë k11 

siellë n]i shoqëni operetesh nga Athi 
na e cila nuk ka ardhë për ma pak 
se 1500 Kr. në natl'. Si mund të tho 
het se do të përparojnë shoqënija, 
kur se kë]o qvsh në kry;: ka n]i de 
Iiçlt, Ne duern me të vërtetë qi të për• 
paroj arti, atëherë 1000 Napoljona 

' nuk janë kurg;a. 
Her.n e parë kur fola mbi ketë 

çështje nuk bana fjalë mbi shfaqësi 
met kinematorafike të cilat do të jenë 
të mira e jo ti ato të tjerat qi bota po 
prishin spet, 

Z. F. RUSI: ko qi prishin syet t'i 
ndaloju Qeverija' 

Z. F. VOKOPOLA: Për veç kësajë 
st oqënija do të bjerë fitme edukative! 
e kultorore për shkoll i dhe! do të ba 
ië sbfaqësina gratis për nxas it e 
shko1l 1Ve, të cilat së paku do të ku 
shtojnë 750 napoljona Shoqëniia do 
të sje ll n Iilma orlgiina'e të përkëthye 
rne në gjuhen shqip, por nji l.lrn kë 
sisoit kushton e pakta 1200 Lt. 

Si mundet nil shoqëni qi ka dishi 
rë të naië të tilla vepra me punë pa 
pass ndonji ndihmë! Qellimin e kemi 
lë giithë nji d, m, th. qi të p:;rkrahim 
artin, po kur vjen puna te ndihma 
rudhim krahët. Z. Kaso, thotë. se li 
sta e- gianave qi kërkohet të përja 
shtohet nga tagri dogauuer asht shu 
më e gjanë e nuk e 41 ie ku do te 

dalim me faljen e këtyne taksave. 
I tham 7. së tij, qi shumica.e:tda, 

nave qi numrohen n'atë listë nuk,,.pa-, 
guen ndooji taksë se ne tarif,n do• 
ganore jan~ U! p!!rjasbtueme dhe, dQ~ 
gana e këtyne sendeve nu~ .. ash~ mia 
tepër se 150 napJjona. 

Z. B. BEGOLLI: Nuk , due te 
zgiateml se të ndërshmit shok par.afolsit 
e shpjrgjuen çësht~n gjane~,gi• 
po un bashkohem, me mendimlne. Z 
Xhafer Ypit qi fa pranojmë en prin 
cip e të shkojnë në komisjonJ 

Z F. RU3J: Kur bsh ·t · nji ligji, 
bahet pf r me u zhduke 11ji [oevoje,qi 
asht e prandej edhe Qeverija të kër 
koj t' i apim nji subvencion · kësaje 
shoqëntie kur t'eksisto'l e kur të she 
fin se këjo ka nji deflçir, d, m. th. t, 
jepet nji subvencion kur te kete defiçft 
qi t'ankoraxhohet p,..r ares,enat ·qi u 
treguen gjanë e gjatë; Un due fa· &>e_r· 
krahi për zhvillimin e arttt po ,kam 
dyshim se këjo shoqënl nuk do të 
mund t'i arinë qeltlmlt se për me ba 
shlaqësime artistike duhet te kemi ar 
tist dhe nuk m'a merr mendja se sot 
për sot do të mundet të kemi artist 
shqiptar. Na u tha se, qi, shoqënila 
me kompaninë greke paska dtfiçit. 
Nuk asht çudi, Zotëni, se ajo kompa 
nië ban ~shf,1qrsime në nji gjuhe ·te 
huej dhe shqiptarët nuk shkojnë ·atje 
se nuk murin veshr, 

Pra, ma përpara duhet qi s~<>~ën.ir. 
ja t'eksistoi dhe ky p~ojek sot pr. sot 
ka ardhë kot, se duhet të dl-: 
më qi ata njertz qi kanë marr~,Jol~ 
cjativen me bamë nji godi~~'.t.ratr.aie, 
nuk e kan marrë për patrioiizeni pot 
me fitue 

Z. S. BLLOSHMI: ,J ndërdll·,~~ 
Korçës, Z. F.loqi, m'e 6\tP._ •a.i,•;~ 
un! nuk thash.~atQ;vepra'4ilfJr:dJ11111ff~ 
vyeol', po thas~ "· ~,.AJ; 
ato qikemi-m~-- 
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nji javë, dhe për me pasun veprat t'o 
na duhet të kemi landë dhe nji kohë 
të gjatë se këto nuk bahen aqë me 
kollaj. Kur përmenda dy tri vepra 
kombtare i pruna si shernbell, dhe 
nuk pala qellim me rreshiue emnat e 
autoreve t'onë, se po të kishe pasun 
ketë qellim sigurisht do të kishe për 
mend dhe te ndër kolegun t'onë Z. 
Floqin i cili ka dalë nga nii shkollë e 
nallë dhe për veprat qi k i ba meriton 
me të vertetë nji lavd. N]i herë do 1'i 
tham të ndër shokë se he për he t.a 
troja nuk mund të bahet në gjuhë 
skqipe për arësye se vepra t'ona nuk 
kemi. Arti ndahet në dy mënyrë, në 
prozë e musikë. e f.al 3 muzikë asht 
internacjonale dhe ai qi kupton nga ar 
ti di se ç'dome thanë muzika. Ketë art, 
popullii jonë se ka kuptue edhe, e 
shqiptarët kur venë n'Uuropë nuk shkoj- 
në nepër teatro, po nepër kale-shanrane 
e kabaretës se kështu asht mentaliteti 
i popullit t' onë, të cilin ambjent asht 
nevojë fa luftojmë. Nuk e rnpro] as 
e kritikoj fjalen e të ndër. Z, Piqri 
Rusit, i cili tha, se këjo shoqëni nuk 
e ka marrë ketë iniciativë për patrio 
tizern por për xhep , xhepin nuk mund 
t' a ndalojm se ç'do tr-gri asht e 
lirë _po nuk kemi të drejtë fa shajmë 
se indirekt bani nji vepër patriotike. 

Nji-mij napoljonat qi kë, kohen 1' i 
epën kësaië shoqënje subvencion i 
bie tre napoljona në ditë, dhe po të 
marrim parasyesh shfaqësimet gratis 
për djemt e shkollave, po t' a xamë 
se janë 400 nxansa nga 4 Kr., bajnë 
800 K. për ;nji shfaqësim. Pra këto 
pare indirekt po i a japim nxaosave 
t' enë, 

Kinematografi, Zo.ëni, n' Europe 
ka nii rendësi shum të madhe, sot 
~Ije konferencat ma të mdhaia po ba 
hen ma tepër me kinema se sa me 
fjalë; sot medicina e shiencët tjera 
po përparojnë e po tregohen me anë 

e kinemas. 
Në qoftë, se Drejtorija e Arësirnit 

do t' a kontrollojë me lë vertetë ketë 
institut, më duket se ky subvenciop 
nuk asht nji p ire e humburi 

Z. F. RUSI: Po nuk e bani ... 
Z. S. BLLOSHMI: Këjo mund të 

caktohet në ko-nision, se si ihashë ma 
parë mbi sistemin e subvencjonit jam 
fare kundër se ky do të jepet në ba 
zë të defiçir, po jo kështu. Po, këto 
janë sende qi mund të shqyrton. n në 
kornisjon, po se asht· nevojë të kemi 
nji institutit të tillë nuk mund r' ~ 
mohojmë e kishe me thanë mos t' a 
r.Iuzoim nji ndirnë e cila nuk asht 
dhe aqë re për. P, a en-princip fa 
pranojmë, dhe si sistemin e si punët 
tjera të shkoqiten më komsion. 

Bahen 5 minuta pushim. 
Z. KRYETARI: Me qenë se shu 

mica nuk kemi mbledhja mbyllet. 
Mbyllet n' ora 6.30 për m'u hapë 

të merkuren me 21 Prill ora 3,30 m.d, 

Mbledhja e 25 

tris së Mb.ëndëshrne pse e ka nxjerë 
me përdhuni nga shtëpija qi ka pasë 
zanë me qira për hotel tue kërkue 
darnshpërblimin e kthimin e llokalit. 

z· M. KASSO : Shumë herë na 
vijnë shkresa këtu në Dhomen e De 
putetvet nga jashtë. Kjo nuk më du 
ket nji gja e drejtë se tilla sende du 
het të parashtrohen prej nji nga de 
putetvet dhe jo drejt për drejt nga 
personat. 

z .. K. FLOQI : Nuk asht e drejtë 
ajo qi thotë Z. M. Kasso se kush do 
ka të drejtë të paraq'të vetë shkresa 
l·1tje në Dhomën e Deputetvet, 

I r.Ierohet komlsjonit të Lutje vet. 
Këndoh- t shkresa e Këshillit Mini 

strur e regjistruem në Nr. 109 datë 
2l·IV-926 me të cilen paraqitet Pro 
jekt-ligja mbi premjen t- monedhës 
0.10 prej tunxit dhe mbi ndryshimin 
e 0.25 në niqel, 

Viret në rendin e ditës. 
Këndohet shkresa e K. Ministruer 

e rr gjistruern në Nr, 148 datë 21- 
IV 926 me të cilen paraqitet projekt 
ligja mbi krijimin e Kryekonsulateve 

ë merkure me 21 Prill 1926 ora 3 m. d. e Konsulateve nderit të ndryshme, 
(Kryeson Z. K. Kota) Viret në rendin e ditës, 

Këndohen emnat e rnisëvet të Z. KRYET ARI : Bisedim mbi 
Dhomës e mungoja Z. Z. A, Sati, A. shtrojcë ligjën mbi nderimin e art I. 
Hasiopalli, B. Frashëri, C. Kryeziu 4e5 të ligiës mbi lidhje të të bame me 
(lejë) H. Myftiu, (leje) H. Delvin2,(le-1 akte noteriale ose me Senete private 
[ë) H. Vrioni, J. Koçi, Oj. Çako, K. me datë 5-6-923 (definitivisht). 
Mjeda (misjoi), M, Bushati, M. Tu 
tulani (rn.sion), M. Libohova, P. Poga, 
Q. Dreshniva, Q. Dyrmishi, S. Sha 
shka (lejë), V. Bamiha, V. Sevrani, 
Dr, Vozhori lejë). 

Z. KRYETARI: Shumica asht MbL 
dhja hapet. 

Këndohet shkresa e Z. Q,mi Dësh 
nicës, deputet i Korçës, më të cilën 
kërkon 15 dit lejë për shkak shëndet 
sije. 

Pranoh,L 
Viqe Tosi! ankohet kundra Minis- 

Kondohet artikulli I, si pason: 
,,Af dti i caktuern n'art, l. të shtoi 

c ë ligjës me datë 26. 3. 24 mbi ndri 
min e artikujve, I, 4 e 5 të ligjës mbi 
lidhje të bame me akte noteriale ose 
me senete private me datë 5. 6. 923 
zgjatet deri në 31 Dheuer 1928. ,, 

· Pranohet. 
Z. R. MATI : Asht e ditun, Z. 

J Kryetar, se në kohët e ndryshme të Q:- 
1 ve rivet të hueja janë lenë shumë pasu- 

1 
nië r.nen të cilat sot po quhen si 
shitje. Për nli pasunië të tillë mund 
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të ketë dy tri senete qi janë lenë re 
hen prej të eillavet giyqi pronon atë 

· me datë ma të vjetër. Për ketë dua 
të shtohet në k-të ligjë qi të merret 
pohimi nga shitsi se po takon qi pri 
ten tapi pa ditun gja I zoti. Due të 
them qi pohim] zyrtar t' i ngarkohet 
komisionit kompetent e jo të priten ta 
pit pa dijnn e të zotit. 

z. M, KASO: Për ato sende qi 
ban dyshim Z. R. Mati janë parapa 
prej ligjit mbi lidhje të bame me akte 
noterjale ose me senete private me 
datë 5. f>. 926. Në bazë të këtij ligji 
nëpunësi i kadastrës nuk jep tapi pa 
ra s- .ë lajmërojë shitësin e pasunis 
edde ky në qofc se ka non]i kundër 
shtim, at' herë i adresohet gjyqi-, 

Z. R. MA TI: Ketë veprim qi thotë 
z. M. Kassoja nuk e ban zyra e ka 
dastrës, por mjafton tue shpallun në 
Fletoren Zyrtare. 

Por si dihet Z. Kryetar, fshatarët 
, e malësorët t'onë as e shohin as dinë 
ra këndoin fletoren Zyrtare, Kjo me 
detyroj qi kërkova të shtohej me ketë 
ligje! qi të lajmërohet i zoti i pasunis 

. me nii lajmesë zprtarish ng 1 an'e ze 
rës së kadastrës. 

Z. M. KASSO: Lajmërimi zyrtar 
bahet, d. m. th. lajmërohet shit.si në 
atë mënyrë qi thotë Z. R. Mati, por 
ato. qi shtypen në fletoren zyrtare ja. 
në për çashtje të tjera se në fletoren 
Zyrtare shpallen për ato pasuni qi 
kërkohet tapi tue u bazue në posecjo 
nin qi ka pasun nii prrson. 

Z. KRYETARI: Atë qi thotë Z. R. 
Mati e parashef ligji i parë, 

Z. R. MATI: ! të [e.ë e shënuem 
në proces. 

Pranohet- 
Këndohet art. li. si pason: 
Kjo ligjë hyn në fuqi çë prej ditës 

së shpalljes në fletoren Zyrtase, dhe 
ka fuqi mbrapavepruese prej datës 1 
Kallnduer 1925. 

Pranohet. 

81 S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 28 

E Hane 10-V-1926 ora 10 p d. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

Z, H. ROJI. Shiroka asht ka'und 
" dhe asht nji vend ma i miri në rethin 

e Shkodërs ku shkojnë njerëzija për 
ndrim ajri dhe Austriakët ne kohen e 
pushtimit kan pas goditë nji moto 
dhe çojshin të srnuerët për ndrim ha 
vaje atje, Pra Qeveri ja për me godit ket 
katund të cilen e ka çart liqeni ka 
shtue ketë taksë dhe jam antarë qi 
këjo D: kret-Ligjë të pranohet. 

Z. S. VUÇITERNI. Bisedimi duhet 
përmbledhuri ne prencipi e kësaj De 
kret-Ligië e cila asht taksa e parapa 
me në te, se në duhet than qytet 
a vend kejo asht detaj. 

Z. S. PAPA. 5' kuptoj se Lezhia 
çë dobi ka nga përmirësimi i Shiro 
kës qi ngarkohet m e mbl.dhjen e 
kësaj taksë Bashkija e Lezhës. 

Z. I. BESHIRI. (Përf. Min. P. 
Mbrendshme) Lezhja e Shkodra kan 
taksat për Bashkitë e tyre si mbas 
n.nir 107 të Ligiës mbi t' ardhunat e 
Bashkive, por këjo taksë nxjerre! prej 
kdyne Bashkive për vendin Shirokë 
me qenë se s' ka Bashki Shiroka. 

Z. S. PAPA. Si mbas shpjegimeve 
të Z, Pert. të Qeveris e të Z, H. Rojit 
që ësht Shkodran kuptohet se Le, 
zhja asht nli vend malarik, pra cila 
asht me nevojë zbukurimi i Shirokës, 
a po tharja e ujnave te Lezhës për 
shpëtimin e asaj poputlsije nga ma 
laria. 

Z, I. BESHIRI (Përf. Min. P. 
AA.brendshme) Nevojat e qytetit Lezhës 
janë sigurue me Projekt-Ligjen e re 
qi u përgadit mbi t' ardhunat e Ba 
shkive, qi kështu me votimin e kësaj 
Ligjë do të mundet Bashkija e Lezhës 

për me përrnirësue gjendjen shtetnore 
t' atij qyte;']. 

Z. KRYET ARI, Kush asht an tarë 
qi këjo Dekret-Linjë të shkojnë në 
Komisjon të ngrerë doren. 

Pëanohet, 
Z. KRYETARI. Mbasi gja tjetër 

për të bisedue nuk kemi, mbledhja 
mbyllet n' ora 11.30 para dreke, për 
t'u mbështjellë të Merrkurren me 
12-V-1926 ora lO para dreke 

Mbledhja 29 
E mërkure me 12 5 26 ora 10 p. dr, 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Kë rdoh en emnat ë ZZ. Senator 
ve, dhe mungojnë ZZ. A, Beça, E. 
Frashe ri (leje) P. Harito (leje) Sh. 
Verlaci, Sh. Sereqi (leje). 

Mbasi u gjend shumica, Z. Krye 
tari çeli mbëledhjen. 

Z. KRYET ARI. Mbasi shkresa për 
t'u këndue nuk kemi, dhe Procesver 
bali i mbledhjes së përparshme ende 
nuk asht pregaditun, po hyjm drejt 
për drejt në rendin t: ditës. 

Bisedim (për h eren e dytë) mbi 
Dekret ligien mbi shtimin e nji kre 
diti prej fr. ari 2100 në buxhetin 925- 
26 të Ministris së P. të Jashtme. 

Këndohet Dekret ligja nen për nen 
si pason : 

Dekret-ligjë 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare, në mbshtetje të vendimit me date 
W-12-925, të Këshillit Ministruer : 

DEKRETOJ Me: 

Art. I. Qi për t'i bamë balle rro 
gës allokationit te nji Ministri fuqi 
plotë në Angorë si dhe shpenzimet 
të ndryshme për· tre muajt e fundit ~ 
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ushtrimit financjer 9!5-26 i shtohet 
buxhetit t' asajë Legatë nji shumë 
prej fr, ari 2100 tue u përjashtuem 
300 fr. ari n' art. «rrogë» 1500 n' art. 
«allokacjon> dhe 300 n'artiku]t «Zjarrn 
e dritë e qira», 

Pranohet. 
Art. li, Kjo Dekret- ligjë hyn në 

fuqi qysh prej ditës së shpalljes. 
Pranohet. 
Art. Ill. Ministrija e P. të jashtme 

dhe ajo e Financavet ngarkohen me 
zbatimin e sale. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI, Biredim (në parim) 

mbi Dekret-ligjen mbi transi- rimin e 
nji - kredi ti prejt fr. ari 4000 në buxhe 
tin 925-9!6 të Ministris së P. të Jash- 
tme, 

Këndohet Dekret-ligja nen për nen 
si vijon : 

Dekret-ligië 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare, mas vendimit me datë 30-1-26 të 
Këshillit Ministruer. · 

DEKRETOJMË: 

I. Qi të transferohet nga kursimet 
e kompetencavd të It gates s· onë në 
Angorë që pre] datës 1 Prill 925 deri 
me fund të Dhjetorit ~25 në art (Mo 
bilie) "të budgetit 925-26 [të Qendrës 
Ministris si P. të Jashtme n ji kredi 
prej fr. ari 4000 (katërrni.) për ble 
mjen e mobiljevet të legatës së nalt 
përmeodun. 

2. Kjo ligjë hyn në fuqi që prej 
ditës së shpalljes së saj. 

3. Ministrija e P. të Jashtme si · 
dhe Ministri ia e Financa vet ngarkohen 
me zbatimin e kësaj Dekret ligië. 

Z. A. DIBRA. Z, Kryetar! në mbë 
ledhjen e ma parshme un kishe pyet 
se ç' kuptim ka fjala "nga kursimet e 
kompetencavet» prandaj lyp shpjegime 
rrej Z. Përfaqësuesit të Ministris së 

P. të Jashtme. 
z. DH. POPA. (Përf. M. P. Jash 

tme} Fjala "kompetencë- ka pir qellim 
shpenzimet Qira, a lloka .Ln, rrogë e 
tjerë të cilat janë kursye nga Legata 
e Angore s, dhe kërkohet nji transfc 
rim kreditash prej nji Kapitulli në 
nji Kapitull tjetër po për atë Legat.' 

Z. A. DIARA. Si mbas shpjegime 
vet qi na dha Z. Përfaqësuesi i Mi 
nistris së P. të jashtme, kuptohet se 
fjala "kompetencë» asht përdorun me 
dhanë kuptim për kredinat e ndrysh 
me në buxhetin e Legatës Aogores, 
d. m. th, qi këta quhen kompetenca. 
Transferimi i kredit ive prej nji kapi 
tulli në nji kapitull tje~r bahet me 
ligië, dhe kjo kështu asht ba, por ly 
psesh të formulohesh ndryshe, tue e 
shkoqitun se prej këtij kapitulli në 
kapitullin tieter transferohet, kaq dhe 
prej nji tjetri në tjetrin kaq, qi kështu 
t'i përshtatet rregullave! të Kontabi 
litetit, dhe jo me kerë mënyrë absulu 
tisht. Prandaj proponojë qi t'i refe 
rohet Komisionit përkatëse, dhe atje 
të merer parasye sh kjo pikë. 

Z. J. GJIN.ALI. Ka të drejtë Z. A. 
Dibra. 

Përkrahet dhe i rel.rohet Komi 
sjooit A. 

Z, KRYETARI. Bisedim (në parim) 
mbi Dekretligjen si shtojcë të nenit 
I. dhe të paragrafit C- të nenit 2. të 
Ligiës me date 28-7-925. mbi rregu 
llimin e pasunis eë Shtetit në Yarand, 

Këndohet Dekret-ligja nen për nen 
si vijon : 

Dekret-ligjë 
Mbi shtojcë e nenit Irë. dhe e 
§ O. të nenit 2. të ligjit mbi 

rregullimin e pasuntsë së Shtetit 
në Sarandë me 28 -7-25: 

Na, Kryetari i Republikës Shqip 
tare mbas vendimit me d. 24-11-26 të 

Ktshlllit Ministruer, 

DEKRETOJMË: 

Qi zgjedhjet të bahen në .ketë me 
nyrë . 

A. Nenkrpcsin e Krahinarit formo. 
het nji Këshill tue rasë pranë si an 
tar Kryetarin e Bashkis, Komandantin 
e Gjindarmaris, e Nenkomiserin e Po 
licis atij vendi. 

Ky Këshille redakton listat e tre 
gërarve dhe banoroe të Sarandës qi 
kanë të bajnë me pasuoin e 
qi Shtetit e qi gjinden në moshë 20 
vjeç e ma naltë, 

B, Këto lista mbeten të mvaruna, 
3 ditë nepër vende publike të Saran 
d~s 

C. Ndër këto lista në qoft se prej 
kathegoris së përsonavet të treguern 
në §. A. drejtohet ndokush tue pre 
tendue se asht përiashtue prej listës 
pa pas ndooji shkak ligjuer e drejtë 
të shqyrtimit të kërkesavet këso-dore 
i lnhe t në kompetencë të Këshillit nalt 
përrne ndur dhe ky shqyrtim do të 
përfundohet mbrenda 24 orve tue nisë 
qi nga mbarimi i afatit të mvaries 
listave dhe vendimi i shqyrtimit asht 
i premë. 

D. Në mbarim t' afateve përrnen 
duna në § B. C. fillojnë votimet për 
zgj dhjen e dy antarve arbites nen 
sht tas Shqiptar e qi banojnë mbren 
da kufinit të Rebublikës Shqiptare qi 
sh, nohen në nenin Irë. të ligiës rela 
tive me datë 28-7-925 të cillët nuk 
do të jenë prej banorve qi kanë të 
bajnë me pasunin e Shtetit në Sa 
randë. 

Votimi fillon n' oren 9 para dreke, 
dhe mer fund ora 5 mbas dreke, 

(Vijon) 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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PERMBAJTJA: Bisedimet e trupit Legjislativ. 

Bisedimet e Tru-pit. Legjis·lativ 
SESJON'"I I II. 

BISEDIMET E DHOMES SË ·DEPUTETV.ET 
Mbledhja e 25 

E merkure me 21 Prill 1926 ora 3 m.d. 
(Krye son Z. K. Kot") 

(Vijon nga num. 106) 

Këndohet art, 111 si pason : 
Ministrija e Dreitësis 11g rkoh-t 

uë budgje tin 25-26 të M'nist. is së Fi 
nancav. t {për herën e fundi ) 

Këndohet art. I si pason: 

"Autorizohet Ministrija e Financa 
vet me transleruë fr. ari 19.400 (na 
ndëmbdh. t mije e katërqind) prej 
kap 38 "Shpenzime për nxjerrje e 
mbstie kryp:» të budgetit të vje tlt 
1925·26 të Financave! adër kapitujt e 

me zbatimin e kësaj ligië. 
Pranohet. 
Z. KRYF rARI: Bisedim mbi pro 

jekt-ligjën mbi transt.ri.n krcdinash I artikujt si vijo.në : 
Kar. 10. Art. I. »Shkesina« 
3 IO. " 4. "Të vogla» 
,, 12. " «Udbetim e dietë» 

Fr. ar. 800 

" ,, 300 

" 7000 " ,, 
" 3500 

,, ,, 300 
> ,, 1~00 

" ,, 1500 ,, ,, 500 
,, ,, 4000 
,, " 19.400 

,, 16. " »Të pa ps r.rparne» 

" 20. ,, I. ,,Shkresina (qarqe)» 
,, 22. »Udhetlrn e dietë (qarqe),, 
,, 23. .,Shpenzime gjyqi,, ,, 31. -Udhtim e djctë,, (doganë) 
,, 44 »Kthim taksash., 

' Shuma 
Prar.ohet 
Këndohet art. li. si pason: 
Kjo ligjë hyn në fuqi qe ditën e 

si· palljes në ,,Fletoren Zyrtare". 
Pranohet 
Këndohet art 111. si pason: 
Me zbatimin e kësc] ligjë ngarko· 

het Ministrija e Financave', 
Pranohet. 

Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro 
. [ëkt-ligiën mbi subverrjcnin e shoq 
nis Kino-Theater-Nacionale. (n~ pa 
rim). 

Këndohet raporti justifikuës dhe 
proie t-Iig]i si pason. 

Raport justifikues. 
Tue marrë parasyshë nisjativen 

tepër me rendësi të Sftoqnis Kinema 
teatre-nasionale për të ç:111r nji insti 
tut artis ik; i cili ka për· të shvilluem 
ndiesit artistike t~ popullit dhe ka 
për të i shërbyem mjaft çashties s'e 
dukatës të brezit të ri tue e larguem 
këtë nga çlaqësinat e pa adoptueme 
me edukaten e moralin e duhun, e 
shofim tepë!' të nevojshme qi t'i ve 
hen lehtësinat e duhuna këtij instituti 
për t'u mëkarnbuern brenda nji kohe 
të shkurten. 

Me qellim pra qi t'i epet nji ndih 
me kësaj Shoqnije tash në fill m e si 
për e cila detyrohet me bam sakrifi 
ca të mbëdha financjare dhe tue ditun 
se de-i sa të stervltet populli i jinë 
me të këtilla të çfaquna seriioze :ka . . . ' 
për të kaluem nji kohë e gjatë në të. 
c.len shoqnija 'nuk mund të nxlerl] 
shpenzimet në këto vjetë e para, e 
gjejm~ t'arsyshme t'i bahet nd(hma në 
këtë mënyrë qi parashilet në profikt- 
ligjen e bashkangiltun. . . . 

Si pas zotimevet .t~ birlte sho,fn'i- 
ja ka prr të sjellun filma t,(! v.eçinla 
për nxanslt e shkollave! te ëJf!t.:,_6 
hyjnë gratis kry~ pesmbedhjeti di, 
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tesh dhe kjo gja ka për të qenë tepër 
e dobishme për mësimet e ndryshme 
të shkollës tue i bamë këto konkrete 
ashtu si janë tue u ba në të gjitha 
vendet e qytetënueme. 

Veçanërisht dihet se shvillimi i 
ndjenjave artistike serijoze në popull 
ka nji raadësi të veçantë mbassi djel 
mëniia sot terbiqet në për kafeshanda 
net dhe gazino qi nuk ndlglon gja 
tjetër veç kangëve të hueja dhe të pa 
pajtueshme me moral. 

Çelja e nji instituti të ri me pari- 
me artistike kombëtare ka për të ri 
tun moralin e popullit dhe ka për t'a 
stervitun këtë me shijuem vepra të 
nji arti të vertetë të bazuern në for 
cen të edukatës Kombëtare. 

Për veç kësaj elementit L mauer i 
dii deri më sot nuk e ka pasun fatin 
U! marrë pjesë nepër çlaqësina kine 
ma-theatrore po i epet rasti qi të mu 
ndë të shijoië vepra artistike dhe me 
këtë mënyre familja Shqiptare eto të 
munde të hudhin hapat e para në pa 
timin e dëshiruem tue i u afruem je 
tës occidentale, 

Për t arsyenat e treguerne sipër 
mbassi shoqnis në fjalë si mbas ve 
ndimit të Këshillit Ministuer nuk 
mund t'i epet nji koncesion me privi 
legjet e duhuna jemi të mendimit që 
t'i bahet kjo ndihmë e parapame në 
projekt ligjti, subvencjoni per vjetin e 
parë parashifet 20.000 (njizetmije) fr. 
ari në vjet se tue qenë në fillim të 
punës dhe t'organizimit, instituti në 
fjalë do të këtë shumë shpenzime për 
te përballuri. 

Edhe për disa vjet të tjerë ka me 
pasun nevojë për nji ndihmë për ar 
syet e tregueme ma sipër por kjo 
mund U! caktohet ma e vogel tuë i 
akorduem në rasë se do të shitet për 
parimi i vërtetë i institutit. Kundrejt 
kësaj ndihmë inisiatore angazhohen 
me prue filma të posaçme shkencore 
fër shkolla tue i pranuern nxansit e 

shkollavr t gratis krye çdo pesembë 
dhjetdi.sh dhe në të çfaqunat e tjera 
me gjymsen e çmimeve të caktucme, 

Drejtori i Përgjithshem 
P. Pogoni d, v. 

lista e gjanave të duhuna 
për instalimin e ,,Kinema 

Theater Nacionale". 
1. Makinë për elektrik përbame 

prej: nji motori 15 adjere 20 kuat fuqie 
komplet me gjithë veglat e tija; nji 
dinamo 10 adjere 15 kilowatt komplet 
me gjithë çils it e tabellat e tija dhe 
telat e nevojshme. 

2. Aparat kioematog,afik komplet 
me objektiva dispoziriva, proiextora, 
motor elektrik, sigurrirn zjarri e ve 
glat e duhuna rizerva 

3. 300 llamba elektriku me telat e 
abat-jour të v, tat. 

4. Nii piano me el ktrik dhe nji 
me dorë. 

5. NJi oragano me mo·or 05e me 
kamë. 

6. Dy radiofona. 
7. 600 karike të ndryshme dhe 

poltrona. 
8. 100 karike për bufet. 
9. 10 kanape 'për butet, 

10. 35 tavolina mermeri. 
11. Nii palko sheniko komplet me 

përdet e tabllor t e nevojshme. 
12, Njizet pasqy.a të ndryshtue, 
13. Tridhet kile varak e gjashtdhet 

kile voj varaku. 
}4. Kater radiatora elektriku ose a 

vulli për të ngrohun the a'ron. 
15. Kater ventillstora elektriku për 

të freskuemun theatron. 
16, Nii masë të madhe për bufet. 
17. Nii makinë për kafe ,,ekspres" 
18. Dhetë palë perde të rande për 

dyert. 
i9. Tridhetë palë përde për dritore. 
20. Pesdhetë copë varesë për gar- 

darohen. 
21. Filmat e duhun për veprim të 

kinematografik. 
22. Rrobat artistike të duhuna, për 

veprim të theatros. 
23. Dy rideau (përde] për proiek 

son kinematorahk. 
24. Njizet statue prej allçini, 
25. Dy gramafona të mëdha] moder· 

ne, me dlsqet e duhuna. 
26. Dy stereoskopë të mëdha] pano 

ramike me 400 karta panoramike. 
27. Takam komplet për loxhen pre 

sidenciale me fron, kampe toaler, qy 
lym, e përde luksi, 

2S. Nji proiekttor për ndriçim të 
artis.evet ne! cf'rqrstna theatrale. 

29, Tre takame komplet për të lae 
rn.t e të dalmet e theatres pre] bluri 
ose mermeri. 

30. Nii tulium me motor kundër 
rr ezkut zj i rrit. 

31. Dhelë tonellatë naftë për ç'do 
mot për m akinen, adjerë sa të dali 
nafta në Shqi_Pënie. 

VER EJ TJE: Në qoftë se artis tat 
kompeent t'Evropës qyternueme kanë 
me këshillu e ndryshime ose disa shte 
sa tjera, për ç'do ndryshim ka me u 
lajmërue e ndërshmja Qeveri me kohë. 

Projekt Ligië 
Mbl mënyren e ndihmës pët' 
Slioqënn, Kinema rtieater Na 

cionale 
Art. I. Përjashtohet nga Tag, i do 

ganuer materiali dhe veglat e ndry~ 
shme te nevojshme qi do t' importo 
hen për herë të parë për instalimin e 
Kinema Thealër- \;acjonale në Tiranë. 

Art. li. Për mbarëvajtjen dhe or 
ganizimin e mirë të këtij instituti ar 
tistik Shoqt nis i jt pet nji subvencjon 
vjetuer nga budgeti i Drejtoris së 
Përgjithshme t'arsimlt. Ky subvencjon 
për vjelin e parë do të jetë pr, j 20.000 
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(nji zetmij) fr ari dhe për vjet tjera cak, 
tohet prej K•!shillit Ministruer në ba 
zë të nji raporti riga zyra kompetente, 

Art, Ill, Instituti Kinema Thr a'er 
Nacionale gjindet n-n kon'rollirnin të 
Drejtoris së Përgjithshmet' Arsimit për 
sa u përket çlaqësinave. 

Art. IV. Kjo Ligie hynë në fuqi 
qi diten e shp allies së Fletoren Zyr 
tare. 

Art. V. Ministr.ia e Dre j ësis dhe 
ajo e Financa vet ngarkohen me zb. ti 
mia e kësa] ligjë. 

Tiranë, me to-IV-26. 
Ministri i Pinanc wat 
S Starova d. v. 

Zav. Ministri i Dre [iësis 
Ministri i P. të Jashtme 

H. Vrioni d. v. 

Z. J, EREBARA: Unë desha të 
pyes se kjo asht thet-o nac'onale o 
se kinema se deri tash nuk e kam 
kuptue. 

ZANA: Të dyja janë. 
Z. J EREBARA: Pardle, Z. Krye 

tar, na tha Z. F. Vokopola e të tjerë 
se rhea'rot janë me moral. Po ka 
dhe pa moral. _Se qi të dalin varz at 
e të lozin të zbulueta, unë këtu nuk 
kuptoj si asht morali. U tha prap se 
këtu lozin jt'vgat, por unë nuk shoh 

- nonii di fer, ncë midis jevga vet dhe a, 
iyne t' Evropës, vetëm se kan disa lo 
dra të ndryshme. Sa për atë se nuk 
këndoja kënga nacjonale, av b iso] se 
nuk asht bj i tyne, se nuk ka njeri 
kush i'i derizhoië, Në Shtetet e tjerë 
ka teatro nacionale, për shërnbell në 
Bulgarië ka pasun nii the1ro nac.ona 
le, e cila ndihmohësh prej Qeveriës 
me 100.000 leve, kur ato at' h-rë ki 
shin vlerën e arit. 

Si kjo qe 'edhe nji tjetër atje në qy 
tetin . ~ • .•• por këto dr, jrohëshin 
prej u'erësve qi qenë si nëpunësi: ear- 

l · : 1 : 1 l J · i posaçëm 

qi merrej me punët e theatres, i cili 
dinte se ç'do të t'iotë theatro. P1 a si 
kur të qe qi dhe këtu të bahesh me 
nii mëndyrë të till-, edhe unë nuk do 
të kish ii kundërsht' m, po nuk jam i 

. .. 
mendimit qi t'i jepet nji subve acjon 
nji shoqniie për t'a exploatue. 

Z. M. KASSO: Nji ditë ma parë i 
çlaqa arsvet e mija për se n11k mundem 
t'a pranoj ketë subvension qi kërkohet. 
Arsyet qi çfaqa ishin tri: e para asht 
qi në keië projekt-lrgjë nuk shënohet 
cili asht ay përson qi do t'i bahet kjo 
dhurat:'; e dyta për f u largue nga 
zakoni qi kemi berë tue përjashtue 
nga taksi doganu-r sendet qi impor 
tohen. Se për veç damit qi e gjenë 
Shtetin nga të Ialuait të taksës, dam 
tohet edhe me shpërdorimet qi mund 
të shkaktohen nga ky përjashtim, e 
dhe e treta asht qi po të japim sub 
vancione me ligië asht kondra Shta- 1 

tulit s~ b ihet privilegië, se këto sub 
vencione kurdoherë fute I në budgjet 
e jo we ligië të posaçëme, kur se në 
kerë projekt-ligjë thuhet se për ketë 
vit do të jep t nji subvencjon pre] 
20,000 fr. ari dhe për vitet e t'erë t'a 
balë Qeverija me nii vendim të këshi 
llit Ministruer. 

· Për këto pika qi na ndalojnë të 
pranojmë ketë projekt as Aii nga pa 
rarolësit nuk m'u përgjel,(j e të thoshë 
se janë t' arsyeshrne a jo, por vetëm 
folë se a asht e dobishme theatroja 
dhe a duhet të përkrahet. Të gjith a 
ta qi tlunë se ka nevojë të ptrkrahe t 
theatroi r mundet të kenë të drejtë, 
.por ma pari! asht nevojë të çmoirn se 
për ç' send kemi nevojë ma shumë. 
Ç'do t'a duam thetron, kur nu~ kemi 
rruga, se sa po të dalësh pre] portës 
së theatres bje e thye kryet se nuk 
ka d· itë ! Edhe iheatri asht i nevoj 
shëm, por ma parë duhet të merremi 
me at» qi janë ma të ng rtëshme e 
pastaj me ato qi janë lyks. Veç kësaj 
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kur na ardhi budgeti, në mos gabo 
hem, pamë se ka nli deficit der! në 
2 milion fr. ari. Pra kur se kemi de 
ficit si mundet t'i ngarkojmë arkës së 
Shtetit edhe të tjera barrë se Qpveri 
ia nuk na thotë se nga do të dalin 
këto ië holla qi duam të [apim. Si 
kur të mos kishim deficit e të na 
tepronin, mundej t'i jepim e për sle 
ra qi janë tyks, por jo sod qi jemi 
në deficit. Prandaj unë jam i mendi 
mit, për kë'o arsye dhe për ato pikat 
e para, të rrëxohet. 

z, B. BEGOLLI : Z. Kryetar ! Në 
mbledhjen e parë unë tue u bashkuem 
me mendimin e Z. Xh. Ypit kërkova 
qi të pranohet edhe prap insistoj në 
atë mendim qi duhet të pranohet. Do 
të jetë turp, z. Kryetar, për Parlamen .. 
tin Shqiptar, kur të këndohen këto bi 
sedime e të merret vesh qi neve the 
mi qi nuk duam theatre nacjonale. Se 
për veç qi theatroja asht e nevoishë 
me, por do të jetë edhe turp nga bo· 
ta kur të shihet në shtyp se Shqip 
tarët në shekullin 20 nuk duan thea 
tro ! 

Z. F. VOKOPOLA : Z. Kryetar ! 
Në seancën e parakalueme unë fola 
vetëm mbi pjesën e theatros, e nuk 
fola për kinema për të mos u zgjatë 
shumë se nuk e shpresonja që do te 
delnin e të tregohëshin kaq pengime 
për një gj ', të cilës tue ju parë 
pemët e mira e kan përkrahuredhe 
pranuar gjithë bota, por ironi e ko 
hës asht qi në ç'do send që del e re 
të behen kundërshtime e të lëftohet. 
Me gjith ketë prapë asht mirë, se tue 
u përplasim mendimet, del e verteta në 
shesh, pra edhe këio asht nji lavdërim. 
Që kur kanë dalë çlaqësinat, istorija 
na tregon -se ka patun kundërshtime 
se rihëshin mendimet e vjetra me lë 
rejat për t~ gjetun a asht e mirë per 
moral a jo. 450 meleon Europas e 
kanë pranuarë ketë si mjet qytetërimi, 
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në qoftë se 700,000 Shqiparë do t' i 
jenë kondra, at-herë nuk e di ! Edhe 
në Evganistan, Misir e Quabi ka rhea 
tro, d. m. th. gjith~ ruzullirni e kanë 
pranuar theatron edhe tash më në 
Iund I kanë shtuar edhe kinernan. 
Pra tiji send qi asht pranuar nga e 
gjithë bota, neve nuk mund t' a nda 
lojmë me ligjë po për kundrazi duhet 
t' a përkrahim me sa të mundim e 
t'a përkëmbim. Këtu në Kryeqytetin 
t' onë, tash e më parë ka pasur the i 
tro, kaleshandanë etj. d. m. th. nuk 
i k~ mi ndaluar edhe s' mundim 
t'i ndalojmë, at-herë c' na mbetë? 
Duhet t'i organizojmë, Per keë edhe 
Z. J. Erebara asht dskor, por vetëm 
ndahet në mënyrën e organizimit, 
Ketë Z. Kryetar e ndreqim edhe e 
bajrnë si të jetë ma mirë në komision, 
se po të mos na siguro.ë Drejtori e 
Arësimit se këto të holla do të për 
doren . për qellimin që kërkohen 
at-herë nuk i japim. 

Më ra në dorë ilustrasioni Tur 
qisht, të cilin as nii nga Z jue] nuk 
besoj që të mos e dini, edhe atje pa 
shë se Qeveriia turke u jep subven 
sion gjithë shoqënive të kinemave për 
të va'ur edhe në për fshatrat të japin 
çlaqësina kinemagrafike e artistike qi 
të kuptojë Populli se ç· bahet ne jetën 
e qytetëruar. Pra në duamë edhe ne 
qi të shohin populli kë:o e të j, n·~ të 
shkrueme në gjuhen Shqip at-herë 
duhet të mblidhemi kokë për kokë e 
t'i japim ndihmën e merirushme «The 
atres Nacionale,,. 

Për sa thotë Z. M. Ksso e kun 
dërshton në dy pika tue u trembun 
se ky proiet-Iigië cakton nji shumë 
vetëm për ketë vit edhe për vitin qi 
vjen, kushedi sa cakton Këshilli Mi 
nistruer, kjo nuk. ash t për të besuarë 
s~ po të qe kësh:u Qeverija nuk na 
paraqite nji projekt e ti kërkonte të 
bëhej me ligje, po e bënte se vetë në 
buxhet ka tre vjet c;i figu-on nji 
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shumë për h ir« t. Q'.ver::a na i solli 
neve për r'a berë si të jetë ma mirë 
e jo qi për vitet e tjerë të bejë si të 
dojë. 

Sa për teshat e nevojshme që do 
të sjellë Shoqërija, nuk mund të ·b: 
hen shperdor.me se ato do ië jrn~ të 
shënuara në listë se cilat përjash.ohen 
edhe si Drejto: i e Arësimit ashtu 
edhe Dogana do t'a ke të atë lisë qi 
përmban ato send,'. Ve ç këso] u shu 
mat e këtyre sendeve qi shihni këtu 
janë të përjashtuara nga taksi Doga 
nor se për vegla eti. nuk paguhet 
nonji taksë në doganë. Kështu 
qi nuk asht edhe non]: gië e 
madhe, po më duket se asht nji mos 
marrveshle. - 

Sa për rrugë qi tr orë se nuk kemi 
Z. M. Kasoja,~kj') më duket se nuk 
ka vend këtu se nuk ka t~ b jë thea 
troja me rugët, të cilat edhe dita me 
ditën po goditen. Pra Z. Kryefa; ! 
Asht e rep:'. të zgjat mi, po fa pra 
nojmë në parim edhe komisioni t'a 
shqyrto.ë tue thirur edhe Drejtorin e 
Arësirnir për të ca dhenë shpjegimet 
e nevojshme. 

Z. P. POGONI (Drej . Përgi. Ari" 
simit) Zotërinj ! Ndihmën qi dëslë 
rojmë t'i [epet Shoq'risë thes tral ·, 
asht për shumë qëllime e arësy]e e 
dukative, se sot kinematografi n' Eu 
ropë, ka z enë vendin e librë s me të 
madhe, Asht nii libër i gjallë q~ e 
cila asht shum e nevojshme p r edu 
kasionin e nxansve, se me anen e 
qinematografit çlaqen shu në sende qi 
nuk mund të -shihen në lib.ë, 

G:er më sot në Shqip-ri nuk ka 
pasur nji shoqëri që të 11.1 mu hte 
ketë nevojë se ato që kanë qenë këtu 
i kanë pasur fil met në gjuhë lë huaj, 
tue qenë se nuk is hi.i nenë kontroll 
r' Arësimit, Pra mt art sy]a qi e për- / 
krah Arësi.ni ketë shoqëri, asht se . 

do të sjellë filma qi të jen.~ të nevo] 
shm ~ për nxanësit tue qenë të she 
nua-a në g'uh .. n Shqip ; t>dh.! do të 
pranojë nxanësit gratish. Më von kjo 
shoqëri do të ketë degë edhe gjëtke, 
dhe s i tha s'i", kurdoherë do të [eë 
nenë kontroll të Dre]. Arësirnit. 

Sa për çashtjen e ihean os, e shoh 
ië t.për të flas St! Z. e Juej e çmoni 
vetë ri ndësin që ka theatroia për Po 
pull. Po qi të formo ht t me nji herë 
n]! theairë me a.ësi.n Shqiptar, asht 
e pa mundur, për ketë ma parë du 
he t të përkrah t ng , Shteti de.] sa 
të përkëmbet. Prandaj. prej bu 
xheiit t' a ësimit ndamë këto 20. mijë 
fr. u qi për t'i ju dhenë kësaj sho 
qëriie, s : në buxhet 1· arë simit, fi.e;u 
rohet 1,ji kredi për artin e bukur. 

Z. S. BLLOSH \11 : Po kur e kini 
venë në buxhet përse e b ini me ligje 
të posaçme? 

Z. P. POGO~! : (D. Përgi. i Arë 
s'mi ) E bernë me ligjë të veçantë se 
përveç qi nuk asht vo.ue buxheti por 
ka edhe disa sende qi do të përja 
shtohen nga taksi doganuer. 

Z. F. RUSI : Z. Kryetar ! Unë qe 
ndroj r ë tri pikat qi kundërshtova 
për kët subvension edhe pardje. E 
para: Kjo shoq' ri, si nji shcqëni tre 
gërare qi asht, të përjashtuemit e s~ 
ndeve qi do të sjellë nga taksi doga 
nue r, asht kontra Statu it. E dyta: 
Thuhet në ket Pro.ekrligjë qi shpër 
blimet për viret e arrhrnë, do të cak 
tohen prej Këshillit Ministrur, qi edhe 
kjo asht në kundërshtim me Statutin. 
E treta: Kundërshtimi qi ba] nuk j 
asht se të rno s përkrahim theatron, 
por ma parë duhet këjo Shoqëri t' a 
res lizojë qëllimin me bru m i.i e sajë 
dhe si të na japë provë se asht me 
të vërtet nii institut për të përkrahur, 
at- herë në qoftë se do të kt të non ii 
defi sid ech , Bashki.a e TtrJr.ë':; "nuk 
e mban dot, mund t' a ndihmojmë, 
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e jo sot qi ende inogorasione nuk 
ka berë d. m. th. qi nuk ekziston 
ende. 

Z. M: KASO: Z. Fcrid Vokopola 
quenë ata qi kundershtoinë ketë pro 
jekt ligië sikur janë kon 'ra reatros, 
dhe për të vertetue fjalët e tija, sjellë 
shernbë.l Shtetet e qytetuar, tue tkanë 
se ata i prkrahin teatrot. I përgle 
gjern Z. së tij. se asnji nga parafolsit 
nuk asht kontra tcatros nacionale, por 
na themi, ma parë ri sherohc n nevo 
jat e domosdoshme e pastaj të merre 
mi me lykx, 

Në Shtetet e mdhaj arka e Shtetit 
nuk rdhmon teatrot, por Bashkija e 
Qytetit, kur sh-f se nji tearer ka va 
zhdue dy tri] vjet si janë 'pa verrat 
e s-ja, atëherë Bashki]a, në qoftë se· 
e shef se aio tea'ro asht në d Iiçit, 
tue qyrë llogaritë e saja i jep nii sub 
vencion, me qellim qi mo, ti! largo 
h-t aio tc a'ro prej a1ij qyteti, Për 
veç kt tyne, Z, Kryetar mre më duket 
se r o bisedoj më kot, se përfaqësuesi 
i Qeveris Drejto i i A rësirnit na tha 
vet, S':! asht në budget e shënueme 
nji shumë për artin c bukur, pra kur 
se qenka në budget asht e teptr qi 
bisedojmë e humbasim kohen kot. 

Z. P. PuGONl : (D. i P. i Atësi 
mit) Në kerë projekt . shenoh t e rhe 
pt rjashtimt i taksës doganore i send : 
ve qi do W sit llë këjo shoqëni. 

Z. M. KASO: Atëherë e bani pir 
taksë doganore e jo për subvencion. 

Z. S. BLLO.SH\11: Çsshr]a ndroj 
fare, Z. Kryetar, se kur Qever ja e 
paska shenu, në budget, t t herë pse 
na e solli t' a bisedojmë vcçanerisht, 

N' asht kështu un nuk kam ça të 

flas. 
Z. P. POGONI: (D. i P. i A) 

Përveç atyne qi· thashë ky pruiekt 
ligjë asht par .. q't edhe me qellim se 
a pranohet në parl m për t' i u ba 
ndihmë nji shoqërije teatrale. 
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Z. S. BLLO)HM!: Këjo m' duvet 
e çuditshm >, për ç'do kredië qi keni 
në Budget, për të shpenzue at ! do 
të bani nga njr ligjë të posaçmë ? 

ZANA: T' axhurnohet kur të bise- 
• dehet bu lgetf 

Z. KRYETARI: Atr h irë po eve 
në votë' Kush asht antar qi të axhur 
nohet deri sa të bisedohet budgeti, të 
ngrehin dorën. 

Pranohet. 
(Bahm 5 minu'a pushim e pas 5 

minutash rnbledhjr mbështillet prap), 
Z. KRYET ARI: Shumica asht mble 

dhja hapet. 
Bisedim mbi shfrytëzimin vol-guri 

25 mij hektar tokë, e kërhper nga 
Sena.i me modifikime. 

Këndohet shkresa e Senatit e re 
giistruer e në N. 29 datë 11,4-926, si 
edhe molt 1 kontrata me ligiën auto 
rizuese si paso'në. 

Së Ndërsltmës 
Krvësts së Dhomës së Deputetvet 

KËTU 
Në përgjeg]e të shkresës s' uaj 

Nr. 29-1 datë 28 lll-1926. 
Kam nderin t'i bel me dijtë asaj së 

nderç nes Kryesije se Svnati, në mble 
dhjen e vet me datë 6. IV. 926, pati 
në bisedim pro]: kt 1:gj -n autorizuëse, . , 
dhe med lkontrate n mbi shfrytzimin 
e vojgurit mbi i.5000 (njezetepesërn'[e) 
he htar tokë, për t'u nenë-hkruern prej 
Qevri s si kontratë definitive me Z. 
Ugu Pioliin, të cilen e votoju për 
gjithësi sht për veç mo.bfikirnit të ba 
mun pre] së nderçrnes Dhomës së De 
pute tvet, n' art. 16 të mode lkontratës 
me këto fjalë për sa i përket vojit- 
_gurit". 

Sena'i në bisedimin e vet tue ma 
, rë par aspshti 

I. Dekl rratet t>i dhe lypjet me in 
s'ste cë tL l. Ministrit të P. Botore: 
e Bujqës.s, që çlaqi para tij se Shoq 
nija Konçesjonare në fjalë nuk mund 

kryekëput të pranoje modifikimin që 
ka berë e Ndërçmia Dhoma e Depu 
tetvet n' art. 16 të Model-kontratës 
me fjal t (oër sa i përket vojgurit): 

II. Tue marrë në konsideraeion se 
një konditë e këtillë, nuk. ashtë pre 
venduar në as një nga koncesionet e 
kësi doresh që janë dhanë deri tash 
për voiguri, dhe mbasi janë berë po 
thuaj pikërisht që tll gjitha në mbë 
shterjen e modelit të pranueme prej 
Dhomavet Legjislative, dhe si kur të 

ket kjo konditë nie dobi në të ardh 
men për popullin Shqiptar, do të kon 
siderohet si kur i vehet eksepsiona 
lisht nji detyrim i rendë vetem kësaj 
Shoqërije që deshiron të marrii për 
sipër si të tjerat konç-sion e vojgu· 
rit: 

Ill. Tue marrë paraspshë arsyet. 
qi Dhomat legjislative e kanë pranu 
mun në parim eksersisin e lirë lë spe 
cialisteve nenështetas It,I an në Shqip 
ni, si mbas ligjfs ingacionit dhe st 
rms traktatit Konsulluer e tregtar të 
ldhur midis dy shtetevet, dhe sa do 
që konç.sjoni në fjalë përben n] i Iigië 
të v. çan:ë, por do të konsiderohet 
shtimi i n'ë konditës të këtillë të vu. 
mun postalat vev m me nii koncesion 
të vo;-g•Jrit si kundra dispozitave të 
ligiës së nalt-përmendun dhe të trak 
tateve, dhe përfuxdësisht do të cenon 
te moralin, dinjitetin, e kreditin e 
Shoqënis konçesionare të n ° ltpërmen 
dun. 

lV. Tue marr.' parasysh se ky kon 
çesjon i fundit i , ojgurit përmbledhë 
pjesat e ndryshmi! të lëssura prej 
ko rçesjonarëve të tjerë të vojgurit, 
mbasi këta si të belnë zgjedhjet e 
pjesa vet të tyi'le ma të mira, dhe. tue 
marrë paraspshë se nji masë. t kstre 
rn : për me rëzue konçlsjonin r.ë fjalë 
për p.esat të dorës së dytë nuk do 
të ishte aqë i aresyshëm..dhe ~- 
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tiblle me interesin eko iomlk të Shte 
tit ; 

Vendosi preferimin e ngritjes të 
modifikimit të nalt-për.ne ndun që esht 
berë prej Dhomës së Deputetvet n'art. 
16 me këto fja'ë (për sa i përke t vo; 
gurit). 

Pra këtu ngji'un ju, këihehet mo 
del kontrata së bashku me ligten au 
torizuese, me lutje që mbasi të para. 
shtrohet para së Ndërçmes Dhomës 
së Deputetëvet për aprovim e votim, 
të na këtheh- t përsëri që të be hen 
veprimet e me pastajme, 

Tiranë me 10 4-1926 
Me nderime të posaçme 

Kryetari i Senatit : 
Pandeli Evangjeli d. v, 

N' art. 14. Paragrafi J, mbas fja 
lëve (projeve) dhe (vijave) shtohet (por 
tuej mos pengue kore] e proic t që 
përdoren për nevoja të popullsive të 
katundeve, fundi i paragrafit 2 i këtij 
artikulli ku flet (pritja e të kryemit 
të formaliteteve') n Jryshohet në ketë 
mënyrë: 

(Konçesjonari ka të dreitë me për 
dore tokat e nevojshme prlva:e, por 
në qoftë se nuk mbetet dakord me 
pronarët e toksvet mbi vlefteo, ashtë 
i detyruem mbrenda I O ditëve prej 
ditës s'okupirnit të tokave, t'i adresohet 
administratës së vendit për të fillue 
veprimet e ligjrs së shpronsimit). 

N' art. 16 Këtij artikulli i shtohet 
edhe nji paragraf në ke të rnënyrë (për 
të mbrojtur shë ndeësin e nëpunsave 
e të puntorëve konçesjona ri detpro het 
të sigurojë mjek t e nevojshme d'ie 
t'u përndaië barnat pa të holla). 

Ligjë Autorizuese 
I. Autorizohet Qeveri ja me n. n 

shkrue si kontrate defin ive dhe siç' a 
shtë fjalë per fjalë rnodelkontraren e 
bashkangiitun me Z, Ugo P.olti mbi 
shfrytzimin vojguri: mbi 25.000 hektar 

toke, e votuerne prej Dho nës së De- IV. Kjo ligië hyn në fuqi që nga 
putetve dhe prej Senatit. dita e shpalljes në fletoren Zyrtare 

II. Kjo ligje hyn· në fuqi që diten V. Mioistrija e P, Botore e Bulqe- 
e shpalljes në Fle·o~en Zyrtare. siës e ajo e Financavet dhe Drejtoriia 

Ill Ministrija e P. Botore e Bu]- e P. e Posrelegralavet ngarkohen me 
qesis d. tyroh. t me zbatim e kësaj li- zbatimin e kësaj li gjë, 
gje. Ministri i Financavet 
Tiranë me .••. 

Pandeti Evangieli d. v. 
Z. K. FLOQI: Z. l\ry~tc1r! Un..! i 

gjej fare t' arësyshrne e të I logjikshme 
modifikimet që ka b.rë Senati, prandaj 
jam i medirnit që të pranohen. 

Z. KR.YETARI: Masi nuk poker· 
kon njeri fialë po e ve në votë, kush 
esht antarë qe të pranohen modif,ki 
met qe ka berë Senati mbi ket konçe 
sjon të ngr. rë dorën. 

Pranohet. 
Z. Dr. SIMONIDHI: Dua fjalë Z. 

Kryetar! 
z. KRYETAR: U pranua tash 
Z. SIMONIDHI: Le të pranohet si 

ç' u pranue dhe herën tiatërl. .. 
Z, KRYETARI: Bisedim mbi dhe 

njen e nii subvecjoni indir- kt Shoq 
nis « Adria Aero Loyd» 

Këndohet projektligji dhe raporti 
iustIikues si pason: 

Projeklligjë 
Mbi nji subvencjon indirekt 
për shoqnin e Aor-oplanave 

A drln A ero Lloyd 
I. Pull t e posaç ne për posten ac 

rorc syrsha zhe n me f:alë "Republika 
Shqiptare> 

I 
li. Nji pjesë prej tyne stokoien pa 

ra syrshazbirnit d, m. th 15,000 serie 
p-e] 5 santim e deri në 3 fr. ari. 30.000 
serien pre] 5 santirn e deri në 50 sari 
tim. 111, Ky stekë i pa syrsharzhuem 

S, Starova d. v. 
Ministri i P. Botore e Bujqësis 

M Juka d, v. 

Raport Justifikues 
Pei· Dekretligjen mbi subven 
cjonin e Pulla vet për Shoqerin 
e Aeroplanavet Adria Aero 

Lloyd 
Shoqerila e Aeroplanavet Adria Ae 

ro Lloyd mbas një rnarrëvesht]e që bani 
me Qeverinë Shqiptare filloj sherbimin 

j e postës e të pasagierëvet me I Marc 925 
: në për qyt, tz t kryesore të Shqipnfs. Mas 
· 10 muajsh eksperience Shoqr n]a nuk 
rnuejt me aritë atë shkallë punimi që 
mejtonte dhe shpenzimet që beri për 
ush tëri min e sipërrnarr.es klenë shumë 
ma të mbledhaja se të ardhunat posta 
re e të pasagierëvet dhe deficiti kapet 
për simv]et afro 150.000 fr. ari si mbas 
dokumentavet që paraqet Shoqntja. 

Tue parapa Shoqëriia se për kohë 
të ardhrshme nuk mund të vazhdote 
me një deficit kaqë të madh ju drej 
tue Qeverisë me i ndihmue me nli 
subvanclon. 

For tue mos pasë Qeverija fonde 
për subvencjone kërkoj n [i subvencjon 
indirekt dhe me thanë që t' i liheshin 
falë 15.000 serije pulla kompletë e 
30.000 serii prej 5 e deri në 50 san. fr. ar 
Q, veria tue marrë parasyshë se sher 

bimi aeror-është një hap përparimi në 
Shqipni e se ky lloj sherbimi i ka 
sjtllë dobina të rnbëdhaia shtegtarëve: 

i [epet falë si sybvecjon indirekt Sho- e mucr me kujdes kërkesen e shoq. 
qëniës Adria Aero Lloyd për të muejt . ris edhe me pelqirn t11 Këshillit Minis- 
me mblu e p'e sërisht deficit e sip.r 
marrjes aerore në Shqipni. 

truer vendoj që t'i jepen subvencjon 
pullat e kërkuerne, 
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Duhet vërejtun se mas artikullit ! pulla që do t'i falen sa kushtojnë. 

Ill ·(fraza e Iundi.) ato pulla që stoc- : Z. B .. BEGOLLI: Z, Kryetar! Uni 
kohen (qitën ja htë kursit) dahen për nuk e marr vesh per se Z. Erebara i 
gjysë ndermjet Shoqërie prandaj eJhe kundreshton ket mjet qytetrimi se 
sybveocjoni që po i epet ashtë vetëm sot aernplanat në botë janë si një ve 
gjysa! e 15000 seri komplet e gjysa per qytetrimi e per ketë nuk duhet 
e 30000 serive prej 5-50 saniim. · fa kundreshtoimë. Në eshë se ka no 

Duhet marrë parasyshë edhe se, nje dallavere këtu në mes ath erë le 
pullat e stockueme en gros nuk kanë ! të thotë çiltazi Z. Erebara, per ndry 
nji vleftë aqë të madhe dhe n' anë i she duhet t'a pranojmë. 
tjeter falja e pjest s së Qeveris i z. M. JUKA (Ministri i P. Botore); 
ka vetem nji vleftë nominale e jo l Shuma e pullavet që janë shtppun per 
efektive d, m, th. nuk bahet no një i shërbimin e Aeroplanavet janë ~25 
shpenzim nga arka e shtetit. i mijë copë me vleftë 535 mije fr. ar. ke- 

Në përmbledhjen e kësa] rapor të i mi dy seri: E para: nga 5 deri 50 san 
tue konsiderue se sherbimi i postes j tim dhe e dyta nga 5 santim deri 3 
dhe i pasagjervet me ae roplana ashtë i fr. ar. Nga kto janë arxhue corë 42 
nji hap progresit për Shtetin r' on!:',! mij për 13669 fr. ari. Sod kemi në di 
se ky shcrbim ka sjellë dobina të mbë- j posito pull me vleftë pr.] 395.310 fr· 
dhaja për komunikacjone të shpejtë i ari. Nga kto pullat e mbetuna po 1 

ndermjet të qyteteve! të Shqipniës, se i je-pet niisasië shoqnies, gje qi nuk i 
as nji rezik nuk ka ndodhë ner 10 i kushton shtetet as pak të holla. 
muejt e sherbimit; se qeveriia mundet l S . . d f" . . k hë : a për e iqrrn qe a, ay es I 
me pasë kurdoherë nevoië të veta ur- : 

1 Sh it i me dokumenra dhe Q verija ka besim gjente për aero p an; se o qen e ae- : 
roplsnavet subvencjonohea nder të gji. ! si i ka kontrollue vetë; në eshtë se 
tha shtetet pre j Qevrinav.t të veta; j behet dyshim nga ana e se Nderçmes 
se subvecjoni i propozuem ashtë krejt \ Dhome, atëherë formoni nji komislon 
endirekt dhe nom'nal për enkurazhue 
Shoqenin Adria Aero Lloyd me vash 
due në sipëfmarrjen e saj në Shqtpë 
ri ne shpresë se gjendja do të përmi 
resohet duke u shtue puna: e perfund 
për mos me lanë të largohet nga Shqip 
nija kjo Shoqërie serijoze me nii de 
tiçi: kaq të madh që ka kishte me 
shkaktue ojë renome të keq për ve 
ndin t'onë lutemi të kini mirësinë me 
aprovue Dekreiligjin që këtu poshtë 
po bashkangjitim. 

Z. J. EREBARA: Ktsaj Shoqerije 
po i jepet nji subvencion dor unë. për· 
ketë dua të di se ç'~dobij kemi prej 
kësaj Shoqerije apo vetëm për ate qe 
shpije e sjdl ._disa ~udhëtarë deri në 
Korçë e Vlorë. Veç kësaj a eshtë kon 
trolluar, që ka ketë deficit edhe këto 

> 

\ dhe letë vije t'i konrrolloië. 
Z. J. EREBARA: . Kësaj Shoqëri]e 

me duket se tash vetëm një 'aeroplan 
i ka mbetur po në qol.ë se do t"! sjelle 
të t]. rë e të filloje sherbimin jam i 
mendimit që duhet të dergohen disa 
djem Shqiptar mas tyre qe të sterviten. 

Z. BLLOSH MI: Sa për fjalen e paru 
qe tha Z. Erebara ju pergjegj Z. Bege- 
Hi e une nuk do të flas per te. Sa për 
ketë të dyten që thotë se duhen të 
dergohen disa djem Shqiparë për të 

ster vitur, për ketë them se ka pasur 
që kontratë që ( shtë lidhur midis Sh te 
tit dhe kësaj Shoqeri]e, mënyra e cak 
tim it të personelit, ku thuhesh që do 
të dergoheshin dhe Shqiptarë për t' u 

stervitur. Pra në mos ka derguar Qe 
verija njeri], kujtoj nuk eshtë faji i 
shoqërisë. 

Sa për pullat që do t'i falen kë 
saj Shoqërije me qenë se si mas fjall!s 
që na thotë Z. Ministër neve nuk do 
të paguejmë gjë, për se U! mos ja tre 
gojmë ketë lehtesi kësaj Shoqërije 
tue e lenë të lirë të shtypi nji sasi 
pullash, kur se neve nuk na gjen no 
një de m. A ço do t' u bejë konkurea.f 
ce shoqerive ~hqiptare I Ktijo nuk 
është fjalë. Duhet t' a dimë se ku do 
në botë po ngjajnë aksidante e behen 
deme me aeroplanet, kur se këtu ne 
Shqiperi ata pilote që kanë ardhur 
kanë ardhur kanë trt guar nji zotësi 
të madhe e udhëtimi aerot është per. 
feksionue sa munt të përfeksionohet, 
Vetëm nji herë takoj tue shkuar ptr 
në Korçë që të rëzohet një prej aero 
planeve dhe me gjithë që ishte ne nji 
mal të lartër ku ka pasur .•••••• 
e zbriti pa u shkaruar as no një dem. 

Z. XH. YPI: Fjalët që desha të them 
une i tha Bahri Begolli e Z. S. B11o 
shmi për ket nuk do të zgjatem vetëm 
do t'i them Z.J. Ere bares që thotë se çfar 
dobi na sjell kjo shoqëri. Ka të drc:jtë 
Z. Erebara që thotë se nuk na sjell 
no një dobi se ri këtu por dobinë e 
dinë ata që udbt teinë për në Dibër, 
Shkodër, Vlorë e Korçë edhe ati qe 
kanë nevojë të dërgojnë letra në per 
keto vise tue ari re për një· ore. Pra 
ndaj si thashë nuk kam të flas mbi 
ketë çashtle edhe masl gjithë Dhoma 
e çmon që duhet t'i tregoimë lehtë 
sira kësaj Shoqërtie, vere në vot~ z. 
Kry'etar dhe të pranohet. 

Z, KRYET ARI : Po e ve në votl 
kush eshtë antar që të paranobet lkY 
projekt e të. vejë në komisjon te ag,e.. 
rë doren. .i 

Pranohet. 
Mbyllet seanca ora ne 5;_.i,;-A. 
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B 1 s E O I '.M E T E S E N A T I T 
Mbledhja 29 

E mërkure me 12 5 26 ora 10 p. dr, 
Mbledhjen e kryeson z. P, Evangjeli 

E. Në mbarim të votimit, do të 
mbahet nji poces- verbal ku do të 
shenohen votat e ç'do personi qi asht 
votue dhe dy prej tyne qi1 kanë fitue 
votat me unanimitet o se me shumicë 
ma teper se të tic rër, prej zgjedhesve 
qi ndodhen aty zgjedhen për arbi tt r 
si mbas nenit I. të ligjit me datë 28- 
7-925. 

F, Kopja e proces- v.rbalit po atë 
ditë ka me ju paraqit, Kryetarit Ko 
misionit dhe të dy të zgjedhunit si ar 
biter do të lajmohen me shkresë prej 
Kryetarit të Këshillit treguem në ne 
nin e I. të ligjit me datë 28 7-925 
dhe giith-ashtu ky njoftim do t'i ba 
h, t dhe popullit me shpallje të za 
konshme. 

G. Në mbarim të formalin teve të 
tregueme në § e sipërrnë ç'do votui s 
vetëm në pikpamjen e abuzimit në 
zgjedhjen e bame, mund t'i drejtohet 
Gjyqit të Paci: Del vinës mbrenda në 
Iri dit tue nisë që nga data e dekla 
rimit të zgiedhucit të dy ai bi rave 
dhe Gjyqi detyrohet me e p. rfundue 
çeshrjen mbrend •• në dit. Vendimet kë 
so-dore [anë të preme. 

H. N~ ras qi të ver.doset prishja e 
zgjedhjeve rrej Gjyqit në fjalë bahen 
zgjedhje të rea mbas dispozitave të 
k~sajë Shto'cë. 

I. Këto dy arbitra të zgjedh un nuk 
marrin pjesë n'atë L<omisjon para mba 
rimit t' afatit kundre shtirnit mbi anu 
limin e zgjedhjes pa marë fund Gjy. 
qi në favorë të tyne. 

Shtojcë e § C. të nenit 11. 
K, Vendimet për caktimin e qira- 1 

vet të vjetit të fundit, kanë fuqi dhe 

për kolu n e ardhëshme deri 'në lirin 
të godinave ose deri në të lidhunit të 
ndo-riji kontratës, 

Shtojce e § I. të nenit lii. 
L. Ministrij 3 e Financavet asht e I 

detyrucrne me i dhanë afat pagimit të 
të detyrucrneve më këto vendime nji ] 

I 

kohë prej dy mueiesh e deri në dy 
vjet me kish: të cakruerne si mbas gra 
dtF, shumës vendu: me. 

T interrsuernit p.r me rnu-jt me 
perfitue nga kjo e drejtë janë të de 
tyrueme me i paraqit lyres Yermba 
ruese aktin c Ministris së Financave! 
për caktim afati e të k.steve me gjithë 
nji dorzani të ligjëshmc. 

Shtim mbi Sh ojcen e nenit të I. 
M. Arbitrar e zgiechun prej t' in 

teresuemve me këtë mënyrë po nuk 
vazhduan rregullisht në Komision ar 
bitrare për me për rnbush detyrat e rga 
rkueme me këto ligjë, ~c po nuk e 
muren para-yesl-ë rhir.en r r.:ryesis s ë 

Kornisis arbitrare të bamun me ndër 
mjetësi t' autoriteteve administrativ të 
vendit Mi:liEtrija e Fir an ra vet asht 
kompetente me i dhanë dhe nii afat 
prej 24 or sh. 
Mbas këtij komunikimi po nuk u rre 
gulluen ne t ë mbushjen e detyrës ty ; 
ne Ministrija e Financavet dyke i que] 
lë këto dorëheqëse asl.t kompetente 
me i urdhnue Kryesis Kornisis me ve 
prue me cly delegatet e Ministrive 
dhe t' interesuemit e humbin të drej 
teo e marjes pjesë në ketë Komisije. 

Sh o.cë e nenit IV. 
Ministrila e Financavet autorizohet 

edhe me i dhanë me qira ose me i 
shitë tokë Shretnore në Sarandë treg 
tarvet industrijal qi duhen t' ushtroj 
në mjeshtrin e tyne n' atë Qptet, 

Mënyra e shitjes së kësalë pasuni- 
je rregullohet mbas nji ligjës së po 
saçme. 

Nj. Kjo Shtojcë hyen në fuqi qi 
nga data e shpalljes sajë nepër viset 
publike të Sarandës prej autoritetve 
te Sarandës. 

O. Min:strija e Drejtësis e P. Bo 
tore e Bulqësis dhe ajo e Financav .! 
ngarkohen me zbatimin e kësaië Shtoj 
ce. 

Z. KRYl'ARI: Mbasi Z. Ministri i 
Financavet asht i smuer dhe s' mund 
të vij dot, bisedimin e kësaj Dekret 
ligjë a 1' a Azhurnojrr.ë për nji ditë 
tjetër për deri sa të vij Z. Minisrr], 
a po jeni të mendimi t' ja referojmë 
Komisjonit ? 

Z. S. VUÇITERNI: T'i referohet 
Kom'sjonit. 

Z J GJINALI: Verem nji send due 
të pyes, se në shtojcen e renit 4 të 
paragraftt të fundit të kësajë shtojcë 
ligie thuhet se , Ministrija e Financa 
vet autorizohet dhe me i dhanë me 
qira ose me i shitë tokë Shtetnore në 
Sarandë Tr, gtarvet industri.al qi duart 
t' us'itroinë rnle shtr in e tyne n'atë Qy 
te t ,, d. m. th. me ketë të tjerët a nuk 
mund lë prefitojnë. 

Z H. XHEMALI : Z. Kryetar! Kë 
tu fiala asht absolute »tregtarvet In 
dustrijal» dhe nuk asht rnarë paraspe 
shë qi këta ç'far nenshtetësije, rasë e 
gjaku do të kenë, këjo pikë duhet te 
shkoqitet mirë, se asht me randësi, 
mbasi dhe Skela e Sarandës ka nji 
importancë të veçantë. 

z, OJ. ÇOBA. Un ketë Dekret.li 
gië nuk e kam pa, por kjo shtojcë 
mbas gerrnit A e deri në I fillojnë 
sende të riera, dhe mbas kësajë fillor. 
Shtojca C të nenit li. Mos të jet bamë 
ndo nji gabim këtu. 

Z. KRYE I' ARI. Asht nji ligjë tjetër 
qi i ka të shenuar këto. 

Z. H. XHEMALI. Kur se Z. Mi 
nistri asht i sërnun, pse nuk na dër 
gon nji Përfaqësues, këtu shifet qar 
tazi se Ministrija nuk po interesohet 
aspak, d'ie kështu neve vet flasim vet 
ndiglojrnë, pra pa marre shpjegimet 
e duhuna prej Z. Ministrit, si mund 
t'a dtirgojmë në Komisjon. 

.-·- - ~ 
Shtypsbkroja «Nika], Tiranë 
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PERMBAJTJA : 
Kryesi e Republikës : Dekrete mbi 
ratifikim kontrate për shfrytzimin e 
miaieres Çimentos. Mbi faljen e Qe 
mal Mustafajit. 
Të ndryshme : emnime. 
Shp. e Financavet. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Kryesia e Republikës 
Mbi ratifikim kontrate per 
shfrytzimin e minieres së 

çimentos 
Krvesija e Rf;pllblikës i ka der 

gue Minis tr is së P. të Mbrendshme, 
dekretin qi vijom 

Na, Kryetari i Republikës Shqip· 
tare, i rnveshun prej vullnetin të po· 
pullit me fuqinat sovrane të Shtetit 
rue pamë vendimin e Këshillit Mini 
sruer datë 21-11-926, 

DEKRETOJMË: 
ratifikimin e kontraës së lidhun në 
mes t të Ministriës së P, Botore e 
Bulqesiës e lë ZZ. Deputetit Abdu 
rrahman Matit e Mehmet Konica mbi 
s"frytzimin e minieres së çimentos 'në 
zonen qi shtrihet prej nji sipe: faqeje 
1000 hektarësh kufizueme prej Portes 
Romane të Durrësit ngi Ltndla me 
quota 102 pre] andej në quota 79, 
103, 112 e bjen në detë e prej kënde] 
mi tue u zgjatë giith kufinit per breg 
të detit e deri tek Porto Romane, si 

mbas kopjes së kon tratës së bash k· 
ngjirin tue autor'zue zyrat konpeten 
te per v-prirn. 

Tir~në i4·. VII. 26 
A. ZOGU d. v. 

Ministri P. Botore e Bujqësis 
Musa Julca d. v. 

Kontra to 
Ko11r .• ta e bame në mest të Qe, 

veriës Shqlpt rre e përfaqësuerne prej 
Ministr't të P. Botore e Bulqësis qi 
do t'i quhet tash e mbrapa ,, Qcv. ri· 

• ja në nienën' anë» 
e të z .• z. De putet Abdurrahman 

Ma·i e Mehmtt Konica e quejtun tash 
e mbrapa konçesjonarë në tit rë anë ; 

Asht konvenue e vendue sa vazh 
don: 

Objekti i këa] Kontrate asht të 
dh anunit në shfrytt'zim të mineralit çi 
mento qi gjendet ngjatë qytetit të Du 
rrësit. 

Art. I. 

të detit e përpiqet me Porto Romano. 
Art II. 

Qeverija i jep konçesionarve me 
të drejtë të njishrne shtrptzimin emi 
noralit Çimento për nji afat 10 vjelë 
she mbas artikullit 14 Jë ligjës gu 
rorve me datë 6 Qzrshuer l;i17 alla 
turka qi asht në fuqië në Shtetin t'onë, 

Art. lll. 
Konçesionarët detyrohen: 
a) mos me ba dame në tokat e 

pershime në zonen koncesionare për 
pa pasë marrë përpara pelqimin e 
pronerve e veç kësaj mos me bft ger 
mime nën]i resë 50 metrosh prej shpi· 
jave të banimit, dhe me bs ('. do jdë 
e mundur për me ndalue .•. Jo da 1 
qi mund të rrjedhi. 

b) mos me ba kur farë puc .nt në 
oji resë 64 metrash prej pusave t' ujit 
të pishem e me ba të giith mundin; ~t 
prr me ruejt krojet e të tjera. 

c) Mos me b i punimet në qytetet 
në vendet botnore në z imin të nji 

Zona e. shf'rytzimit të këri] mino- ose ma shumë katundeve :.s11111 edhe 
ralit shtrihet me nii sypërfaqe 1000 oder vore mih-hekuri a urë rotnore. 
( njirni) heqtaresh siç përshkruhet në Arr. lV. 
pll-nin e Bashkanjitun me shkallen I: Koncesjoaaret detyrohen me shper-' 
15000 kufizimi i kësaj sipërfaqeje asht blye ç'do dam qi mund 'të shkakto-: 
si vazhdon: a) prej Por tos Romano het persona vet të treta në pronësiet e 
ug 1 Lind]x në quota 102 prej në quo- I tyne nga ushtrimi _i sipër-marrjes. 
ta 79, 103, 112 e bje në detë prej kë- / Art. V, 
ndejmi zgjatet gjith kufinit për brek Koncesionerët detfeohen t'i pague• 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 17 KORRIK 1926 

[në Qeveris 5°[0 (pesë për qind) si 
taks perpiest' miare mbi ma te rialin e 
nxjerrun tuj u konformue në art. 18 
pjesës Ill. të ligjit Guroreve. 

Art. VI. 
Koncesionarët detyrohen t'i pague 

[në për çdo vjetë nji taks fiks për 
çdo hektar! nga Fr. ari 0,50 (pesë 
dhetë santim) si mbas art 20 po të 
ligjit të nalt-trcguem. 

Art. VII. 
Konçesjonar~t çë prej datës të de 

kretimit të kësaj kontratë nga ana e 
kryesis së Republikës paguejn për taks 
nenëshkrirni fr. ar 660 (gjashtë qint 
e gjashtëdhjet). 

Art. VIII. 
Konçesionarët në marr-veshtie aja 

ni me tjetrin ketë koncesion ose njani 
prej tyne për sa i përketë pjesës së 
tij mund t'i a lëshoj në nji tjetri, ve 
tëm me parapelqimin e Ministriës së 
P. Botore Bulqësiës tue paguem dhe 
taksin e veprim-kalimit. 

Art. IX. 
Çka nuk asht parapamë ketë kon 

tratë vlejnë dispozitat e ligjit gurorve 
aprovuem me Dekret Otoman Nr. ~ 1 
me 6 Qershuer 1317 alla- turka. 

Tiranë më 14·VJI-926. 

Mbi fali en e Qe mal 
Mustafajt 

Jtfyesija e Republikës i ka der 
gue .Ministries së Drejtësiës, de· 
kretin qi vijon. 

Na, Kryetari i Republikës Shqpp 
tare i mveshun prej vullndetit të po 
pullit me Iuqinat sovrani! H! Shtetit, 
mbi propozimin e bamun me shkre 
sen e asaj Ministrië Nr. 1151-II d, 5 
7-1926. 

DEKRE fOJMI:: 
Faljen e të denuemit me 15 vjet 

burg ne burgun e Berati: i quejtuni 
Qemal Mustafa nga Ngurza e Lush- 

tijes, mbasi qi vuen prej tuberkulozit 
si mbas raportit të mjekëvet e qi mos 
të përhapet kjo srnundie tue j' u njitë 
te burgosunve tjerë. 

Tiranë 7-7 26 
A. ZOU, d. v. 

Te ndryshme 
Pushime emnime në 

M. P. Mbren. 
Për arsyna administrative, si mbas 

urdhërit të Kryesisë Nr. 207-48 d. 
13-7-926 pushohen nga puna policët 
e Pref. Shkodres Kol Doci, e Murat 
Bajraktari e në vendin e tyne emno 
hen Z. Luigj Çurçia e Ferhat Ceni. 

Shp. e Fmancave 
Si mbas vendimit këshillit Ad. N. 

193 d. 11-7-26 koha e pajtimeve da] 

lanevet N art dhe dukatsi dhe ana de 
iit të këti qarku u zgjat deri me 21-7 
1926. 

Vlonë 15-7- 26 
Drejt Pinanc 

* * * 
Livadhet e pasunis shtetit në kat. 

Çerme Biçakut me çmimin fr. ari 40 
u var sot dhe lëshohen me 19-7-92G 
diten e Hane 

Lush nje 15- Vil· 26 
Krynep, Financave 

* * * 
U vendos shitja e barit 

fush Kruë luzë e Dervën, për fr. arë 
180 (nji qint e tetdhet) dhe me d. 18- 
VII-926. diten e djele lëshohet. 

Krue 15-7·926 
Kryenep. Financës 

* * * 
Si mbas vendimit këshillit Adm, 

të dhetat e katundeve poshrshenuerne 
me çmimet e treguem sot u varen dhe 
me 19-7·26 diten e hanë bahet shitja 
definitive. 
Katundi Çmimi 925 Çmimi 926 
Zhepovë 1750 1950 
Vinokash 1410 1550 
Kaica 1115 1200 
Bube si 2000 2700 
Permet 15-Vll-26 

K ryenp, Fi nanc 

* * * 
Katundi lloj Çmimi 9.i5 Çmimi 926 
Krutje edhit 
e Poshtme 2840 
Xeog ,, 995 
grab van 

" 950 
Driza e tretë 
vojkan 270 

3000 
1100 
1040 

300 
xeng ,, 1605 1750 

Të dherat e të tretat e kat, për 
mendur me çmimet e siperme u varë 
dhe lëshohen 19-7-926 diten e Hane 

Lushnje 15-VII-26 
Krynep. Financ 

* * * 
Katundi Çmi. 925 Çmi. 926 
mullini shtetit Libofshes 1300 200 
mbas vendimit të kshillit a dm. n. 152 
D. 13· Vll-26 mulliri pasunisë shtetit 
Libofshe qi nepet me qira për tre viet 
Le çmimin fr. ar 200 në vjet u varë 
dhe shitja definitive bahet me 21-Vll 
26 diten e merkur. 
Lushnje 15-VIl-26. 

Kryenenp. Pinacs 
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3 

Trupit Legjislativ 
SESJON"9I I II. 

81 SE DI MET E DH O MES SE DEPUTET VET 
I 
qani:'. 

I referohet komisjon't të lutjeve 
E Shtunde me 24 Prill 1926 ora 3 rn. d. z. XHAFER YPI: Karn kendue në 

(Kryeson Z. K. Kota) gazetë se Korça ka kornunikue nji 
Këndohen emnat e ZZ. Depuretve vendim mbi testamentet, edhe Senati 

e mungojnë ZZ: e ka vue në bisedim, pyes Kryesfn a 
Abdurrahrnan Sati, Bahri Begolli, mori ndonji telegram mbi ketë? 

Ceno Kryeziu (me lele), Hiq met Del- z. KRYET ARI: Jo. Po hyern në 
vina (me leje), J1k Koçi, Kolë Mjeda rendin e dit.s - Bisedim mbi projektë 
(misjon), Lon Llogori, Milto Tutula- ligien mbi përjashti r in nga taksa te. 
ni (mision) Myfid L'bohova, Peter legraf,ke e postare Shk- lqesls së Tij 
Poga, Qani Dishnica, Qazim Durml- Presidentit të Republikës, për heren 
shi, Rexhep M1ti, Dr. Simonidhi, e dytë. 

Vasil Rusi, Dr. Woxhori (me leje), Këndohet raporti i kornisjonit si 
Xhelat Zogu. pason: 

z. KRY!:TARI: Shumica asht e Kryesis së Dhomës së Depute/ve 
mbledhja hapet. Komisioni i Ekonornis Kombtare i 

Këndohet nii shkresë e Z. Myfid rnbledhun në numrin legal bisedoj 
Libohovës me të cilen kërkon leje de- mbi projekt ligjen qi përjashton Krye 
ri me 15 Maj me qi në se sernundla tarin e Repub1'kës prej gjithë taksa 
e tij lypë nji kohë Ill gja·ë për shërim. ve postate e telegalike, 

Pranohet. Komisioni në fjalë mbasi vendoi 
Këndohet nji ~l1kresë e Z. Bex~e~ pranimin e përjashtimit nga taksat e 

Prasherit me të cilen kerkon 15 dirë sipër përmenduoa ngriti artikulin e 
leje për shkak familjare dytë për arësye se krediti i nevoj- 

Pranohet. shem për ketë qellim vitë për vitë 
Këndohet nii proponim i Z. Kristo shenohet në budgetin e Drejteris së 

Floqit me shokë .me të cilin kërkojn p të Post-Te legrafave, dhe ndryshoj 
qi projekt-ligja e pensioneve civil t'a- a;tikull'n e tretë në menytë qi për 
xhurnohet me qenë se ke~i ~~vop ngarkimin e zbatimin të jetë autori- 
me e studjue mirë tue kenë njt çe- zue Min;strija e P. Botore mbasi Dre]- 
shtje shumë me, randësi. torija e Post-Telegrafave para dy 

z. KASEM SEIDi.Ni: z. Kryetar! Dhomave përfaq-sohet nga ajo Mini· 
Lypset të caktohet dita, 

Z. KRYETARI: A pranoni të 
sin për diten e rnerkurë. 

Piranohet. 
Fabrikatorët e sapunt në Shkoder, 

ankohen kundra Bashkfs së Shkodres 
pse ajo po i kerkon t.ksë peshimi c 
dhe mbi sende qi peshohen nder dy- 

Mbledhja e 26 

mbe- ·I .strf. 
Lutem t'i parashtrohet Dhomës për 

aprovim. 
Tiranë, me 19 IV· 26 

Për Kryetarin e:Kom. E.konmis Komb. 
Sekr. tarit F. Rusi. m. p. 

Këndohet Art. I. si pason; 

I) Kryetari i Republikës Shqiptare 
asht i përjashtuem prej të gjithë tak~ 
save postate, telegrafike e telefonike 
Zyrtare e private për rnbrenda e la 
shta Shqipnilet, 

Z. V. BAMIHA: Z. Kryetar! ce 
ditëm për nji projekt-liglë kësisojit, 
se Shk: e tij Kryetari i Republikës, 
nuk asht nji njëri privat, po përsonl 
zyrtar ma i nallë, dhe për telegramet 
e korespondencen zyrtare nuk paguen 
gja. Në qoftë se këjo asht për kore. 
spondencen private, atëherë asht tie 
tër gia, po sa për korespondencen 
zyrtare nuk ka vend këtu, se ai nuk 
paguen taksë vetiut. Pra, me duket 
se nuk ka nevojë për nji projekt-ligjë, 
me të cilen të përjashtohet nga taksat 
postate e telegrafike Kryetari i Rupu 
blikts, se si ma- i nalti zyrtar i Shtetit 
t'onë nuk paguen gja për korespon 
dencen zyrtare. 

Z. XH. YPI: Asht e ditun se Shk. 
e tij kryetari i Republikës për tele 
gramet e korespondencen zyrtare nuk 
paguen gja, dhe meket ligjë kerkohet 
të perjash 'o het nga pagesa per kore. 
spondencat private. Prandej jam i me 
ndjes të pranohet. 

Z. M. KASSO: Qellimi i Z. Bami 
Ms nuk qe për korespondencen e tele 
gramet private, po për koresponden 
cen e telegramet zyrtare dhe thotë 
se qenia e nji të tillë ligji asht oji 
gja e tepërt. Sa për privatet me du 
ket se edhe Z. Bamiha asht d'akord. 

Z. BA \UHA: Për privstet po, po 
për zyrtaret nuk ka nevoje. 

Z. M. PILKU (Per. i P. T.): Me 
duke: se fjala zyrtare asht .futë gabi• 
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mishr, se pr"r korespondencen zyr 
tare vetiut nuk paguen gja. 

Ngrihet fjala zyrtare, dhe artikulli 
formulohet e pranohet si pason: 

Art. I) Kryetari i Republikës Shqip, 
tare asht i përjash'uern prej të giith 
taksavet postate, telegralik : e telefo 
nike private për- mbrenda e jashta 
Shqipniiet. 

Art. 2 i projektit të Qeveris ngri 
het. 

Art. 2) Mioistrija e P. Botore dhe 
Drejtorija e P. e Post-Telegralave 
ngarkohen me zbatimin e kësaj Iigië. 

Pranohet. 
Art, 3.) Kë.o ligjë hyen në f&:qi 

prej ditë së shpalljes në Fletoren 
Zyrtare. 

Prano: et. 
Z. Mm· •~ KASO : Kornisjoni ka 

ba mirë qi ka ndryshue artikullin dp 
dhe i ka ngarkue zbatimin e kësajë 
I• ";jë Ministris së P. Botore, se ajo 
asht qi ka ~ompetencen kryesore. Po 
nu'c - ht vetern në ketë projekt-Itgjë 
c 1 bahet nji gabim kësisojit. Në ketë 
r'sh·j.:! ,· 'ntcrcsohet edhe Mintstrija 
e Financ, ct ka nji të' drejtë t'i thotë 
Ministris kompet.n:c, pse :m:k more 
taksë, dhe ajo i difton ligjen, Të gji 
tha ligjët janë kolektive, po .këjo cak 
tohet për me ditun Dhoma ë Deputet· 
ve se cili Minister asht responsabel, 
dhe me qenë lse per Post-Telegrave 
asht responsabel Ministrija e P. Boto 
re, se andej mvaret këjo Drejtori, jam 
i mendjes qi r i ngarkohet zbatimi i 
kësajë ligjë vetem asajë MinistriJe qi 
ka kompetencen kryesore. 

ZANA: Kjo u pranue e mori fund. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi kon- 

mbledhun në numrin legal bisedoj 
mbi xonvencjonin të barnun ndermjet 
të Shqipnis e t' ltali s mbi pjestimin e 
taksave të tel-gramave o.dinarc, dhe 
tue marrë parssycsh se konv. ncjoni 
në fjalë asht lidhë r ë bazë qi rucn 
giithnj! pjestimin e përhershern n Ierrniet 
të dy Shteteve, vendoj pranimin e tij 
pikërisht. 

19· IV-26 
F'rmue P. Rusi 

Këndoh t konvencioni në fj rlë si 
pason : 

Ministris së P. Botore e 
Bulqesis 

Tiranë 
Me kenë ·e kon]. rvnci lele graf k; 

nerkorntar i Parisit Gusht 925 ku pasë 
shtye taksat termi u I~ të S'itete ve të 
mdha tue i cue pre] qintim 9 në qin 
tim 12 taksa për fj1lë ndërmjet Shqip 
nis e Italis, sh-p+e: në 26 qir.tm a-ë 
në vend qi sot ash · qlnt'm 20. 

Për me i .htr sue rnarrëdhanjet ·c 
l.gralike nd-rrniet Sh1it M e Italiës, 
Administrata Shqiptare ka propozue 
rfzimin e taksavet të dy anëvet në 
sasia e sotme:Jpropozim qi ajo e I-a 
liës e ka pranue si vijon: 
Shqipnië qiota 7 në vend qind 9 
ltalië " 18 ,, 
Kabllo Italjane ,, __ 3 " 
d rn. · th. I'alia zbr. t 4 
Shqipnija 2. 

Në qofrë se kjo ujdi ka me rasë 
edhe pëlqimin e a-a] së Ndershme 
Ministri, kena nderen me· ju lutë me 
pasë mirësinë me nsnshkrue dy copat 
e konvencjonit Frengisht qi këtu ba.h- 

,. • 12 
~ 5 " 

qinta dhe 

vencjonin ndermjet të Shqipnis e t'i!· kangjtun i paraqesim tue bamun 1ë 
talis mbi pjestimin e taksave telegra- zbatuerne në nji vendim të këshillit 
fike, per të dpten herë, Ministrijal dhe me Dekret të Krpesis 

Këndohet raporti i komisjonit E 
konomisjKombtare si pason: , 
Kryesis së Dhomës së Depute/ve 

Komisioni i ekonomis komtsre i 

së Republikës, rnbassi p r me muejt 
me hye në veprim me 1 Prill 9.26 du 
het m'u vendosë e shum:a në ditët e 
para të Marsit me mënyrë qi rë ketë 

kohë për të pregatitë tar.fen e re. 
Drejt. i P:rgj. i Post-tclegrafavvt 

M. Pilku (d. v) 
Tiranë rn : 22 I. 26 

Konveejnn ndërmjet ~hqi prd.) 
e Italis. 

Në mbshtetje të dispoziavc t t'art. 17 të 
Konvencionit tdegrafik Nërkombtar të 
S. Feersburgut të ner shkruernit, n.nse 
re bet të pelqimit 1'. utori'evet kom 
pentente, respektiv si në Shqipni a, 
sh:u n'ltali kanë vendosë me akord 
të r ërbashkë, dsipozitat qi vijonë. 

Art. l 
Për telegramet ordinare këmbye 

ndërmjet Shqipnis e ltalls taksa ashtë 
c ikue në 20 qi-ua ar për fjalë, e 
ndame si vijon: 

Shqipni taksë t. rrninale qint ari 7 
Italië ,, ,, ,, ,, 10 
Id. Kablo ,. ,, ,, 3 

Art. 2 
Dispozi at e konvcncjonit Ner 

kornbtar të S. Peirerbusgut e të rre 
gullorcs t~ shërbmit në fuqi kanë me 
i u zbatue marrchenievet nermjet 
Shqipnis e I alis në gjith ç'ka qi nuk 
ashtë rr gullue prej artikullit këtu s: 
për dhe prej konvencionit ndermjet 
Shqipnis e I alls për lë vuemit të 
kabllove telegraf.ke Italiane në tokë 
Shqiptar,', nenësbkrue në Tiranë me 
I. Kdlnduer 192~. 

Art. 3 
Ky kouvevclon ka me ju shtrue 

aprovimit t'autorireteve komp. t.rue 
dhe ka me hye n~ fuqi me I Prill 
1926 dhe ka me rnb në në fuqi deri 
në mbarim të q muejve qysh prej di 
tës të dononciasionit prej nji nga anët 
kontraktu se. 

Për lalië 
Ministrl i Komuni sacjo.ieve 

Për Shqipni 
Ministr! i P. Botore 

Z1 KRYETAR{: Kush asht an tar ( 
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pranimit të ngrehin doren. 
Pranohet. 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi z. 

nulimin e taksë fiskale po tale prej 
0,50 fr. ari e këthyeme rrej Senatit 
me modifikime- 

Këndohet raporti i komisjo iit i e 
kunomis kombtare si pa-on : 
Kryesie se· Dhomës se· Deputetve 
Komlsjonl i ekonomis kombtare i 

mbledhun në numrin legal, bisedoi 
ndryshimin e bamun nga Dhoma e 
Senatit në projekt ligjin mbi annuli· 
min e takës Iskale postale prej 5 
qindari ari të c I. n e pranoj pikrr.sht 
siç propozohet ndryshimi. 

Z. F. RUSI: Më duket, Z. Kryetar 
se edhe taksat duhen lë kenë nji gra. 
dë, mos të jenë aqë të randa qi mos 
t'i epet shkak kontrabandës. Prandaj 
kujto] se 20 fr. ar për quiotal janë 
mjaft. 

Z. F. VOKOPOLA : Ligja qi ke 
mi sot në bisedim ka të bajë me li 
glen e budgetit të Shtetit, dhe me 
qenë se në komisjon kemi zbritun ta 
ksen e benzinës prej 15 në 10 franga, 
për me prue nli balancim nga ana 
iieter, ramë d' akord me qeveria të 
shtojmë taksen mbi kafen- Voj-gurin 
e lam si çë kje më duket se 10 
Fr. ari qi i shtuem kafes për Q. nuk 
a-ht nji f .. rk i math. 

Z. K. FLOQ[: Edhe e kafeja asht 
nji send e nevojës së parë, dhe më 
nji send e nevojës së parë, dhe më 

Prandaj jam i mendi. s qi të mbetet si 
ka kenë ma parë 20. 

Z. V. BAMIHA.: Asht vertetë se 
kafja lypet të t , ksohet, dhe nga pikë 
pamje financjare politike, këjo vjen në 
shkallë të katërti, d. m. th. mbas du 
hanit, alkoolit, letrave [cingareve, po 
nuk mund të pranoj mendimin e Z. 
Perid Vokopolës, i cili thotë se, mba 
si kemi zbritun taksen e benznës du 
het të shtojmë taksen e kaf s. · Do t'a 
kishe pranue ketë tezë sikur :të kon· 
sumoheshe aq kafe sa benzinë. E II. 
Nuk asht vetëm se nga pikë pamja e 
luksit, se kafja duhet taksohet ma te· 
për, se nuk mund të thomi se kafja 
nuk asht nga nii nevojtë e para, se 
të gjithë e pinë dhe ka shum shtëpiia 
qi hanë bukë e kafe. Doemos Qeveri 
ja do të ket~ nevojë për t' ardhuna, 
po Qev- ri a nuk do të bsjë vetëm nji 
politikë f;n:ncjare per me shtue t' ar 
dhuaat, po ·muild të gjejnë buri ne të 
ndryshme, se 30 franga janë shumë, 
dhe nuk mund të thomi se duhet t' a 
shtojmë taksen mbasi ja zbritme hen· 

savet postals. 
Art. II. De ftesat e dt rgesave pos 

ts te mbrt nda Shtetit janë të li rue me 
pr.] ç' do pageset. 

Art. III. Ministrija e Flnancavet 
dne Mini~trija e P. Botore e e Buj 
qësis ngarkohen me zbatimin e kësa'ë 
li gjë. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI : Bisedim mbi pro 

jekt-ligjen për taksen e konsumit mbi 
benzinë, vojguri e kale, për herën 
e dytë. 

Këndohet raporti i komisionit si 
pascn : 
Kryesis së Dhomës së Deputetve 

Lutemi të vihet në bisedim të Komisjoni i Pir.ancavet në mb'e- 
Dhomës së Deputetve për aprovim. dhjen qi mbajti me da'ë 3-IV26 me 
7-IV-26 Pirrnue r F. Rusi m. p. N. 5, tue pasun pranë numrin legal 

Këndohet shkresa e Senatit si pa- këndoj sekr tari projekt- Iigien mbi 
son : taksen e konsumit të benzinës, të voi- 

Kryesis së Dhomës së Deputctve gurit e t:' kafes, dhe mbas bisedime- 
Bashk angjitun kam nderin me i pa- ve pranoj me vota të përbashkta pro- 

rsqlr asajë P. T. Kryesiie ltglen mbi jekië-Iigjen e Qeveris me ndryshim qi 
annulimin e taksës f.skale prei 5. Qi- taksa e b-nzinës nga Fr. ari 15 për 
ndark.a ari e votueme prej asaië Oho- k · 1 1 b · t .. 10 dh t k k . .. um a z ruc ne , e a ·sa c a. 
me dhe e pë.ciellun në ketë Kryesije, .. . .. 
b . S . . . 111 të k" ië fl's nga njizeta h'pet ne 30, m asi t natl në nenrn e • e esaj 

1,gjë beri mooilikirnirn që në vend të 
Lieiroris së P. tr. P. Telegraf'eve, qi 
ru arsehesh me zbatimin e kasJjë ligjë 
u ngarku e Ministriia e P. Botore në 
të cilen asht t dhun Drejtorija e per 
me ndun, për arësye se para Dhomave 
L··g i-larive nuk mund të quhet rcs 
pons.bel tj tër kush përveç Ministra 
ve ; me lutje qi t' i parashtrohet mble 
dhjes ky modifikim e mbasi të pra· 
nohet prej sajë të na këtheh.t për me 
ba veprimet e masandejme. 

Pritni nd.rimet e mija të nalta. 
10-Xl· 925 

Lu.ern t'i parashtrohet Dhomës 
për shqynim e aprovim. 

M-! nderime 
Firrnue: F. Vokopola m. p. 

2-IV-926 
Këndohet projekt- ligia si pason: 
Art. I. Qeveriia autorizohet me 

mar ii nji taksë mbi konsumin e ben- 
z nës të voj-gurit e të kafes. 

Pranohet 
Art IL Taksa e konsumit t' arti· 

kuive të sipërme, nxjerret me anë të 
zyrave doganore kur këto të nxjerrin 
tagrin doganuer të këtyne. 

Pranohet. 
Ill. T, ks i e konsumit merret në 

b .zë të kuintal t netto si ma poshtë: 
Për nj i kuintal benzinë Fr. ari 10 
Për nji ku.nral voj-gun ,, ,, 10 
,, ,, ,, kafe ,, ,, 30 

Kryetari i Senatit : 
P. Evangjeli m. p. 

Këndohet ligja si pason : 
Art. I. Annulohtt art. 87 të Kap. 

i ligjit të pullavet të Turqis për pu 
llat qi ngjiten mbi diftesat e derge- 

BKSH



6 FLETORJA ZYRTARE 17 KORRIK 1926 

zinës, 
Z. F. RUSI: Më duket Z, Kryetar 

se duhet të merret paraspesh se tak 
sa doganore e kafes prej 80 Ira 
ngash u ba 110 franga per Q. Tani 
përveç se ju shtuene 30 fr. arë tak së 
doganore, i shtohet edhe nji takës 

· konsum për 30 franga ar për Q. Më 
duket se këjo asht shumë e randë, 
dhe asht shum e arsyesh 11e të mbe 
tet 20 fr. ari, 

Z. XHAFER YPI : Taksa e konsu 
mit mbi kafën për 30 fr, arë për Q. 
më duket se nuk asht aqë ekzanxhi re 
Pastaj kafja nuk asht nji gja qi pihet 
për qefë dhe më duket [se ma e ma 
dhja shpië nuk konsumon ma të për 
se 2 Kg. kate në muej. Krto tre arti 
kuj kafja, benzina e voj-guri, i kanë 
sigurue Francës 3 mllar.I t' ardhuna 
në mot, e ndër në besoj, nuk do të 
jenë ma tepër se 20.000 Franga ari në 
mot. Prandej jam antar të pranohet, 

Z. M. KASSO : Unë kam qenë ku 
ndra këtij projekt-ligji kuer asht bi 
sedue në parim, dhe tue pasë qenë 
kundra, jam gjiihnji në mendje qi 
këta taksa të jenë sa ma pak, pse 
këto artikuj nuk paguejnë vetëm nji 
taksë, po paguajnë edhe taksë doga 
nore, dhe me ketë taksë konsumi nuk 
duhet 1' i ran dojmë këto artikuj. Ka 
feja sot asht nji ndër artikujt tr.a :të 
nevojshëm, se populli i vorfen e but. 
ku, kur këthehen nga puna, venë në 
shtepio e tyre e çlodhen me nji kafe 
dhe sa ma tepër t'i vemë nji taksë ka 
fes aq ma shum randoirnë popullin e 
vorfën. Nii shtësë takse për të vor f 
nin sado e vogël qoftë, asht e randë, 
kurse për të pasunin nuk çon kanar, 
Prandej jam i mendjes, dhe i lutem Dho 
mës së Deputetv. t, sa të jdë e mu 
ndun të ulën taksat. 

Z. XH. YPI : T' ulim rrogat ... 
Z. KRYETARI: Kush asht antar qi 

taksa mbi kafen të jdë 20 f ,-, për q. 
të ngrehin doren ? 

Mbetet në pakicë, dhe pranohet 
taksa 30 fr. për q. 

Këndohet art. 4 si pason : 
4) Artikujt e naltë përmenduri qi 

do të gjinden nder d- po të Bashkive, 
të doganave e në sntëpi]a tregta-e di 
ten e shpalljes së kësaië ligjë, i shtro 
hen taksës konsumit si ma sipër, këto 
artikuj do të regjistrohen me anë të 
nji komisionit të posaçëm qi përmbahen 
prej nëpunslt te Financavet, të doga 
nave e prej antarit të Bashkis. 

Pranohet. 
Këndohet art. 5. si pason : 
5) Tregtarët qi merren me tregtinë 

e gianave slpërpërrnenduna, detyrohen 
me i njoftue e me i lregue kornisjo 
nit sasin e vertetë të këtyne sendeve 
qi kan nepër depo e dyqane të tyne. 

Pranohet. 
Këndohet art. 6. si pason : 
6) Artikujt qi lehen të pa regiis 

truem, me qellim qi mos t'i shtrohen 
taksës konsumit, quhen kontrabandë 
dhe detyrohen me pagimin e nil glo 
bës dy fish të taksës relative 

Pranohet. 
Këndohet Art. 7. si pawn: 
7) Kë]o ligië r yenë në fuqi qyesh 

diten e shpalljes në fletoren zyrtare. 
Pranohet. 
Këndohet Art. 8 si p ison : 
8) Ministrija e Financave! ngarko 

het me zbatimin e kësajë l'gië. 
Pranohet. 
Z. V. BAMIHA: Due të pyes Z. 

Ministrin e Financave! çë relacion për 
q'ndle janë taksat direkte me indi 
rekte? 

ZANA : Kur të vinë budgeti atë 
herë e shikojmë ... 

Z. XH. YPI: Banje Z. e juej nii 
proponim me shkrim. 

X. KRYETARI: Bisedim mbi pro 
ponimin per rnënyren e rregullimit të 
mrapa mbetuna në parim. 

Këndohet proponimi si pason : 

Krpesis së Dhomës së Deputetve, 
Me ldhërim të shumtë dhe me për 

shtypje fort të keqe i nënshkruari si 
dhe të giith të ndershmit kolegët, pa 
dyshim, ndigiuem prej Z. Ministrit të 
Financave! në mbledhje të shtundes 
shkuar me 3 të muejit, që po vazh 
don, kur Dhoma po bisedonte çesh 
tjen e dekret-ligjit të pasunis së Shte 
tit ne Sarandë nji deklaratë, që mbra 
parnbetunat në arkë të P. të Shtetit a. 
rrinë në nii shumë prej gjasht mi 
lionesh Fr· ari. 

Ky deklaratim imponon si Depu 
'ctve edhe Dhomës të marri masat e 
duhura dhe të nevojshme kundra kë 
sajë sërnundi-, e cita provokon shka 
trirn'n e financave të Shtetit dhe nda 
limin e perparirnit t' ekonornis komb 
tare. Por për të duun se çë masa 
janë të nevojshme, i nenshkruari me 
ndon, që asht e nevojshme r,ji listë e 
mbrapambetunave të paraqitet në 
Dhomë. 

Proponoj pra qi e ndershmja Dho 
më me vendim të detyrojë Ministrin 
e Financave t'i paraqesë Dhomës në nii 
afat prej 20 ditësh të shumten nji 
listë të mbrapambetunave për ç' do 
Prefekturë e cila pa të mbeta dhe pa 
gabirr.e të përmbajë, I. shumën e mbra 
parnbetunave të ç'do personës e li. e 
mnin e debi'orit, e III. që prej të ci 
lit vit janë të mbrapambeluna dhe e 
lV. nga rrjedhë ç'do e mbrapametun 
dhe e cila listi do të jetë dhe shuma 
e nevoj-hrne për kontrollimin dhe vo 
timin e budgetit të vitit financjar 
1926 27, i cili budget nuk besoj kurr 
se do të vonojë ma tepër se dy tri] 
dit. 

Me nderime 
Tiranë, me 7-IV-926 

Deputet i Giinokastres s 
M. Kaso m. p. 

Z. M. KA~O: E shof se proponi 
mi i im. shum nga kolegët i tron · 
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diti e nuk e di përsehin, dhe thonë_ të tillë proponim se të mbrapambetu 
se na nuk mund të mësojmë Qevcrin nat me aktivltetin qi asht tue tregue 
dhe harojnë se na ka dergue populli Financa, dita me ditë po nxirren. Sa 
për të mprojtun interesat e tij e të për atë qi thotë qi të tregohen emnat 
Shtetit dhe interesi i Shtetit asht ma kuptohet se z. e tij asht axhami në 
I psri, budgeti e financa dhe sikur çështjen financlare, dhe sa përsona qi 
asht gjaku për njeri ashtu janë dhe ka Shteti të cilët i kan borxh, z. Ka 
financat për Shtet, dhe sikur nuk mund soja, nuk 6 di a mund t'i shqprtojnë 
të rojë nji njeri pa gjak, ashtu nuk po të rinë edhe disa vjet. 
mund të rojë nii Shtet pa Iinancë. Pra Këto shpjegime mundet z. e tij 
detyra e jonë kryesore asht të luftoj- me anen e nji anqerit t' i kërkojë dhe 
më të mbrambetunat qi kështu të vi, n'Lasht se ka dyshim jemi gati t'i ja. 
më në barasim me budget, se si ndi- pim spjegime në dasht kështu në 
gjueme sa dit ma parë nga z. Mi- dasht ndryshe. 
nistri i Financavet, kemi n1i defiçit Z. XH, YPI: Z. Kryetar! Nga 
prej 2 miljon e sa frangave. Kur ndi- shpjegimet e Z. Ministrit të Fioanca- 
gjojmë se kemi nii defiçit dhe kemi vet merret veshi se i nder. Z. Kaso, 
6 mil jon e sa të mrapambetu r a, duhet paska keq kup.ue fjalët qi Z. e tij 
të mejtojmë se çë masa duhen marr ka thanë ne nji mbledhje të ma par- 
dhe çë masa duhen t' i reko- shme. Z. Kaso thotë se qenkan 6 mi 
mandohen Qeveris për nxjerrjen e ty- ljon të mb 'apametcna. Për mue këto 
ne. Ne qoftë se ktu 6 mitjon janë të 6 miljon do të jenë qyesh se asht 
humbuna të gjithë, atëherë mos t'i krijue Shteti Shqiptar, dhe me nji t'ar 
tlogarisim dhe mos të figurojnë ma dhun prej 20 milionësh Fr. ari nuk 
nder regjistra, dhe në ka ndon]i pjesë janë edhe tepër 6 milion të mbrapa 
Qi mund të mblidhet, mirë, dhe ato mbetuna, të cilat, si mbas shpjegime 
qi nuk mund të mblidhen të shregli- ve të Z. Ministrit, nuk kenkan 6 por 
strohen, Un e quej për detyre të ja 3, dhe kujtoj se këto janë burime të 
bi nder mend Dhomës së Deputetve humbuna, dhe p".:r nji popull pa in- 
ketë gja, dhe un nuk jam i vetmi qi dus'ri, më duke se nuk janë dhe aqë 
do të vendosi mbi masa qi duhen shu në. Sa për atë qi thotë Z. Kaso, 
marre, se këjo asht në dorë të Dho- qi të kerkohet nii listë emnash, këjo 
mës së Deputetve, në dasht e pranon më duket asht fare e pa drejtë, se Par- 
në dasht jo, po un sa për vehten t'i- lamenti nuk asht {nji tagrambledhës 
me detyren r eme para popullit e Shte- Prandaj un ketë gja e shef fare të pa. 

nevojshme, dhe i quej të miahuesh- 
me shpjegimet e Z. Ministrit të Fi- tit e bana. 

Z. S. STAROVA : ( \1. i F.) Z. nancave. 
Z. MIHAL KASO: E paskam sup 

tue keq për 6 miljon, po edhe në mos 
qofshin gjashtë qenkan tre dhe sa do 
qi të jenë ka giithmon nii të mpra 
pambetun. Çë kerkova ne proponimin 
t' im? N' asht si thotë Z. Xhafer Ypi 
qi këto të mprapambetuna janë te 
humbuna, t' i dimë sa janë e t' i shue 
[më nga regitstra, dhe n' asht se nuk 
janë të humbuna e sa mund të nviren. 

Kryetar! Z. Kaso, në fjalët e mija qi 
mbajta atë ditë, ka marrë parasyesh 
fjalët e para tue mos kuptue fjalët e 
dyta. Thashë a.ë ditë, se Shteti ka 
pasë për të mbledhë 6 mitjon të rnpra 
pambetuna, prej të citavet me aktivi 
tetin qi u diftue në ketë vjetë mujten 
me u nxjerrë deri në tre miljon. Po 
t' i kishte vue veshin fjalve dyta, nuk 
do të kishte marrë mundim të bajë njl 

Nuk due të baj tagrembtedhës Parla 
mentin me kërkimin t' im për paraqi 
tjen e n]! listës, por qi të dime se çë 

masa duhen marrë për ato mqrapa 
mbetuna q; nuk mund të mblidhen si 
edhe për ato përsona qi kanë e nuk 
duen të paguejnë, se jam I bindun se 
këto të mbrapameruna janë shu 
mica prej atyne qi kan mallë tepër e 
nuk pagueinë, dhe këlo do të kupto 
het atëherë kur të paraqitet lista, dhe 
në qofshin Deputet ato qi llan borxh, 
do t' i tham kolegve mij se asht turp 
të jetë Deputet kur nuk i paguejnë 
arkës se Shtetit. 

ZANA: Tregoj me emen. 
Z. MIHAL KASO: Këjo do të kup 

tohet pasi të paraqitet lista dhe pa 
shkak e pa ndonji arëspe nuk e bana 
ketë proponim, se nuk mjafton të Jemi 
patrijot me fjalë po me vepra. 

Z. S. ST AROY A: (M. i f.) Det9. 
ren qi Z. Kaso, kerkon t' i ngarkojne 
së ndër. së Dhomës së Deputetvet asht 
nii detyrë qi i tokon drejtë për drejtë 
administratës së Shtetit. Këjo mund 
të bahet, n' asht se Z. Kasoja 
dhe e nder Dhomë e Oeputetve, nu.k 
ka besim dhe mund t' a venë çeshtjen 
besim a mos besim, e kfjo mund të 
bahet me anen e :nji ançetës Parla 
mentare. Si ju thashë :ma parl prej 
këtyne të mprapambetunave tre miljon 
e gjymës janë nxjerrë e kan mbetë ve- 
tem 2 1[2 milion, 

Si e shpjegoj vet Z. Xhaf~r Ypi 
këto të mprapambetuna damtojnë q)'esh 
pre] vjetit 914 e ndermjet te cilave 
ka disa qi nuk mund te nxjerren. 

Autoriteti financjar ka rref9e ~Ji 
aktivitet mjaft të gjallë, dhe sa ,ka 
kenë e mundun qi U! nxirren jad 
nxjerrë. Z. Kase, në kupton se ·lllllld 
të nxirreshin ma tepër let' u~ 
Z. e tij në ketë vend, f)O ta•JWp 
rët se nut" mund do f • 
ata 2 milion e g1,.e qi W 
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pa u nxjerrë, janë marrë të gjitha ma 
sat e nevojshme, dhe ato qi nuk do 
të mund të mbl.dhen do të paraqiten 
në Parlament qi të zbriten nga bud 
geti. 

Me gjithë qi tkonomija e Shtetit 
e e popullit asht në nji gjendje të 
visbtirë, janë vetern 2 miljon e 112 të 
mprapambetuna, tue q. në se sot asht 
i vetmi burim bujqësija, dhe industrija 
e tregtiia mu rigojnë, e bile dhe bereq -ti 
nuk po shit t se nuk asht tue dalë jashtë, 
dhe shurn dh-ter po dergjen Of për 
burgje. Tue mar. ë paras yesh të gjithë 
këto mungesa e pengime për para t' ar 
dhunave Zl milion në mot, nji e rnpra 
pambetun kësisoiit e rrjedhun prej kaq 
vjetësh, nuk asht aq nji sasi e ma 
dhe, se edhe në Francë qi asht nji qv 
tet i për paru em ka t~ dill të mprapa 
mbetuna. 

Z. VASIL BAMIHA: Jam shumë i 

kënaquri rga proponimi i Z. Karns se 
më ra rasti të ndigjoj f1alë të bukura. 
Me të vërtetë, në qoftë se gjendja asht 
ashtu si t. orë Z. M. i· P, asht shumë 
mirë, po me fjal en qi tha i nder. De 
puteti i Korçës e dikush tjetër se 6 
miljon ose 3 miljon të mpraparnbctu 
na nuk janë njl gja e madhe, nuk 
mund të bashkohem, se këto nuk janë 
nii bo.xh i popullit të giith, po nji 
borxh i di-a pasanikve. Këto 6 miljon 
a po 3 nuk janë nga taksat indirekte 
qi po paguenë populli i vorfen, se dhe 
sot votue mc taksat e konsumit të voi 
gurit të kafës e të bet zinës po janë 
qi i përkasin atyne qi janë të pasun, 
dhe r ë mos kjofshin bot në pozitë lë 
shesin mallin, do të mund 1' a sh. sin 
nest r se kao pasuni. 

Ata qi nuk kan, po pagueinë, dhe 
prandaj duhet të paguejnë edhe ata 
qi kan. vijon 

BISEDIMET E SEN AT IT 
Mbledhja 29 

E mërkure me 12-5 26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson z. P. Evangjeli 

Z. S. PAPA Pyetjet për shpje gi 
me i përkas!n detajevet, këtu për pra 
nim në princip nuk ka ndonii kundër 
shtim, prandaj të dërgohet në Komi - 
sjon dhe atje ti! meren shpj,gimet e 
duhuna. 

Z. I. XHINDI. Pika qi pyet. Z. H. 
Xhemali asht riji pikë principi dhe jo 
detaji, se kë. kon shpjegime mbi nen 
shtëtsi, qi tr, gtarët Industrijal a do të 
jenë Shqiptar a jo. 

Z, A. DIBRA. Z. I Xhindi e mori 
gabim, se kjo nuk i përket prencipit, 
mbasi për ketë pasuni t~ Shtetit të 
Sarandës kemi nji ligjë të votueme 
pr, j Parlamenti', dhe ay ligië formon 
nli komisjon, me ketë Dekret-ltglë 
shtohen disa se nde principi me qenë 
se, ligja e parë ishte e mangut, ketë 
lneve e kemi pranue, pra si mënyra e 

s hirjes ashtu dhe mënyrnt e tjera janë 
de aje; se principi asht prar ue, pra 
proponojë qi të shkojë në Komision, 
mbasi çashtja e pasunis së Sht.tit në 
Sarandë u ba nji kongr en 

Z. S, VUÇITERNI. Fj.tët qi co të 
thoshe un, i tregojë fare mirë z. A. 
Dibra, neve kemi nji ligië për pasu 
nin e Shtetit në Sarandë, dhe sod 
vjen nji Shtojcë. Mbasi Ligja e parë 
kishte të meta, tash kjo bisedohet në 
pencip. Sa pt r t<! tjtr~t i përcasi t 
detajevet, dhe në Komision mund të 
meren shpjegimet prej Z. Mini strit, 
prandaj propooojë qi të shkojë në Ko 
mision, 

Z. KRYETARI. Po e ve në votë, 
kush asht an tar qi t'i r, f erohet Komi 
sion: t të ugrer doren. 

Pranohet dhe i referohet Komisio 
nit C. 

Z. KRYETARI. Bisedim (në parim) 
mbi Projekt-ligjen për shpërblimin e 
gjanavet të monopotizueme të regjis 
truerne. 

Këndohet ligia nen për nen si vijon: 
Li gjë 

mbi Shperblirnin e gjanavet të 
monopollzuern të rregjistrueme 

Art. I. Gjana! e monopolizueme të 
privntëve t (shkrepsa, letra, e gjypa 
cingaresh, bobina e letra loiësh) qi 
ndodhen sot të rregiis'ruerne c të de 
pozituerne në magazinat e Shtetit, 
shpt rblehen në bazë të çmimit të v,r. 
ittë, qi ka-ë pasun në kohë të rre 
gjistrimt e qi do t~ caktohet prej nii 
komisije të posaçme. Veçanerisht ju 
këih. het taksi doganuer aty ne qi e 
kanë paguem. 

Art. r, Kjo Komisi përbahet prej 
ma të naltit përfaqësur s t' Adrninis 
tratës së vendit, prej Drejtorit e Krye. 
nt'punsit të Finuncavet e prej nji an 
tari të Dhomës Tregtare (ku nuk ka 
Dhomë Tregtare merret nji antaër i 
Bashkis së vendit) 

A1t. 3. Vendimet e kësrj do 1· tt 
komunikohen 1' intercsuernvet të c lët 
mund 1' i kundershtoin ~ perpara gjy. 
qevet mbrenda 10 ditësh nga data e 
komunikimit. 

Art- 4. Shpërblimet qi do të ve 
ndose n në kete mënyre. u paguhen 
t' inn r.suernve (rue fillue nji muej 
mbas shpalues së kësaj ligjë) në tre 
muej nga n.i e tretë për çdo rnue], 

Art. 5 Qev erija do të kujdesohet 
në nji mënyrë të cossçme për rul!j 
tjf n e glanavet të përmendu na n' art. 
I, e per shitjen e tyne me konditë ek 
spo: tacjoni. Në qoftë se deri një vjet 
mrapa shpalljes së kësaj ligjë prove 
he, me dokumenta se shitja e tanë gj? 
navet apo e nii pjese të tyne ruk ka 
qenë e mundun, Këshilli Ministruer 
jep vendim për të djf gun ii e tyne 
ner qendrat ku ndodhen pran Komi 
sionit lë perrne ndun n' art. l. 

Art. 6 Kjo lygjë hinë në fuqi diren 
e shpalljes së saj në Fle'oren Zyrtare. 

Ar. 7. Ministrija e Financavet e 
Drejtësis e e Mbrendëshme de yrohen 
me zb nimin e kësaj ligjë. 

Z. H. ROJI. Kjo l;gjë a në parim 
bisedohet Z. Kryetar? 

Z KRYETARI. Po në parim. 
Vendoset i'i referohet Komisjooit A. 
Z KRYETARI. Mbasi giae tjetër 

për të bisedue s'kemi mbledhia mv 
llet n' ora 11,30 para dre k-, per t'u 
mbështjellë të Shtunen, me 15 5-926 
ora 10 para dreke, 

Shtypsbkroja «Nika] , Tiranë 
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~EPUBI.ll~A 

Fletorja Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

================================ ========================:z==--c:==--- 
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PERMBAJTJA : 
Kryesi e Rupnblikës mbi shtim të 
fruës fitime 8°[o e fondatore. 
Kom. e Gjend. falënderim. 
Të ndryshme emnime. 
Shp. e gjyqeve, Kadastre. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

-~- 

Kryesia e Republikës 
Mbi shtim të frazës "fitime 

8°[o e fondatore,, 
Kryesia e Republikës i ka dir 

gue Ministriës se P. Mbrendëshme, 
dekretin qi vijon: 

Na, Kryetar i Republikës Shqip 
tare i mveshun prej vullnetit popu 
llit me fuqinat sovrane të Shtetit mbas 
vendimit Nr. i86 dat IO-Vl-926 edhe 
të Këshillit Mioistruer; 

DEKRETOJMË: 

Aprovimin e zbatimin e shtimit të 
frazës (fitime për 8°[, e fondatore) 
në paragrafin e parë të nenit 61 të 
Statutit të Shoqnles Maliq në mëny 
rë që teksti i paragrafit të parë të 
nenit 61 të Statutit U! Shoqnis së si 
për-permendun plotësohet si vijon :. 

•Nga fitimet netto mbassi të hiqet 
gjashtë për qind (6°lo) kamate e për 
vitëshme prr shuma: e paguara të ak- 

I cioneve të dy llojvet, si edhe një shu 
më e cila do të caktohet pre] asam 
bles si fond rezërve, të mbeturat do 
të ndahen kësilloië : Nji pjesë deri me 
5°(0 pesë për qind sa do të caktojë 
Asemblea do t'i jepet Këshillit Arn'nl 
stratuer (1ë Shoqnies) an blok, dy për 
qind (2°]o) do t'u neper të (167) nji 
qint e gjashtëdhet e shtatë nisilatorë 
vet, retë per qlnt. (8°[0) do t'ju jepen 
dhe ndahen veçanërisht të zotërve 
t' aksioneve fondatories, si cilit do të 
ndahet në të giirhë aksionerët të dy 
lloive, (zoërit e aksionevet Iondato 
rie s dhe ordiner) si mbas shumave të 
tyne. 

Tiranë 16-Vll-26 
A. ZOGU d. v. 

Komanda e Përgj. 
G)indarn,eriës 

"Falënderim,, 
Komanda e Zonës Veriut në shko 

dër me shkresen Nr. 53-ZII. d. 5-Vll- 
926 na lajmëron se populli i katun 
dit Zogaj me vullndetin e tpne kan 
ndërtue nji togat te rie për stasiooin 
e gjendarmeriës t' ati vendi. 

Prandaj kjo komandë e gienë me 
detyrë të ç' faqin falënderimet ma të 
nxehta kundreitë këtij populli i cilli 

tuej ç' mue randësien e qetesiës së 
vendit, nuk din me u kursye me dh1- 
në ndihmen e vet për lehtësim të 
shërbimit të gjennarmeriës e ekono 
miës e arkës së shtetit. 

16-Vll-29 Nr. 121-113 

Te ndryshme 
Emnime në Ministrin P. 

Mbrendëshme 
Në bazë të urdhnit të Kryesis Re 

publikës, Z, Luigj Deda emnohet ka .• 
piten i Portit në Prefektur të Shko 
drës. 

* . "' Në bazë të urdhnit Krpesies Repu- 
blikës z. Faslli Sheqeri emnohet Ka •• 
piten Portit në Prefektur të Vlonës • 

• * • 
Në bazë të urdhnit Kryesies Re• 

publikës, z. Idriz Dermani emnohet 
Këpiren Portit në Prefektur të Durrë 
sit. 

Shp. e Gjyqeve 
Me qënë se z, Husref Naibi nga 

Gjinokastra nuk paguajti sendin e gjy.. 
kuem simas akt giykimit Gjyqit P~ 
qit Gjinokastrës Nr. 41 det 23-4-1921 
në favor të Z. Halim Karagjozit nga 
Gjinokastra. 

Kjo Zyr~ me kerkim të Gjyq A, 
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tuësit përmendur shet në an kanë l [8 
(ojë të tetën) pjesë në tre copë arave 
të ndodhura në Katundet Ka llogoran 
xi e Vanistrë. 

Çpallet pra kjo ankanë tue bërë të 
ditur se ata që dëshirojnë me ble të 
prezantohen në këtë Zyrë pas ( 15) 
ditë nga datë e botimit të kësaj Çpallie 
në një muaj brenda për an kanën e parë 
dhe në 15 dit për ankanën e dytë 
tue filluar nga e neserrnila e mbari 
mit të ankanës parë t~ shtojë 5°[0 
(pesë përqlnt) 

Gjinokastrë 12-Vll-1926 
p, 10 p. 768 Përrnbaruësi 

* 
Me qenë se ankan' e parë që u 

botua në fletoren Zyrtare Nr. 86 e D. 
22 Maj 1926 mbi shirjen e shtëpis që 
Zotnojnë bashkërisht Ahmet Qadhimi 
me Hajriie e Ulvije Seit Qadhimin, 
Besim Muhtar Kalon, Islam Besim Ka- 
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Ion; Xhemati Aliten, Rezmie Nexhip 
Karagjozë kjo si për vehte të saj dhe 
si kujdestare e bonjakëvet të Xhemat 
Qadhimit, dhe Turabi Isak për vehte 
të tij dhë si veli i bijave të vogëla 
dhe Fatirne, Ikbal e Sanie bijat e Mur. 
teza Çamit të giithë nga Gjinokastra, 
e ndodhur në lagiën Manalat të këtij 
qytetit me kufit qi shënohen n' atë 
shpallje, mori funt tue mbetur përko 
hësisht përmbi Z. Ahmet Qadhimin 
për fr. ari 4000 (kaërrnijë) mbasi nuk 
u prezantua nonjë ofërtuës tjetër. 

Pra shpallet per s·~ dyti kush dë 
shëron me ble të prezantohet në ketë 
Zyrë në 15 (pesëmbëdhet) dit që nga 
dat ' e botimit të kësaj shpallje të 
shtojë 5°[0, se në mbarim të këtij afa 
ti do të shitet definitivisht pa mos 
pranuar nonjë shtesë, 
p, 10 Gjinok. 10-VII-1026 p. 768-l 

Përmbaruesi 

Shp. e Kadastrës 
I quituni Zefi i Ndrek Manit nga 

Shkodra, ka pas marrun uha nga ana 
c Zot. [osif Kostantin Haxhi Kolës, 
shumen e K. s. 6700 ku për sigurim 
të ci llës sornë detyre i kl p: s lan un 
peng (vela) Nji shpië të naltë e cilia 
ndolle t në lagie Badra Shkoder, e qar 
kume me kufitar të dijtun. 

Me kenë se afat' i pagesës ka ska 
due e detyrsi sa do qi kje laj.nue por 
mbasi nuk u gjegji:', pasunija në Ijëlë 
në bazë të ligjës e kerkesës s~ kre 
ditorit vehet n' ankand me u shitun. 

Shitja e parë fillon me 11- Vil deri 
me 11-V11l e :1jo definitive gjenë fund 
me 26- Vlll-1926, 

Shkodër 11·7 26 
p, 10 p. 769 Nëpunës' i Kadastrës: 

Trupit Legjislativ Bisedimet e 
S E S J O N"" I I I I_ 

BISEDIMET E DHOMES SE DEPUTET-VET 
Mbledhja e 20 

E Sh tunde me 24 Prill 1926 ora 3 m. d. 
(Kryeson Z. K. Kota) 

(Vijon nga Num. 108) 
z, FIQRI RUSI: Më duket se Z. 

kaso me proponimin qi ban ka dy 
shim se këto të mprapambetuna janë 
prej njerëzish pasanikë qi nuk kan 
pague, edhe si Parlamentar ka të drejtë 
të kerkoinë nji listë emnash, d.m.th. 
qi mund të vertetojë, qi ai lajm qi ka 
ndigjue, a asht i vertetë a po jo. 

z. e tij si Deputet ka të drejtë të 
kontrollojë Qeverin, dhe n' asht se në 
listen 41i do të sjellë Financa, Parla 
.menti si edh; Z. Kaso, do të shotlm 
fe lajmi nuk asht i vërtetë, këthen be- 

I simin Qeveris, po në asht se nuk 
mbetet i kënaqun ka të drejtë të ker 
kojë të merren masa Parlamentare etj , 
po këjo mund të bahet vetem atëherë 
kur të vertetohe, se lajmi qi ka ndi 
gjue Z. e tij asht i vërtetë. Prandej 
nuk duhet të bajmë kaq po'erë e i:i 
domos Z. Ministri i Financavet, se Z. 
Kaso asht plorsisht në regulla Paria· 
menta re. 
Z. XHAFER YPI: Të ndershmit shokët 

e mi] duhet t' a dinë qi malli i im 
më ka mbetun jashtë, dhe në Shqipni 
nuk ham asnji copë tokë. Me kt të dua 
të tham se fjalët e mija i iharn pa 
ndonji interesë, Thashë ma përpara, 
se 6 miliona apo tre mi'[ona të mpra· 

pambeiuna për nii toxë 14 vjetësh 
nuk janë gja fare, se Shqipni]a asht 
djegë e rrenue dhe kan ngiajiun ma 
se 20 revulucjone Për 3 rniljonat nuk 
mund 1' i vernë zgjedhjen popullit dhe 
e përgëzoj Qeverin për mëshirë qi 
ka tregue. Pra e tham edhe nj i herë 
se kaq të rnbraparnbetuna nuk janë 
gja fare, se në Shtete të tjera ianë 
nga ç' do pikparnje ma të perparuem 
se neve, ka shumë ma tepër të mba 
pambetuna, edhe i lutem Parlamentit 
fa përgëzojnë Qeverinë për rneshlrë 
qi ka treguem e qi nuke ka futë po 
pullin nën zgjedhje. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) I për 
gjegjen të nder. Deputetit të Dibrës 
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z. Fiqri Rusit i cili thotë, se Qeveri 
ja duhet të kontrollohet Kë]o asht e 
verte të dhe këjo asht ne doren e Par 
larnentir, po, duhet të shpi-gohemi. I 
tharn Z. së tij se Mini~trija e Finan 
cavet nuk merret me Palin e me Pie 
trin, me Hssanin e me Hysenin, po 
shikon përgjithësisht veprimet e seci 
llës zyre financiare, vështron sumen 
dhe mbi këto detaje, mbi emna, as 
Ministrija e Financave t nuk ka dije 
ni. N' asht se Minis1riju e Financavet 
nuk ka marr masat e nevojshme, nuk ka 
marrë masa për nxjerrjen e këtyne 
të mbraparnbetunave si përrneton ligja, 
atëherë asht përgjegjës, se si thashë 
emnat nuk i di as Mhistrija e Finan· 
cavet vet, se ata qi kan borxh janë 
rregjistrue në gjith st cillen zyre fi 
nancjare, dhe qendra ka vetem shu 
men e pergji,hëshme, dhe kur shef 
se ndonji vend ka shum të mbrapa· 
mbetuna jep urdhuna për nxjerrjen e 
tyne n' ato caqe qi i përmeto i lig;a. 
Po dyshohet se nuk [anë marrë mas i 
ligjore, atëherë të proponohet formimi 
i nji komisioni t' anq ft dhe të bahen 
hetimet e nevojshme, po jo kështu me 
fjalë të thata. 

Z. F. VOKOPOLA; .Nii shkresë 
e çuditëshrne qi· na paraqitet sot, be 
soj se nuk ka për t' ardhë ma në Par 
lament. Parlamenti ka të dr~jtë të kon- 
trollojë Qeveria, po jo të kerkojë prej 
sajë se çë ban ç'do degë, Un do t~ 
lavde roshe Z. Kasen, kur· të pyeste se 
këto të mbrapambetuna sa janë e nga 
çë vitë janë e të kishte kerkue shpje 
gime nga z. Ministri, se sa mund të 
rnbledhen e sa jo. Po qi të ngihet 
nji Deputet dhe të kerkojë nii listë 
emnore, më duket s ! nuk ka gja ma 
të çuditëshme, se atëherë të gi~th 
organizata Shtetnore përmblidhet në 
ketë Dhomë, Në ka dyshim Parlamen 
ti, ban njl anqet Parlamentare dhe ko 
mision. shkon e veshtron llogaritë i<? 

vetem në qender, po dhe në zyret e 
ndryshme Iinancjare. 

Prande] përgjegia e z. Ministrit 
asht mbrenda në Statut e mbrenda 
ligjëve e proponimi i Z. Kasos asht 
qesharak. Z. Kaso . thotë, se mund 
të ketë njerëz qi nuk janë në glendie 
të paguejë dhe këto t'i shihën. Më 
duket se Parlamenti nuk ka të drejtë 
të rrëzojë taksat qi nuk mblidhen, se 
këjo gia duhet të vinë nga kanali i 
QevHis, mbasl asht nj] çështje finan 

c.are Sikur Z e tij të qindronte në 
proponimin e parë, asht për t'u lav 
due, por për të tjerat bie mbrendë 
vet e bahet qesharak. Prandaj nuk ka 
nevojë të zgjatemi, dhe në mjaftojnë 
shpjegimet e Z. Mini~trit çështja merr 
fund, në mos, bahet nji anqet. 

Z. J. EREBARA: Qeverija paska 
marr masa për nxjerrjen e mprapam 
betunave, Shumë mirë ka M, po Z. 
Kasota asht si Sh. Toma, qi pa pn 
me sye nuk beson. Dhe un i nap të 
drejtë Z. së tij, se ka shumë njerëz 
qi i kan borxh Shtetit e janë në gje 
ndje me pague e nuk pagujnë.~Z. Mi 
nistër tha nji fjalë aplikabel e irma 
plikabel, Aplikabel a do me thanë 
mblidhen e innaolikabel nuk mble 
dhen, të na shpjegojnë Z. Ministër 
ç' do me thsnë. 

Z. S. STAROVA : (Min. i Fin). 
Qi të kuptohet kë]n fjalë, janë disa 
qi mund të nxjerren e disa jo, pse 
s'ka se prej kujt t~ nxierren, se nuk 
existon as i zoti as pasunija. Këto 
janë in, plikable. Aplikahel, janë ato 
qi mun 1 të nxi-rren, po mund të 
vonohet, pse ndoniiherë s' mund të 
shitet drithi. 

Z. V. SEVRANI : Keio çë shrie u 
bisedue mjaft dhe po shkojmë kohen 
me bisedime të kota. Z Ministri i 
Flnancavet po tl.otë se janë në mej 
d ,n, dhe asht nji gia e pa- mundur 
të paraqitet nH listë emen për emen 

3 

sikuer thotë Z. Kasso, Mund të baimë 
nji anqet e të formojmë nji komision, 
po jo të bahemi tagrë-mbledhës, Në 
asht se Z. Kasso ka marrë ndonii lajm 
të tregojë emnat e të bahen tasil, 
dhe në asht se nuk ka besim në Q~ 
verin të kërkoië të bahet nji anqet, 
po jo të kërkojë gjana të pumun 
dura. 

Z. M. KASO: Jam i detyruem 
t'i jap përgjegje 4 parafolsve. Z. Xh. 
Ypi thotë se në n]i t' ardhnun vjetore 
prej 20 Milion frangash për nji kohë 
12 vjetësh, 3 milion të mrapambetuna 
nuk janë gia fare. Po, në koftë se 
këto tre Milion janë të hupuna e nuk 
mund të nxjerren, atëherë t'i thomi 
Qev. ris t'i heq i nga regjistri, Mos të 

nakatosim këtu popullin, se këto të 
mbrapambetuna nuk i ka ai, po i kanë 
disa përsona, të cilat kanë me pague, 
po nuk paguejn. Kaqë sa për Z. Xha 
fer Ypin. 

Vimë në Ministrin e Financavet. 
Zotnija e tij ka nji zakon, qi posa i 
bahet nli pytje zemrohet edhe e hedh 
punen në anqetë parlamentare. Unë 
me praponim t' im nuk atakoi Qeve 
rin, kur të paraqitet lista atëherë sho 
f1m, dhe në asht e vërtetë se ka pa 
sanikë qi i kanë borxh Shtetit e nuk 
paguejn atëherë ka fJj · minis.tlla qi 
nuk merr masa. Kuer ndigjoj se ka 
pasanikë qi i kanë borxh Shtetit, du· 
het të dijë se kush janë këta, dhe në 
pasha se ka nji moskujdesi, atëherë 
mundet Dhoma të balë nji anqetë par 
lamentare. Sa për ate qi thotë z. Mi· 
nistri se nuk asht e mundur të para 
qitet nji listë me emna, unë ketë nuk 
e besoi, sepse ketë listë nuk e kërkoi 
sot, po mundet Qewrija edhe pas 6 
muejësh t'a paraqesin si të ketë ma· 
rrë informacione nga qarket e ndry- 
shme. 

Sa për fjalët qi. thotë z. F, Yoko• 
pola, se çreglistr] 
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ket Qeveris e jo Paëlamentit, atë e I arkës së Shtetit. Me të vert të më vin 
dijë edhe unë, se dijë se sa ti! drejta te keq për disa njerëz, të cilët kishin 
me ka d1·,;në Statuti, dhe unë në pro humbë. Ky urdhën m'u duk tepër i 
pooimin l' i'11 nuk tham qi ketë gja randë, dhe bana ç' mujta për me muit 
t'a bajë Dhoma e Deputetëver, po kë· me i shpetue. Z, Kaso thotë lypet të 
je t'i rekomandojë Qeveris kuer të mblidhen, po nga kush të merren ? 
shofi se gjendja e atyne përsonavet Nga ai qi s'ka? •.. Ps : nuk 
qi i kanë borxh Shtetit nuk i përrne- thomi t'i apim edhe pakë t' ardhuna 
ton të paguejnë, qi këto borxhe t'i ketlj populli I Asnji Qeveri nuk i falë 
heqi nga budgeti, dhe të kërkojë a ta shka ka për të marrti, vetëm të dha 
borxh •.. qi kanë pasanikët. nunat mbesin rnrapa, se shka ka për 

Pra, në dashtë Dhoma e Deputet 
vet e pranon, ne dashtë e refuzon 
proponimin t' im, po unë detyren t'ime 
e bana, dhe e ardhmja do të me apin 
të drejtë. 

Z. F. RUSI: Proponimi i Z. Kasos 
asht për rregullimin e të mbraparnbe 
tunave definitivisht, dhe i thotë Z. 
Ministrit të Financavet të pregatisin 
nji listë t' utyne qi kanë me paguern 
e t'a biinë këtu, dhe në ka rjerëz-qi 
janë pasanikë e mund të paguejnë prej 
tyne të nxjerren, dhe në ka nierësz 
të vorfën e qi nuk mund të pagueinë, 
ata të çregjistrohen, d. m, th. me ketë 
kërkon qi të mbrapambetunat të liqui 
dohen niiherë definitivisht. 

Natyrisht, me ba nji kerkesë të 
tillë, nji deputet ka të drejtë, dhe nuk 
asht riji çështje këjo qi rt Iuzohet, Mi, 
nistri të kerkoië 3-4 muej kohë, dhe 
besoi se mund t'i rekomandohet Qe 
veris, dhe kujtoj se as Z. Miristri 
nuk ka ndonji kundërshtim. 

Z. S. BLLOSHMI: Zotnit qi folën, 
randuen vetëm nga nji anë, dhe kër 
kush mtk foli për ato qi kan me ma 
rrë nga Qeverija. Qeverija nuk ka 
tanë gja për me mbledhë të mprapam 
betunat, dhe të gjitha masat i ka 
marrë e edhe mjaft të rrebta. Kuer 
kam pasë rastin të jemi n' adminis 
tratë kam marrë urdhën të burgosi, 
të shtërngoj ata qi kanë me i paguem 

të marrë Qeverija po i merr. 
Sa për formimin e nji komisioni 

hetues parlarnenar nuk jam aspak 
antar se Qeveriia t' ardhunat e veta i 
mbledh, po edhe i mjeri popull s'ka 
shka të bajë kuer i shkon thika n'asht, 
Përgjegjet e Z Ministrit të Financa 
vet janë fare të mjaftu.shme, vetëm 
i terheq verejtjen Qeveris qi paskëtaj 
mos t'i lanë m- shkue nii kohë të 
gjatë të mrapambetunar, po nga ana 
tjettr të marrë parasysh! edhe popu- 
11in të cilit i ka ardhësi thashë thika 
n' asht. 

Z, Kaso t' i përmendin açik ata 
emna qi i kanë borxh Shtetit' se me 
të vertetë mund të ketë edhe zengiina 
po përgjithësisht populli shqtpar 
asht i vorfën sot për sot. Prande] 
shpjegimet e Z. Ministrit i giejë të 
mjaftueshme edhe jam i mendjes qi 
proponimi i Z. Kassos të refuzohet. 

Z. KRYETARI: Çeshtia u bise due 
mjaft. Ata qi janë të mendimit tll rro 
ponimit të Z. Kassos lë ngrehin do 
rm? 

Mbdet në pakicë. 
Z. KRYETARI : Do me thanë pro 

ponimi i bamë prej Z. Kassos u re 
Iuzue. 

Mbledhja mbyllet n' ora 5.30 për 
me u hapë te Hanen më 26 Prill 1926 
ora tre pas drekre. 

Mbledhja e 27 
E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Këndohen emnat e misavet dhe 

mungoin. zz. B Begolli, B. Paashcr! 
(leje), C. Kryeziu (leje), J. Koçi, K. 
Mjcd.1 (misjoo) Dr. L. Gjini L. Llo 
gori, M. Bushati, M. Tutulani (mision) 
Q· Dëshnica (le]e), Q. Durmishi, S. 
Toptant, Dr. S. Vozhod (ltje) Xh, 
Zogu. 

Z. KRYETARI : Shumica asht 
Mbledhja hapet. 

Këndohet nji telegram i h-qun 
prej Krpetarit të Lidhjes Shqiptare të 
Misirit Z. J. Vruho me të cilën n'ernën 
,të lidhjes Shqiptari! prO't·stojnë për 
kongresin e mbajtun në Bukuresht. - (Duer rositie) 

ZANA : Të dërgohen falënderime. 
Pranohet. 
Këndohet shkresa e Deputetit të 

Korçës Z. L. Llogor.t me të cilën prr 
shkak shëndetslie kërkon 25 dit lejë, 

Pranohet. 
Nikolsq Zoi dhe Andrea Katundi 

kërkojnë 100 lira Turke të marruna 
pre] Z. Koçi Miti Bsedhit në vjelin 
1916 për veprime kombëtare. 

I referohet komisjonit të lutjevet 
Nuçi Naçi kërkon t'i merret para .. 

syshë shërbimi qi ka bere si mësu. s 
giuhts amtare në kohën e Turqis, 

I referohet xomisionit të Lutjevet 
Këndohet shkresa e Kë sh. Minis 

truer m • të cilën paraqitet projekt- 
ligja mbi kompletimin e trupit ofice 
ravet dhe mbi gradimin e tyne e re 
gjistruem n~ Nr. 154 da.ë 26-IV· 936. 

Viret në reodio e ditës, 
Këndohet 'shkresa e Kësh, Minis 

truer me te cilën paraqitet projekt-li· 
gja mbi tarifën postare të re të mbren 
dëshme e regjistrui m në Nr. 155 datë 
26-IV-1926. 

Viret në rendin e ditës. 
Këndohet prooonimi i Ocpytetit te 
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Korç~s Z- Xh. Ypit mbi tlaborimin e 
nji ligjit të testamentavet si mas de 
shirës së shlaqun telegrafisht prej 
Bashkis s~ Korçës. 

Viret në rendin e ditës. 
Z. KRYET ARI : Bisedim mbi bud 

gjetln për ushtrimin e vjetit 1996-27 
dhe Projektin e klas•fikimit të npunsave. 

Këndohet raporti shvilluës i t' ar 
dhunavet si dhe Pro'ektët e tjerë re 
lative q'i takojnë budgetit të këti] vitt 
si pasojnë ~ 

Raporti Shvilluesë 
Mbi t' ardhunat e parapame në bud 

getin e vjetit financjar 1926 27 

Si ç'rrefen me dallime dhe projekt 
budgeti i bashkëlidhun t' ardhunat e 
përgjithshme të Shtetit në vjet. 1925 26 
janë qenë parapa për fr. ari 15,781,150. 
Tue i a mbështetë vërtetimevet eksek 
te të kon'estatueme n·~ vi. 19.24-25 ci 
lat arriiten në fr. ari 18,283,970 resul 
ton se t' ardhunat e sipërtreguerne 
janë qenë parapa ma pak fr. ari 3, 
502.820. Andaj për para-pamjet e vje 
lit 1926-27 u m-ieren për bazë t' ar 
dhunat e vërtetueme në vjetin 1924-25 
të c lat janë themel ma i sigurtë në 
mungesë të vërtetimevet definitive të 
v.etit 1925-26 resultatet e të cilavet 
janë të pa konstatui me plotësisht nga 
se kJ' vjet i sosun me 31 të Marsit 
qi kaloj, nuk asht mbpllun en.le mba 
si kontrollimi i veprimevet relative 
nuk ka ma run fund. 

Tue shtrue për bazë pra vertetlmet 
e vjetit 1924-25 fr. ari !9,283,970 e 
tue u bamë krtyne nji shtesë të vetë 
me prej fr. ari .2,700,000, e cila para 
shitet të vij nga aplikimi i 3 projek 
tevet të veçantë të paraqitun, njani 
mbi taksën e banderolirnit të duhanit, 
i dyti mbi taksen e konsumit të ben 
zinës, volit të guri e të kafes e i tre 
ti mbi shitjen e disa pasuninave të 
vogëla Shtcmore, për vjetin financjar 

1926-27, parashitet nji shumë t' ar 
dhunash pre] fr. ari 21,983,970 gji 
thësejr, mbi të cilat shvillimet shko· 
qiten radhë me radhë ma poshtë. Asht 
e vërtetë se me zgianimin e marrsh 
trimin e administratës si edhe me 
zhdrivillimin e përparim'n e bujqësisë 
e lë tregtisë të citat kanë për t'u për 
hapë ma tepër me punët qi do të 
rrjedhin prej huasë s~ Pergiithëshrne 
e me kreditat qi do t'u epen buiqvet 
prej kësaj t' ardhunat e përgjithshme 
të shtëtft shkojnë tue u shtue vje'ë 
për vi-të ma lepër, kështu vjen prej 
vedit se shuma e para-pame për v le 
tin 1926-27 për fr. ari 21,983,970 me 
konditë qi t' aplikohen rregullisht edhe 
tre projekt:t e sipër kujtuem ka m'u 
vërtetue pa dyshim e madje mundet 
të japë edhe nji resultat me shtim, 
me përmirësim të gjenjj~s së 
përgiirbëshrne financiare. 

Shtimet e parapame për ushtrimin 
1926-27, për të cilat u ba fjalë sipër, 
justifiirnhen si ma poshtë : 

T' ardhunat e paaunia aë Shtetit. 
Nga veprimet e vjerit 1924-25 ka ri 
sultue se qiranat, të tretat e pyjet 
e karrierat e Shtetit për ushtrimin 
1626-27, ap'n ma tepër se sa janë 
kenë parapa per vjetin 1925-26 nil 
shtim pre] fr. ari 913, 560. Ky shtim 
rrjedhë ma shumë nga konxurenca në 
shitjen e të tretave për shkak se bul 
qësia në tokë të Shtetit nuk ashtë ma 
në gjendje si dy tri vjet ma parë por 
vjen tue u zhvillue edhe ma tepër, 
aqë ma shumë vjen dhe nga konce 
sionet e dhanuna mbi pasunitë rela 
tive të cilat do të fillojnë me Irytësue 
t' ardhuna të konsiderueshme këndej 
e mbrapa. 

Bashkadhanje 
Tatima të drejtit: (Tatim mbi ndër 

tesa, patentë, të dheta e të tjera) : Tue 
krahasue t' ardhunat e vertetueme ne 

vjetin 1924-25 me ato të parapame për 
vjetin 1925-26, rrjedhë përgjithësishtë 
nji ndryshim ma tepër prej fr, ari 
l,308,06(), shtim i cili parashifet për 
vietin 1926-27 : N~ taksë të xhelepit 
rrjedh! nii pakës im pre j fr, ari · 8,790 
mbasi në këto vjetët e fundit asht tue 
u exportue një sasië e mjaf .ë bagtiesh 
gja kjo qi me nlenën anë damton Ar 
kën e Shtetit e me an! tjetër shërben 
në përrnirësimin e gjendjes ekonomike 
Kombëtare, 

Për prodhimet e pyjevet gurorëvet 
private shifet nii zbritje prej fr. ari 
23,000, por nuk ka shkak tjetër për 
veç se një parapamjes së gabueme 
në vjetin e kaluem, prandaj, asht ne· 
voja qi r ër ushtrimin e 1926-27, të 
parashilet shuma sikurse u konstatue 
nga vërtetimet e ushtrimit 1924-25. 

Për tatimin mbi ndërtesa resulton 
nji shtim për fr. ari 179,500, e duhet 
të merret për bazë edhe për ushtri 
min 19 ?G.27, mbasi vietë për vjetë 
bahen konstrukcione të reja e këto i 
shtrohen vergiive, g'a kjo qi rritë 
shumën e vërtetimit të taksës relative. 
Ky shtim asht shkaktue edhe prej par! 
pamjevet të bame me mungesë, për 
vjetin 1925-26. 

Për tatimin mbi patentë paraqitet 
nji shtesë për fr. ari 18,250 e kjo pa 
rashifet edhe për vjetin 1926 ·27 mba 
si tregtija rue u zhviilue dita ditës 
ma mirë, gja qi shkakton shtimin e 
taksës së patentës mbi fitime të treg· 
tis, 

Për taksën p-ozresive të rugzs te 
het shuma e parap .me në ushtrimin 
1925 26 pa i u ba ndonji shtim për 
arsye se n' aplikimin e ligjts relative 
shifen shumë inkonvienta e ma pa 
ngritje të kUyne si ç' asht marrun 
parasyshë nuk mund të bahet ndonji 
përmirësim mbi ketë burim t' ardhu 
nash. 

Te dhetat për vjetin t925-Z6 jaaf 

BKSH



6 FLETORJA ZYRTARE 19 KORRIK 1926 
~~~~~~~~~~~~~_;_~ 

kenë parapa për fr, ari 4.000,000 kur 
se vertetimet e vle'It 1924-25 zunë 
ma tepër fr, eri 740,800 e kësiso.it u 
parapa dhe për udhtimin 1926-27. 

Si mbas projekt-Iigiës Qi asht tue 
u pregarir, Mini·t ia e Financavet asht 
tue u muodue me ndryshue sistemin 
e te dhetavet në m-nyrë qi mbas. kë 
ndej në vendet e dhe të s të merret 
nji ve:-gji tokë tue pasë për bazë çrni 
min mesatare të të dherave shituri në 
!'> vjetët e fundit, system me ane të 
cilit do të sigurohen t' ardhunat e ra 
raparne për ushtrimin v rzhdues e fi 
timet e dhetarëvet kanë për të mbe 
tun të dobi të popullit rn : të rnble 
dhuait e tatimit me ketë rnënprë, Men 
dohet edhe se e dheta c u'Iiive të 
këtij vjeti do të jetë ma shurn se ç'asht 
qenë përpara, mbasi në vjetin e ka 
luem ulli]t nuk epshin Aji prodhim të 
mjaftueshëm ë vjetit udhëruës asht 
vjeli i prodhimit t' ulliivet rrej të cil- . 
vet pri.en resultaië rë mira me shtim \ 
të t' ardhuna ve t 

Prej taksave 1. je gjoj,~ në tok' e 
uj janë zbritun fr. ari 75.000 qi eshi 
qenë pjesë e taksës së peshkut e para 
pame gabimisht nen atë kapiteli, shumë 
e cills, i u bashxue kapitu.lit të dy ë 

nen nii shtim prej. fr. ari. 3'70,000 
shtim i c.li asht i bazuern në rezul'a 
tin e ushtrimit 1924-25 të mr rrun p.r 
themel pr ketë takës. T2ks1 e resh- • kut do të ketë shtim vie të për vjetë 
mbasi konkurentat për mbi rnbarrje n 
e gluetis së tij janë tue paraqitë dita 
me ditë ofertat ma të mira për me 
marrë e adrninistrarue dajlanët c li 
qenet për kohë të gjatë e me mjete 
moderne prej çka natyrisht rrjedhin 
t' ardhuna të konsideru. sh me. 

N' ushtrimin 1924-25, ianë konsta 
tue shtime për taksa pullash monopoli 
fr. ari. 55,000 taksë pasaportash 8.300, 
taksë ragjistrimi mbi shit-blerje të pa 
tundëshme fr. ari 50,000 e për taksa 

sjelljesh e të ndryshme fr. ari 25,500 
rnb isi nxjerrjet kanë kapërcye relati 
visht paraparnet e vje tit 1925 36. Sa 
për taksat e Sht:tit qytetuer e të Gjy 
katave, paraqitet nevoja e zbritjes të 
fr, ar. 32,500, rnb isi rësulto] se para 
pamjet janë kenë ma tepër, 

Per t1ksë1 e pullave, s'ka dyshim 
se këio do të shtohet për vjetë mba - 
si ç'do akt q' i s'urohet kësaj asht 
tu e u plotsue m : pullat e nevojshme 
e vepr.rn .t janë tus! u sntri për dit,' 

I e rm te per. Taksat. e pasaportave, te 
Kad is'rë s, t' akteve, të shteti, civil, 

! 
do t'a kapin pa tjetër rnad.e do t'a 
k apërceinë shurnen e paraparnr, mbasi 
për v: prim, t relative të këtyne do 
krijohet nji lloj pull!', qi map rë asht 
qenë aplikue, vetëm me repjistrim e 
nga ky sh vak, si e [he nga kujdesi]a 
qi diftohet r ë zb itirnin e liziëve re 
lative artikujt kësodore do të sjellin 
sht'me. 

Tatime të shdrejta mbi 
konsumet 

Prej statistik-v.t të për rnbledhu 
nat ka resultu : se t'ardhunat Dogano 
re ~ati glithëherë i kapërcejnë 5 mi 
lion e giysmë fr. ari në se të cilin 

~,.; 

ushtrim. Tu" marrë për bazë shumën 
rnesa'are të vietëvr t të kalur m për / 
vjetin 19W-27 par ashif. n fr. ari 4,596, 
'iOO r ardhuna, 

Me gjithë qi për vie.in e ardhë- 

sh ne si dhe nga ndalimi i kontraban 
dave t të cilavet do i'u prehet hovi 
me eksekutirnin c projektit të pr ega 
titun "'.bi çashtjen. 

Monopol 
Në them;! të resultatit t' ushtrimit 

1924-25 parash.I-n per t' ardhuna kry 
pe fr. ari 34,500 shti '11 e për shkre 
pea, 1 tra cigareje e ltra loje mango 
hen fr, ari 90 000 këto ndryshime 
rrjedhin nga se paraparnjet e vjetit 
1925 :w janë kenë barnun aprosimari- 

, vi sh t por. në ketë vietë hyn në vepri m \ 
rrihe bend rolini i duhanit e i volit I 

1• t gurit,: t,; benzinës e të k~f~s për 
të c l<si kurse il-tha sipër projektet 
rt la iv j:in:: paraqituri për pëlqim, e 
e prej këtyne burimeve të reja para-· 
sholi n te do të k-ml t' ardhuna fr. 
ar i 2,650,000 d m. th. për duhan fr. 
ari 2,150,000, e për benzinë, vol guri 
e kaf e fr ? ri 500,000, Monopoli i 
kry1ts k1s'·te me sjellë nii shtim t'ar 
dhuna-h me ran lësi po të qe mundun 

I 
të përmr ësoheshln krvporet me mjete 

I· teknike e veçanërisht kur këto mjete 
të pëdorëshin vetëm për krvporen e 
Vlorës e c 11 do t' ishte në gjendje 
me i b i ballë jo vetëm n-voiave të 
vendit por edhe me exportue jashë 
Shtetit. 

Prr k të Ministr:a e Financavet e 
ka marrë pora syshë nëvojën e për së 
af· rrni do t'a par csbtrojë në projekt i 

shern kujtohet ndon]: ndryshim të 
rriedhëshem prej traktarevet tregtare,' I cili -1ë sigurojë qellimin. Sa për mo 

nopolin c Urave cigarevet të shkrep- të lid'ium me shtete te hu-jë p·ep se 
prep mendohet se diterencvt munden 
komposohen prej tagrit t' exportirnit 
të vuem mbi disa gjana. me tarilen e re . ,,.) 
Doganon'. Duh Pt kujtue edhe se trvgtija 
asht tue u shvillue c përparue dira 
me ditë ma tepër ashtu edhe se mbas 
It htësirnit të tagrave të bam u na mbi 
disa gjana importimi për artikujt ris 
pek ti ve të konsumacjon it ka për t'u 
shtue më nji shkallë të konsiderue- 

cave L tj. ky do të sigurojë shtimin e 
duhun me e ks-kuti n të projekt ligjës 
qi i ash: paraqit PaIamentit i cili 
përshin dispozita t' arsyeshme mbi 
ndalimin të lto~traban Jave. 

Mbas vëte.imeve të vietit 1924-25 
vërtetohet nji shtim prej fr. ari 134,000 
për t' ardhuna të ndryshme të intere 
sa mbi kredta të vonueme për fr. ari 
8,000 në të hyeme të rasteshme fr. 
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ari 40,000 e në të hyeme të ndrysh 
me fr. ari 86,000 për të cilët kapituj 
paramjet e vj, tit 1925-26 janë kenë 
ma poshë : 

Të kyme të pa rendëshrne. 
Kath. I të hyme ef'.krive 
Për 'të hyernet e pa rendëshme rel 

-suuon vetëm shtimin e 2,000 fr. ari 
për kërhirnin e përballimet gjiih-Iarësh 
qi mbas ushtrimit 1924-25 rrjedhin. 
për t'u parapam ma tepër për vjetin 
1926-27· e shtimi i 50,000 fr. ari për 

së shpalljes në Fl'. taren Zyrtare 
Këndohet e. pranohet 'art. Ill. si 

pason:. 
Ministrija e P. Botore ngarkohet 

me zbatimin e kësaj ligtë. 
Z. KRYETARI: Bis·.dim mbi kon 

ve nsjonin ndërmjet të Shqipnis e t'l 
talis pi. r taksat telegrafike (defioiti 
vish t). 

Këndohet e pranohet arr. I. si pa 
son: 

Për telegramet ordinere këmbyem 
t' ardhuoat prej shitjes së disa pasu · ndërmjet Shqipnis e lralis asht caktue 

, I 

nive të. vogëla Shtetnore si mbas pro- në 20 qind. ar për fjalë e ndame si 
jekt-ligjes së sipër li.ujtueme. , 1 vijon: 
. N5a provat e shvillimit e sipërme Shqipni taksë terminale qind ari 7 
rrjëllë çiltazi se t' ardhunat për vjetin ltalië ,, ,, ,, ,, 10 
1926-27 jo vetëm kanë me arrijtë në Id. Kablo ,', ., ,, 3 
fr. ari 21,983,970 qi do te përballojnë Këndohet e pranohet art. li. si pa- 
rregullisht shpenzimet e paraparne por 
madje shpresohet pa dyshim se do 
të kapin dhe nji shkallë ma të naltë 
me përmirësim të gjendjes financiare 
Slitetnore tue kenë se si në bujqësi, 
tregëti të tjera, shteti asht gjirhënjë 
në përparim c zhdrivillim me hapa të 
të cilët apin shum premtime të konsi 
derueshme. 

Z. KRYETARI: Po e ve në votë, 
kush asht an'ar qi të pranohet në pa 
rim e të dergohet në Komision t 'a 
ngre]e doren. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro- 

[ekt-Iigiën qi përjashton Shkëlqe sin e 
tij Kryetarin e Republikës nga gji h 
taksat postare e t-graf.ke postare (de 
finitivisht). 

Këndohet t pranohe t art. I. si pa 
son: 

"Kryetari i Republikës Shqiptare 
asht i përjashtuern prej të gjith tak 
savet telegrafike telefonike private për 
mbrënda e [ashtë Shqipnis«, 

Këndohet e pranohet art. li. si pa 
son: 

,,Kjo ligjë hyn në fuqi prej ditës 

son: 
Dispozitat e komisionit nërkornbë 

tar të S. Pt tersburgut e të rregullores 
të shërbimit në fuqi kanë me i u zba 
tue rna.rëdhanjevet n errniet Shqipnis 
e Italis në gj:thçka qi nuk asht rre 
gullue prej artikullit këtu siper dhe 
prej kunver c'onit r dërrniet Shqipnis 
e Italis për të vuenit të kablovet tele 
grafike në tokë Shqypare nënëshkrue 
në Tiranë 1 Kallnduer 1923. 

Këndohet e pranohet art. Ill. si 
pason: 

Ky konvensjon ka me i u shtrue 
aprovimit t'autoritetevet kompetente 
dhe ka . me hye në fuqi më l._ Pr\11 
1926 dhe ka me mbet në fuqi dëri në 
mbarim të 6 muejve qysh prej ditës 
të denocias'onit prej- nji nga anët ko 
ndraktuëse 

Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro 
[ekt-Iigjën mbi taksën e konsumit të 
_benzinit, të petrolit e të kales (defini 
tivisht), 

Këndohet e pranohet art. ,L si pa 
son: 

Qeverija autorizohet me marrë nli 
taksë mbi konsumin e benzinës të 

voigurit e të kaf, s. 
Këndohet e pranohet art. II. si pa. 

son: 
Taksa e konsumit t' artikujve! të 

sipërme, nxjerre! me anë të zyrave 
Doganore kur këto të nxjerrin tagrin 
doganuer të këiyne. 

Këndohet e pranohet art. III, si 
pason: 

Taksa e konsumit merret në bazë 
të kuintalevet netto si ma poshtë: 

Për nji kuintal benzin fr. ari 
,. " " voi-gurl t, 

" " " Kafe • .. 
10 
IO 
30 

Këndohet e pranohet art. IV. si 
pason: 

Artikujt e nalt përrnëndun qi do 
të gjinden nër depo të bashkive, të 
doganave, enë shtëpiia tregtare ditën 

.. e shpalljes të kësaj ligjë i _shtrohen 
taksës së konrn_mit si ma sipër. Këto 
art. do të rregjistrohen me anën e 
nji komisjoni të posaçern qi për ba 
het pr, j nëpunësit të Financavet të 
doganavet e prej nji antarit të Ba 
shkis. 
Këndohet e pranohet art. V. si pason: 

Tregtarët qi merren me tregtia e 
gjanavet të sipërpërrnenduna, detyro 
hen me njoftue e me tregue komisjo 
nit sasiën e vërtetë të këlyne sendeve 
qi kanë në për depo e dyqanët e I}'• 
ne. 

Kënde het e pranohet art. VI. si 
pason: 

- Artikujt qi !iren të pa regjistruem, 
me qellim qi të mos i shtrohen tak 
sës së· konsumit quhen kondrabandë . 
dhe detyrohen me pagimin e nji gjo 
be dy fish të taksës relative, 

Këndohet -e pranohet art. VII. si 
pason: 

Kjo ligjë hyn në fuqi qysh prej 
dirës së shpalljes në Fletoren Zyrtare· 

Këndohet ·e pranohet art. VII. .si 
pason: . 

Ministrija e Finaocavet ngarkohet 
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me zbatimin e kësaj liglë, 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi kon 

vensjonin telegrafik ndërkombëtar (ne 
parim) 

Këndohet konvencioni telegrafik 
nerkombetar si pason: 

Konvendesë e Sh'Peter 
sburgut. 

komtare, si sendevet t'interesit të për 
gjitht'shem të caktueme bashkarisht 
prej Administratave të përmenduna, 

3. - Telegrams të veçanë (prl 
, vatë). 

Në tejdhanje të telegramavet, a:a 
të Shtetit miren para sysh e kryhen 
ma parë se telegramat tjerë. 

Neni t 6. 
Neni i I. I Telegramat e Shteti e sherbimi 

Palët e Nalta, qi janë të lidhun mund të hiqen në gjuhë të mëshehtë 
(kontratuesë) i niofin të giith njerzve: (langage secret) nder të gjitha marr 
të drejtën me korrespondue me anë i dhanjet. 
e telegrafavet ndërkomtare. Telegramat e veçantë mund të kë- 

Neni i 2. mbehen negjuhë të mëshehtë ndër- 
Kontrakiuesat lidhen me marrë të mjet dy Shietensh" qi pranojnë ket më 

gjitha dlspositat e nevojshme për të nyrë korrespondence. . 
sigurue mëshehtësin e korresponden- Shtetënt qi nuk· pranojnë tel-gra- 
cavet e dergimin e mirë të tyne. inat e veçantë në gjuhë të rnëshe htë 

Neni i 3. në të nisun e në t'ardhun, duhet t'i 
Me gjith këtë, kontratuesat dekla- lanë me qarkullue {birbules) pl'r tran- 

rojnë se nuk pranojnë kurrnji përgje- sit përveç se në rasë të pezullimit qi· 
gjsi për shkak të sherbimit të tete gra- J behet fjalë në nenin 8, 
fis .ndërkomtare. / ~ Neni i 7. 

Neni i 4. 
Secila Qeveri lidhet me perdorun 

ne shërbimin e telegrafis ndërkomtarë 
fije të posatshmen e aq sa lypsen për 
të sigurue nji tejdhanje tranzzlonlt 
të shpejtë të telegramaver, 

Këto fije kanë për t'u vëndue e 
vu në sherblm në mënjren ma të 
mirë qi praktika e sherbimit ka për 
të tregue. 

Neni i 5. 
Telegramat ndahen ndër tri kathe 

gori Telegrama Shteti: ata qi hiqen 
prej Kryetarit Shteti, prej ministrash, 
prej Kryekomandaotash fuqish toke e 
deti e prej Perlaqsue sash diplonatik 
apo kosularë të Qeverisë kontraktue 
se, si edhe përgjigjet qi marrin këta 

· telegrama. 
2. - Telegrama sherbimi: Ata qi 

bihen prej administratesh telegrafike 
të Shtetenvet kontraktuesa e qi i për 
kasin si shërbimit të telegrafis ndër- 

Palët e.,Nalta kontratuese e ruejnë 
fakultetin (lë drejtën) me ndalue tej 
dhanjen e ç'farë do telegrami qi du 
ket i darnshëm për sigurimin e Shte 
tit a-po qi kishte per të qenë kundra 
tigjvet të vendit, rendit publik ase. 
zakoneve të mira· 

Neni i 8. 
Secila Qeveri ruen edhe fakultetin 

me pezultue sherbimin e telegrafis 
ndërkomtare për nji kohë të pacaktue 
me në qoftë se e gjykon të nevo]- 

· shme në dashtë në nji mënyrë të për 
gjithshme, në dashtë vetëm mbi disa 
fije e për disa farë korrespondencash, 
tue pasë për detyrë, në ket rasë (Qe, 
ver.ja), me lajmue mejherë sëcilen 
prej Qeverivet kontratuese, 
1 Neni i 9. · 

Palët e Nalta kontratuese lidhen 
qi secili dërgues të mund të gëzoje 
prej ujdive të ndryshme të vendueme 
bashkarisht prej Adminislratavet tete- 

grafike të Shtetenvet kontratuesa, kë 
shtu qi me muejtë me i dhanë mi te 
për siguri e lehtësina tejdhanjes e dor 
zimit të korrespondencës. 

Kontratuest lidhen edhe me i dha 
në dërguesvet të përfitojnë prej di 
spositavet të vendueme e!të notifisue 
me prej ndonjenit cilitdo të Shteren 
vet tjerë, për përdorimin e posatshërn 
të tejdhanjes apo dorzimit të telegra- 

. mave. 
Neni i W. 

Palët e Nalla kontratuese deklaroj 
në se kanë vu bazet qi vijojnë për 
trajtimin e tarifave ndërkomtaree 

Taksa Qi do të vihet në ve prim 
për të gjitha korrespondencat e kë 
mbyeme, nëpër nji udhë, në mes dy 
zyrash të dy Shtetensh kontratuesa ci 
lët do, ka për të qenë e njajtë (uni 
forme). Me gjith ketë, nji Shtet i ve 
tëm n'Europë, mund të jetë i ndamë 
(subdivisë): ndër dy a ma tepër ndasi v 
U! mëdha toksore për të zbatue në 
sëcilën ndasi taksë. të njajshme me nji 
tjetër Shtet. . 

Caktimi i taksës Asht i venduem 
prei Shteti në Shtet me marrveshtjet 
qi bahet ndërmjet Qeverivet të fundit 
(extremes) e Qeverivet ndërrnjetse (in 
t.rmedialres): d, m. th. në mes . të 
Qeverivet prej nga mirren e ipen te 
legrarnat e në mes t'atpne Qeverive 
për tokë të cilavet përshkohen. 
Taksat e tarifave qi zbatohen për ko 
rrespondenca të kërnbyeme në mes 
Shtetënish kontraruesa, kan për të 
mueitë me u ndryshue me marrëve 
shije të përbashkme në ç'fare do ko 
he. 

Franku asht niislja monedhare qi 
vyen për trajtimin e tarifave ndërkom- 
tare, 

Neni i 11, 
Telegramat qi i përkasin shërbimit 

të telegrafave ndërkorntare të Shteren 
vet kontratuesa të jipen në shfrankim 
(papagesë) ndër të gjitha fijet e Shte- 
tenvet të përmendun. vijoj 

Shtypsbkroja "Nikaj. Tirane 
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PERMBAJTJA: Rregullorja per vizitimin e zotsies të Rekrutave dhe tabe· 
la e sëmundjeve 

Regullorja .. për vizitimin 
e zotsiës trupore të Iëekr utave dhe tabela e sëmundjevet 

l. Hymje rrin dijetar dhe shpenzimet e udhti- 
1. Mbas nenit 12 të ligjit rekruti- mit qi takon gradës së tyne. 

mit rekrutat infirm përjashtohen prej b) Mjekë( Shtetnor dhe të Bashki- 
shërbimit ushtarak. vet mbre nda qëndrës nuk marrin kur 

Zo'sija e rekrutavet me krye shër- far shpërblimi. 
bimin us~tarak nga arrsyena shndet- N' asht se duhet të dalin [asht qe. 
sore caktohet prej komisionit kontro- ndrës së tyne, ather marrin diietat si 
llimit në bazë të vizitimit të mjek vet mbas rrogës së tyne si edhe shperr 
të komisionit (neni 11 të rregullorjes zimet e udhtimit qi ju tokojnë. 
rekrutimit) dhe në konformitet të ksaj c) Mjekët civil (orivat) të cillët 
rregullorie dhe të tabellës së s nundje- kan me u shcnue ndër ato komisione, 
vet qi këtu asht bashkanjitun. për sa kohë qi të vazhdoj veprimi i 

2. MjekH e ç'do komisjonit kon- kontrollimit dhe n' asht se tnuk dalin 
trollimit, dy si mbas nenit 8 të rr-gu- jasht vend-banimit të tyne marrin nji 
llorjes rekrutimit, shenohen m st mjek- shpërblim në bazë të rrog.s mujore 
vet ushtarak nga ana e Kornar dr s P. të Kap Klas. parë.--...N' asht se duhet 
F. Armate. Aty ku nuk mjaftojn rnlc- tJ dalin jashtë qendrës s·~ banimit të 
kët ushtarak mjekët qi mungojnë kan tyne, ather veç shpërblimit në bazë të 
me u shënue prej Drejt. P, Shndetsiës rrogës Kap. Kl. I. marrin dhe djetet 
pik së parit rnest rnjekvet të Shtetit dhe shpenzimet e udhtimit qi i takojnë 
dhe të Bashkive! dhe në munges të ksaj grade, 
tyne mest mjekvet civil. Kuo të gjithë Vrejtje: Pagimi i shpenzimeve t'udh- 
janë të detyruem me vazhdue rregu- timit si dhe të dietav.t të mjekve qi 
llisht në mbledhjet e komisionit. duhet të shkojnë jasht qendrës st! ko- 

3. Të dreitat e shërbimit të ktyne misionit, për vizitimin e ndonji rekru- 
rniekvet janë të poshtshenuerne : tit ose nd ihrnësit të pa paraqituri, 

a) Mjekët ushtarak në garnizon të n' asht se vërrëtohet mos eksistimi i 
tyne nuk kan kurrfar shpërblme ; srnundies ose infirmitetit ka me u baë 
n' asht se dalin jasht garni ronit ma- nga ana c rekrutit, ndihmësit ose prind 

dhe gjinive! të tyne. 
4. Komanda e P. F. Armate nji 

muej përpara ka me i lajmërue Dre], 
P. Shndetsies mbi nevojat e sajë për 
mjek dhe kjo e fundit do të kujdeso 
het për plotsimin c tyne pa vones dhe 
pa pengim për veprimin e rekrutimit. 
Në kët pikparnie duhet me marrë pa 
rasysh ekonomiën e arkës Shtetnore. 

Vrejtje: Njoftim i mjekvet për shë 
nimin e tyne ndër komisionet për mje 
kët civilë shtetnorë, lë Bashkiëve dhe 
private ka me u baë nga ana e Dre] 
P. Shndetsiës dhe njoftimi i Drejtori. 
vet rekrutimit nga ana e Kom. P. F. 
Armate. 

5. Vizitimi mjeksor i djelmosha- 
vet, mbasi formon bazën për caktimin 
e zotsiës ose pa zotsiës për kryemjen 
e shërbimit ushtarak, asht detyra zyr 
tare e randsishme dhe plot përgjegjsië 
të mjekvet. Prandej vizita duhet të 
bah, t nga ana e mjekvet me nji kuj 
des dhe ndërgjegje në mëndjrë qi 
nga nji anë n' ushtrië të mirren ve 
tëm ata djelmosha qi janë të zotët 
për shërbimin ushtarak dhe nga ana 
tjetër të diktohet c!he pengohet abu 
zimi i atyneve qi me tregime të pa 
vërteta srnundjesh mundohen me shpë 
tuë prej shërbimit. 

6. Vizitimi-mjeksor i djelmoshavet 
bahet në dhomën e mbledhjes dhe 
përpara gjith komisjonit. Praodej dho• 
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ma e mbledhjes duhet ië jetë mjaft e 
gjanë, e ndriçuërne dhe në kohë të 
ftoftë të jet e ngrofun. Vtç dhomës 
së komisionit duhet me pas dhe nji 
vend për çveshjen e dielrnoshavet si 
dhe të jet e caktuerne nji odë e po 
saçme për disa vizitime qi k( rkojnë 
drit dhe qets Ië të veçantë. 

Ndër vizitimet, përdorimi i përdhu 
niës ose të· mjeteve të damshme per 
shndetin asht e ndaluerne. 

7.'\ Për të kryemit e vizitimevet 
mjeksore komisionet' duhet të kenë 
veglat e poshtshenueme : 

a) vegël mealike për matjen e nal 
tësiës, b) metro për me i matë pjesat 
trupore, c) kantar, ç) stetoskop, d) 
xham zmadhuës (loup), e) tre abes 
lang, f) pincette dhe .silë (sond), g) 
pamuk higrosko;,ik, h) solucjone kar 
boti dhe sublima:e, i) tabela për cak 
timin e Iuqiës së syevet si pt r a ta 
qi diinë me shkrue ashtu dhe për ata 
qi nuk dijnë, j) nii I-gen, sapun me 
peshqir, k) n.i shtrat kashte, dy ç ir 
çale dhe dy kmisha të bardha mjeku. 

Vrejtje : Veglat e tregueme në pi 
kat ç, d, f, g, i, janë për t' u plotë 
sue prej Drej.oriës rekrutimit dhe në 
mbarim të kontrollimit mblidhen në 
qendër lë Dre i toriës në de pon e saj. 
Veglat e përmenduna në pikat a, b, 
c. e, h, i, k, ~janë për t'u plotësue 
prej N. Pretektu ës ose Bashkiës t'asaj 

degë. 

II. Vizitimi 
8. Djelmoshat qi do të vizitohen 

kan me u thirë nji nga nji në dhomë 
të komisjonit si mbas rradhës së rre 
glistrimit të tyne në rre gjistrin the 
meltar. 

9, Djelrr oshi i thirrun do .të hyj 
në dhomën i çveshun vetëm me brekë. 
Asht ndalueme me deklarua si t' aftë 
për shërbim ata persona qi janë krejt 
të veshun, vetëm me nji të kqyrun. 

I 
I 
I 

Përpara se të filloj vizitimin c tij, 
mjeku ka me e pye t se mos ket ndo 
nji srnund]e ose mos ankohet për ndo 
nji munges ose sas ati Në rast të nde 
nji ankimit të tillë mjtku duhet të 
vizitojë pik së parit sëmundjen ose 
sakatitn t' ankuerne dhe n' asht se kë 
ta pengojnë zotsiën e tij për sherbim 
ushtarak ather Im vizitimin t' ma tu 
ticshërn. 

N' asht se dj-Imoshi nuk kn anki 
me ose ankimet e tija dalin të pa vër 
teta ose nuk e pengojnë lkryen,jen e 
shërbimit ushtarak, ath: r vizitimi do 
të vazhdojë në mt ndyrën e posh tre 
gueme. 

N' asht se srnundja e djelmoshit 
kërkon nji vizitim ma të gjatë e ma 
të çkoqitun ather mbi propozimin e 
mjekvet, komisjoni mundet t' a lenë 
vizitlmin e tij për në fund të mble 
dhjes t' asaj ditë ose për ndenji ditë 
tjetër. 

N' asht se vizitimi për nji ose tje 
tër arr-ye nuk mund të bahet në ko 
misionin e kontrollimit aih-r djelrno 
shi dërgohet në spiralin ushtarak ose 
shtetnor ma t' afërt për me kalue nji 
vizitim special ose pranohet në shër 
bim dhe viztirnl i 1ij lihet me u krye 
në kohën e kenjes së tij në tru pe: 
N' asht S'! vizitimi asht baë në ndo 
nji Spital, kjo e fundit duhet të dër 
goj Drejtoriës r, krutirnit nji . dishrnië 
zyr.are për mbi gjith vizitimin me 
gjith hollësinat e duhuna, në mëndyrë 

· qi komisjoni të mundet me formue 
nji kuptim të kjartë për llojin dhe 
shkallën e srnundies dhe të mundet 
rregullisht fr caktojë vendimin e vet 
mbi zotsiën e djelmoshit për shërbim 
ushtarak. 

10. Vizitimi fillon me matjen e nal 
tësiës, glanësiës së krahanor it dhe pe 
shimit në mënyrë të viiueshme. 

a) për matjen e naltësiës djaloshi 
hypën kambë zbathë mbi veglën e 

matjes tue bashkue dhe pështet the 
mrat, mesin, shpinën dhe kryet mbi 
drrasën vertikale pa përulë kryet as 
parpara as mbrapa; 

b) për matien e rrethit të kraha 
norit djaloshi ngrehë duer t anash r.ë 
gjendje horizontale dhe numron me 
zse të nalië, mjeku j s rrethon krah 
norin me masën, e cilia nuk duhet ti! 
shtrëngojë trupin rue vue oroe se ng 1 

rnrapa ajo të kalon nën shpatllat dhe 
përpara të shkonte drejt nën majat e 
sisa vet; 

c) pesha e trupit peshohet me ka 
ndarin (decimal) shifrat e këtpne me. 
ti. vet (naltës'ja, rrethi i krah norit dhe 
pesha e trupit) kan për t' u rregjis 
true prej oficerit rekrutimit në rreglis 
trin themeltar n' e anën e majtë. të 
poshtme të shtyllës kontrollimit. 

11, Mbas masës së naltësiës djel 
moshat dahen në të shkurtua të mes 
me dhe të nalta si kur vijon: 

a) prej 1,54rilderi 1,S6m te shkurtna 
b) prej 1,57m deri J,6~m të mesme 
c) prej 1,66m e përpjet të nalta. 
12. Përfundimet e matjes se naltë, 

siës, rrethit të krahnorit dhe pesha' · 
trupore janë elemente objektive për 
me caktue vleftjen fizike të djelmo 
shavet por vetëm mbas nji vizitimi të 
plot t' organevet të mbrendshëm. Në 
1 ast mungese të çfardo shenje për 
anormalitet t' organevet të mbrend 
shme, duhet me pas në kujdes edhe 
këte se trupi a asht i1 zhvilluem fizi 
kisht në mëndyrë të njillojshme dhe 
regullisht. 

Vrejtje: a) Për caktimin e vlef,jes 
fizike të djelmoshavet në barasim të 
matjes së naltësiës, gjanësiës së kra 
hanorit dhe peshës rekomandohet for 
mula e Pigoier-it, por në përdorimin 
e saj duhet me pas paraspësh se dif 
tuesi i vleftjes fizike të dfelmoshavet 
si mbas ksaj formule nuk k,a nji vlet 
tje :absolute. 
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Vrejtje: b) Caktimi i vleftjes fizi 
ke mbas formulës së Pignier-it bahet 
në mëodyrën e vijueshme: prej naltë 
slës nxiret shuma e peshës dhe të 
gjanësiës krahnore: diftuesi i filluem 
asht ay qi tregon vleftjeu fizike të 
djelmoshavet ose : 

X=A-(B+C): X=diftues; A- 
naltësija; B = gjanësija e krahnorit 
dhe C = resha e trupit. 

Diftuesi deri me gjith 10 tregon 
trup tepër të fuqishëm. 

Diftuesi prej 11 deri me giirh 20 
tregon trup të mirë 

Di ftuesi prej 21 dt ri më 25 tregon 
trup të me sëm. 

Difmesi prej 26 deri me gjith 30 
tregon trup të pafuqiëshërn. 

Diftuesi prej 31 e nalt tregon trup 
të dobët, 

13, Për me e krye vizi imin e për 
gjithshëm të trupit-djelmoshi vendoset 
faqe dritës drejt, me kambë të bash 
kueme, thembra të ngiituna, krahët të 
[ishueme lirisht dhe duert të çelun 
me shpullën e kthyerne përpara, ndë 
mëndyrë qi, tuke u shikjue nga të 
.gjitha anët të mundet me u vrejt kja- 

. risht zhvillimi i rregushëm të giitha 
pjesavet të trupit ose të duken mu 
ngesat trupore, n' asht se ka të tilla. 

14. Në vizitimin e hollsieshërn të 
krë.s dhe të faqes duhet VL'e oroe: 

a) mos ketë mbi lëkurën llijna, 
fluçka, shënja, xhunga, të fryerne etj. 

b) mos duken përdredhje spazma 
tike ose gjendje paralitika të misbna 
vet të faqes. 

c) mos ket fistulla. 
ç) mos këtë ngritje të kapakvet të 

, · syevet, kthim të qepatlavet nga mre 
nda, dhe a janë në gjendje normale . 
të gjitha pjesat të tejshikueshme të 
syn it. 

d) ç'far as~t gjendj1 e veshit të 
përjashtern, mos ka rrjedhe qelbi tej\. 
kanali] të veshit, çpuemia ose çkatrri- 

mi i timpanit të veshit ose polipe, de 
ri në ç'shkali asht e ruejtuo çllsija e 
dëgjimit. 

e) në ç'gjendje janë fëjet e hundës, 
daarnja e hundës dhe për gjithsisht 
kerca e hundës dhe muqeuse-t dhe 
brimat e hundës. 

15. Për majtjen e shikjimit, mjekët 
do të përdorin tabelat dhe veglat e 
caktuerne për kët qëllim. A 'a qi në 
të dy sytë veças shofin de, i 5 metra, 
merren si të plotë pa vizitë speciale, 

Me kët rast tërhjekim vrej jen se 
Iuqlja e shikjimir, për ushtarët luftëtar 
të trupavet ushtarak pa përrnirsime 
me syza me synin e djathtë duhet të 
jenë së pakut 5110 d. m. th. gjymsa 
e Iuqiës normale, dhe për synin e 
majtë 5120 ose 114 të fuqiës normale. 
Kuerse veshtrirni asht terthuer d. m. 
th. kuerse shikimi i synit djathtë asht 
1[4 dhe ajo të syenit malt asht 1[2, 
ather djelmoshat shenohen në shërbi 
me ndihmëse. 

Shfrat e dioptrivet të Iuqiës thyse 
të syevet: të tregueme r ë tabelën e 
smundjever, .' shërbejnë Vetëm si nji 
tregim objektivë në provimin e fuqiës 
së shikjimit të syevet. Por për me u 
lirue nji djalosh prej shërbimit ush 
tarak për dobës'ë shikjimit, e shkak 
tuerne prej Iuqiës thpese të syevet, 
ose të prandohet për kët arrsye në 
sherbime pa armë, fuqija thyese për 
shkurt pamj ~ duhet të jetë ma e vo 
gël dhe për largshikjim të jetë ma e 
madhe se ajo e diftueme në përshkri 
min e srnundjevet (kuptohet dhe as 
tigmatizrna). 

Fuqi]a e shikiirnit të djelmoshavet 
me shkollë të mesme ose shkollë të 
naltë të cillët hyjen në shkollën e ofi 
cervet të rezervës, do të caktohet mbi 
korixhim me syeza mbasi atyne u le 
johet mbajtja e spezevet në shërbim. 

16) Për caktimin e Iuqiës dëgjimit 
mjekët do t' i përdorin veglat e cak- 

tueme për kët qëllim'. 
N° asht se vizitimi i djeln:oshavet, 

për nji ose tjetër arrsye nuk mund 
të bahet në komisionin e kontrollimit 
ather ato o dërgohen për vizitimin 
në nji spital shtetuor, ushtarak ose 
civil ose kan me u provue mbasi U! 
hyejne në sherbim ushtarak. 

Vizi.imi i veshvet si dhe shkalla 
e degjimit ma të shpeshtën herë ba 
het në kohën e mbledhjes të komis]o 
nit, për kët qëllim mjekët mund të 
përdorin at ças veglat e otoskopies. 
Me këto vegla shp.sh her mund të 
fitohen ato kuptime pozitime të, ciltat 
lehtësojnë vi erjen t arrsyetueme të 
gjendjes s' organit të digjimit. 

Sa për veglat t]. ra të vizitimit (ka 
tetërizrna e boriës së Eustahiut etj) 
mbasi zbatimi i tyne asht i delikat 
shërn dhe n' aplikim të njihershërn 
nuk nep veç përfundime të pa sigur 
ta, prandaj ato nuk përdoren prej ko 
misjonlt. 

'Ndër komisionet e kontrollimit ku· 
crse mjekët vizitojnë fuqiën ndigiuese, 
ata kanë për qellim : 

a) të caktohet lusha e degllmit, 
ruke matë largësiën në të cilën nuk 
dëgjohen ma fialët të foluna me za 
t' ulët (me pëshpëllirn) me zae të plotë 
dhe me zaë të naltë ; 

b) të caktohet shkalla e degjimit 
të zanavet të dob:a, të rregullshme 
dhe të rregulluerne, tue mat largësiën 
prej t~ cillës fillojnë të digjohen ra 
hjet e nji orës normale të xhepit. 

Mbas vizitimit, djelmoshat shurdh 
ose pretendues se janë të tilla, mund 
të dahen në katër kategorië : 

I) djelmosha, n! të cillN vërteto· 
het smundja e pashërushme e veshë 
vet, e cila plotsisht vërteton shurdhë 
siën, përjashtohen prej shërbimit. 

2) djelmosha, në të cill!t smundja 
e veshit asht e shërueshme dhe nuk 
asht aq sa me eshkaktu e shurdhi- • 
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siën në nji shkalit! të tillë sikuer e 
pretendojn ata vet, këta prandohen 
të zot për shërbim ushtarak. 

3) djelmosha, në të cillët smun 
dja e veshit mund të shkakto] shur 
dhësiën pa kenë e mundun me caktue 
at ças para komisjonit shkallën e pri 
shjes· së veshit, të tillët lihen në fund 
të mbledhjes së komisionit ose për 
vizitim dërgohen në ndonji Spital 
shtetnor, ushtarak ose civil i cili in 
stitut i paraqit dreitoriës rekrutimit njl 
dishrnië vërtetuese smundjen, ose re 
kruti mirret nen armë dhe vizitimi i 
tij kryhet mbas hyrjes në shërbim. 

4) djelmosha, në të cillët në kohën 
e vizitimit nuk ka kenë e munduri 
me kcnstatue asnii da mtim organik 
të veshit dhe t~ cillët me përgjegjet 
e tyne të kundrështueshme shkaktojn 
dyshimin mbi vërtetsiën e ankimit të 
tyne, këta prandohen prei komisjooit 
për të zot për shërbm ushtarak. 

17)[Në viz imin e gojës dhe të fy. 
tit, kan p''r t'u shlkiue gjendje e bu 
zëver, dhambvet, amigdalav, vet, e 
tje. caktohet te ç' far mund të jetë 
përshtypja e të meiavet të gjetuna për 
mbi veprën e përtypjes, e kapërcimit, 
e Iolies dhe mbi shëndetin e përgjith 
shëm. 
' 18) Qafa dhe peshku i kurrizit vi 
zitohen sa i përket formës, lëvizësiës 
dhe gjendjes së ruzavet të tyne, Veç 
ksaj vehet o-oe edhe mbi gendien 

· e gërmazit, kanalit .të .frvmës dhe shka 
llt!s së shvillimit të glandavët, tiroide 
dhe limfa'Ike. 

19) Shqertlm! i krahanorit ka me 
u krye tue shikjue organizimin, for 
mën, giatësiën, gianësiën dhe thellë 
siën e krahnorit ; organizimin e kyçe.: 
vet, kockës krahnorit, shpattlës, pesh 
kut të kurrizit dhe të brinjver, tue vuë 
oroe qi ata të mos kt n nli pa rregull 
sië, .marria e frymës a bahet lirisht, 
lehtesisht, regullisht dhe me nji plo- 

'I 

tslë normale të mëlçiëvet. . , 21. Provimi I rregullshëm i mushk. 
Krah nor i gjat dhe i ngushtë, shpa- nievet të bardha dhe të zemrës bahet· 

tlla të ngushta dhe të varuna, kyçka' .. me mjetet e zakonshme, prekje, troki 
(cltavicul) tepër të daluna, thellimi. i tje dhe digj im. Në provimin e ze 
tepërt të luginavet (gropave) të sipër-: .mrës duhet me pas parasysh se shur 
me dhe të poshtme të kyçkave, shpa-. ·met të zemrës shpesh herë mund të 
tufla të daluna si krah jan glith she- gabojnë tuke u mar për damtime or. 
nja të nji zhvillimit të keq të tru- ganike të klapavet të zemrës. 
pit. 22. Në vizitimin e barkut duhet 

20 Rrethi i krahuorit ndër djel- më marrë parasysh' forma, madhësiia 
mosha të mir zhdrivilluem asht për- dhe elasticiteti i tij, provohet se mos 
gjithsisht ma tepër se gjymsa e nal- të ketë ndonli xhungë (tumeure) për 
tësiës, për në asht se ndodhet qi rre· jashta ose mbrenda në te, ç' far asht 
thi i krahnorit të jetë ma pak se gjy. gjendja e-kërthizës, e kanalavet kru- 
msa e naltësiës por me gjith kët zhvi 
llimi i pëgjithshërn i djelmoshit asht 
i mirë ather ajo nuk mundet akoma 
të shkaktoj lirimin e tij prej shërbimit 
ushtarak. Mbas ksaj dobtësiia e krah 
norit nuk mundet të caktohet vetëm 
në barasimin e masavet të krahno 
rit dhe të naltësiës- 

Për me gj}'kue për dobtësin e krah 
norit duh.t me marrë parasyesh · gje 
ndjen fizike të përgiithëshrne dhe gja- •• 
nësimin e krahnorit i cilli ndër djel- 
moshat të shndoshtë nuk asht ma pak 
se ·5 sentimctro. Djelmosh me nalrësië 
1,57m dhe ma nalt, mund të prandohet 
i zoti për sherbimin ushtarak, me 
gjith qi rrethi i krahnorit të jct ma i 
vogël se gjysa e naltësiës, mjafton qi 

· të jetë fizikisht i zhvilluem mir dhe 
gjanësimi I krah norit ( diferenza mest 
marrjes dhe lëshimit .të thellë të fry 
mës) të mos jetë ma e vogël se 5 
sentimetro (inspiration dhe expira 
tion). 

Por nji djalosh me naltësië 1,54m 
1,56m për me. u prandue i zoti për 
shërbim ushtarak duhet· të ketë njl 
zhvittim trupor të mtr dhe_ të rregull 
shëm, me nji krahnor të zhvilluern 
rrethi i tij t'a kalojë gjysmën e naltë 
siës dhe zgianimi i tij të mos jetë ma 
pak se 5 santim dhe randësija e tru 
pit të mos jet ma pak se 50 kgr. 

rate e inguinale të mos jenë këto të 
zgianueme dhe sikuër të mos përmbaj 
në hernie, .ç' far asht rnadhësiia dhe 
gjendja e mushkniës së zezë dhe 'e 
shpnetkës, 

Kuerse diktohet fryemja e ndonjl 
kanalit ingiue l pa muitë me u ndië 
me gishtin ndonji e dalunë në kana 
lin, prej marrjes frymë ose kollitjes, 
pranohet se djaloshi ka vetëm zgja-. 
nim të kanalit dhe jo hernie në gjen 
dje fillore, sa do edhe me ndi me gi 
shtin nji kundërshtim. 

23. Në kontrollimin e pjesës së 
kollganavet (iliac) duhet vue oroe 
formës dhe zhvillimit të rregullshëm 
të kockavet ashtu dhe gjendjes së ky 
çevet të gullganës. 

· Mbasand, j vizitohet gjendja e or 
ganevet gënital-, gjendja e hapjes së 
përjashtme te kanalit shurrës, gjend.a 
e voever, ç'far ash! gjendja e tyne, 
mos ken forcime, mos të ketë xhung •. 
lia në torblcën (scrutum) ose mbi fi· 
jen e farës, 

Vizitohet gjendja e daljes së mbrap 
shme (rectum), mos ketë pezullim 
(chute), fistulla, e tjera gjendje smun 
diele mbi zorrën e të ndejtmes, 

24: Në vizitimin e anësienavet të 
sipërme dhe poshtme (krahat dhe ' 
kambët) tërhiqet vrejtja a janë nji lloj · 
zhvillueme mishnat e t~ dy anëvet a ; 
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26. N' asht se nji djalosh me nji vet me këto raste mos me u kënaq 
herët heq disa smundje ose mungesa vetëm me tregimin e smundjes por 
të cillat veç e veç nuk i pengojnë dhe me mbrojtje përfundimet e saja 
kryemjen e shërbimit ushtarak, por të I ligjore. 

•• gjitha së bashkut ja pengojnë krye- 29. - Djelmoshat, n Iër të cillët 
Ill. Te ndryshme · mjen e tij, ather nii djalosh i tille ti- në vizitimin mjeksor kuptohen dhimbje 

25. Në çfaqjen e mendimit të tyne rohet në bazë të vendimeve organike të cillët nuk janë në shkallë 
mjekët nuk duhet të barrojnë se të të posaçme në të citën përsh- sa me u përjashtue prej shërbimit o- 
gjitha smundiet të mbeta trupore dhe kruhen smundjet dhe mungesat e tija . se asish qi janë të keq shvillueme O• 

damtimet të jenë : veç e veç tue tregue se në bazë të cillës se të pa shvillueme fizikisht, lihen 
a) pozitive d. m. th. të titta prej pik të tabellës së smundjevet u c.k- për vitin e ardhshëm. Djelmoshat të 

të citlavet i vizituemi asht me të vër- tue tiririmi i tij. cillët për arrsyena të sipërtregueme 
tet i sëmurë dhe 27. Në mbarim të vizitimit mjekët jan tan për nji vjet n' asht se dhe në 

b) të gëuipeme (të çpiluna) d. m. ja çpallin komisionit përfundimin e vitin e arehshëm zhvillimi fizik i ty- 
th. të tilla qi shenjat e smundjes janë vizitimit të tyne dhe për ata për të se nuk asht i përmirsueme, lirohen 
të bame nea t' interesuemit dhe po ·1 cilët gjendet ndonji smundje mjekët prej shërbimit. 
tregohen mjeshtërisht nga ana· etii duhet t'a shkruelnë në rregjistrin the- 30. - Kuer se gjinden smundje ose 
me qëllim qi të shpëtoj prej shërbimit meltar tuke tregue Nr. e sëmundjes, mungesa të cillat nuk janë të parapa. 
ushtarak. tue propozue mënyrën e veprimit dhe· me në tabellën e smundjevet por të 

Pra ndej mle kët duhet të mundohen tuke nënshkrue për ç' do rekrut se- cillat shkaktojnë pazotsiën e djelmo 
me e caktue diagnozën e tyne me të muen me firmën e tyne (p, sh. i shit per sherbim, komisjoni i kontra· 
gjitha mjetet e lejueme për provim smuer prej , . , .• mbas NJ. . . • • . llimit në baze të raportit shndetsor të 
smundjesh, mbasi për caktimin e ç'do të tabellës sëmundjevet,. mjt ku •.• , , rniekvet e paraqet çkoqnjen e çashties 
smundjesh kan me u pështet jo ve- mjeku . • • • . • Komandës P. F. A. ose komisjonit in- 
tëm mbi nii shenj çfardo për mbi të Në. bazë të vendlmevet të mjekvet spektimit. 
gjitha shenjat qi mundet të vërtetojnë komsioni cakton qi rekruti· asht: ' Gji th ashtu ka me u veprue kuerse 
ose mohojnë smundjen ose tue u pë- a) i aftë ~ër sherbim luftëtare dhe mj~k~t bijnë. n~ k•:ndershtim. Por .. ~fi- 
shtet mbi shumicën e shenlavet oblek- allier po të mos kerë pengime· tjera cert t rekrutimit mundet të kërkojë e- 

m irret si i plotë. dhe mendimin e ndenji mjekut të për- , 
b) i aftë për ·shërbim pa arm dhe jashtëm tuke imarrë nji raport shndet- 

nuk duken frymje ose paraliz në ky 
çket të mëdhaja ndër kocka të gishta 
vet të duervet dhe të kambvet, mos· 
të ketë shtrembësime, shkurtime dhe 
tjera. mungesa qi mund të pengojnë 
lëvizjen e anëslënavet. 

Në disa raste asht nevoj me i matë 
edhe anëslënat. 

Matja t anësienavet të poshtme 
(kambvet) bahet në mëndprë të posh 
tregueme. Me metron kan me u matë 
gjatësija e kambëvet prej kordhokllës 
(epin iliac superieure) deri në nyiet e 
qetës mbrendëshme (maleol interne). 
Diterenca e matjes së dy kambavet 
tregon mungesën e kambës. 

tive të smundjes. 
Para se të nepet dialoshi nën giyq 

dhe në dispozicj on të rreptësiënevet 
ligiore për arrsye rrene o :e për smu 
ndje të vetshkaktueme, mjeku me anën 
e nji vizitimit të kujdesshëm duhet 

· ~ë bindet se nji smundie e tillë nuk 

ekziston me të vërtet ose qi ajo asht 
e shkaktueme mjeshtrisht nga t' inte 
resuemit për me shpëtue prej detyra. 
vet ushtarake. Në raste dyshimi, ndër 
smundje të shpifuna ose ndër smun 
dje qi kërkojnë nji kontrollim te gjatë 
dhe të posaçëm, djelmoshat mirren 
në shërbim ushtarak dhe mbas hyrjes 
së tyne në shërbim dërgohen ndër 
spitalet ushtarake ose shtetnore ku 
se vehen nen nji kontroll të gjatë dhe 
të plotë. 

ather vendoset për marrjen e tij në 
ndonil lloj arme ku se mungesa shndet 
sore e tij nuk e pengon ose për për 
jashtimin e tij krejt prej sherbimit. 

c) nuk asht i anë për kurrfar shër- 

bimi dhe ather përjashtohet. 
ç) lihet për nji vjet. 
28, - Antarët e komisjonevet re. 

krutimit shpesh herë janë favorable 
për lirimin e atvne djelmoshavet qi 
kan mungesa të jashtme të dukshme 
sa do qi këta mos jen fort ië randsl 
shme, kuerse përkundrazi shpesh herë 
janë tepër të repta kundra atyne të 
mbetavet të mbrendshme randësiën e 
te ciltavet anëtarët jo specjalistë nuk 
mundet të kuptojnë. Asht detyra mjek- 

sore, 
IV Konditat për llojarmët 

e ndryshme 
31. - Lloj armet e ndr.pshme- nuk 

kërkojnë nji lloj çilsiffa: fizite prej 

.., 
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ushtarvet: kuërse për nji lloj nji ar 
me ushtari duhet të kerë disa çtlslëna 
trupore, për nji armë rjeter gi-ndla e 
nii mungese fizike nuk pengon shër 
bimin. 

Komisjoni i kontrolli nit duhet re 
mbaj parasysh këto konditat në da 
mjen e djelmoshavet nder lloj ar met 
të ndryshme. 

32. - Dielmosh it të shëndoshtë o 
se t'al.ë për shërbime pa arm dhe 
për të ciltët asht vendos se janë W 
plotë kan me ndaë ndër lloj armet 
të ndryshme si mbas çilsiënavet fizi 
ke dhe profesjonate të tyne dhe si 
mbas dispozitavet të posh'reguerne 
për lloj armët e ndryshme. 

33. - Çiëlsiënat fi7ike kryesore qi 
kan randësie për ndamjen në lloj-ar 
mët të ndryshme jan: lartësija, zotsiia e 
ecjes dhe shkalla e fuqiës fizike. 

34. Në damjen e djdmoshavet në 
lloj armet U! ndrps hme, komlsjone t e 
kontrollimit tuej pasë para sy~sh ve 
ndimin e mjek vet, duhet të marrin për 
bazë edhe konditat fizike dhe profe 
sjonate të përgjithshme të poshtregue 
me: 

Për kamsorië 
35. Zotsië për marshime të gjata 

qi kërkon shndcshtëstë të plotë dhe 
organizim të mirë të kambvet. 

. 36. Zotsië me baltë armatimin dhe 
paiet, gja e cilia kërkon Iuqië fizike 
të madhe. 

37. Fuqië shikimi e cilia sa të ierë 
e mundua t' avitet shikimit normal, 
s'pakut për synin e djathtë dhe nji 
fush shikimi mjaftë të gianë, 

38. Zhvillimi normat të mendjes 
zotsië gjykimi. 

Për Artiljerië 
39. Zotsië hecje, e cilia kërkon 

shndetsië plotë të kambvet, 
40. Fuqië të madhe mishnash. 
41. S~pakut 50 °lo të djelrnoshavet 

të shënume në artiljerië duh· t të ke 
në fuqiën e shiqirnit normale· 

42. Lartësila trupore .e tyne të mos 
jetë ma pak se 1. 70m. 

43, :~o 010 e djelrnoshavet të shë 
nuem në ket ar në të dtjnë me shkruë 
e me këndue dhe 10°]0 të kenë nienën 
prej mjeshtrivet kovaçi dhe sarnarxhi] 

Për xhenio 
44. Çilsië fizike dhe të hecies si 

p: r karnbsori 
45. Zotsi]a me e da bojën e blër- 

1ë (jeshile) prej të kuqes sidomos për 
signalistët dhe telegrafistët. 

46. to, '[o të jenë zdrukthëtar, 5 "lo 
kovaçë dhe 2 °[0 murator. 

47. Ata qi në jetën e tyne civile 
kanë sherbye në degën telegrafo-po 
stale do te shërbejnë prap në telegraf 

Për Marinë 
48. Ata qi banojnë në breg të de 

tit me cilesl të tjera si për kamsori. 
Për puntoriët, muzikat etj 

49. Për puntoriët dhe mir shtëriët 
të ndryshme do të shënohen ata djel 
mosha qi k n çilsina mjeshtrije tuke 
mos i dhan randësië të madhe zotsiës 
fizike e cilia nuk kishte aq me pen 
gue krpernjen e mjeshtëris së tyne. 

50. Për bandat ushirake të mirret 
parasyesh gjendja e përgiithëshrne tru 
pore të jetë normale dhe sidomos 
krahnori dhe mushkniët e bardha të 
jenë të shndoshta, dharnbët të jen !ë plot. 

5 t. 50 °lo të djelmoshave qi dijnë 
me shkrue e me këndue duhet të lihen 
për artiljer.ë dhe xhenjo, 50 c10 të tie 
ra lihen për në karnbësorië, mitraljoz 
ejt. 

V. Dispzita të 'fundit, 
52 Këtu ma poshtë numrohen ato 

smundje dhe të mbeta të sheshta të 
cillat kjartazi pengojse kryemjen e 
shërbimit ushtar •• k. Këto mungesa 
mund të sherbelnë pcst-komandatavet 

të gjidarrnerias si dhe pleqsiës së ka 
tundevet në dhanjen e dëshminavet qi 
bahet fjalë në nenin 15 të rregullores 
së rekrutimit, kjo listë mund të shër 
bej dhe për me dëshmue .gjendjen e 
ndihmësavet. 

l. Smundje me zjarm të mëdha qi 
vazhdon ma tepër se tri ditë. 

2. Ata qi tngojnë prej ma tepër se 
nii muej. 

3. Mungesa e karnbës, paraliza e 
kambës (pika) plaget Scthe ankyloze 
(shtrernbësina e mbledhjet) e mos ha 
pja e kyçevet të clllat pengojnë heclen 
si edhe hypjen në kalë. 

4. Smundje të tjera qi pengoju hy. 
pien në kalë. 

53. Në vizitimin e ndimësavet kan 
me u ruejtë nji ato rregulla të tregue 
me në kët rregullor]e por me konditë 
qi për ndihmësit do të kërhohet qi 
glen.lia shnd-tsore të mos pengon pu 
nimin ose [kryrnjem e mjeshtriës së 
vet me anën e të cillës ndihmësi fiton 
bukën e tija të [përditshme. 

54. Kjo rregullore e zotsiës trupo 
re me giith tabelën e smuodjevet të 
bashkaniituna asht në fuqië dhe për 
komisjooet për caktimin e zotsiës tru 
pore të ushtarvet aktiv qi gjinden 
nën armë. 

55. Për m ~ ju dhanë leje ose për 
me i përjashtue ushtarët qi gjinden 
nën arme do të veprohet në mënyrë 
poshtrguerne: 

a) nji ushtar i cilli mbas lëngatës 
të randë ka nevojë për ndrim ajrit 
ose leje pushimi deri dy muej, vizi 
tohet prej mjekvet ushtarak (shternor, 
të bashkiës dhe në munges prej ndo 
nji mjeku civil) të vendit dhe në bazë 
të raportit dhe propozimit tij lirohet 
drejt për së drejtit për në leje. Rapor 
ti shëndetsor i paraqitet Komandës 
P. F. Armate me udhë jerahike tuke 
tregue datën e nisjes së tij me leje. 

b) për me i dhanë nji ushtari ma 
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tepër se dy muej leje, për me e lirue 
e transferue në klasën e rezervës ose 
për me përiashue fare prej sherbimi 
ushtarak formohet nji komision prej: 

1. Drejtorit rekrutimit (ku nuk ka 
lë tillë rnirret oficeri i ngiindarmeriës) 

2) Komandatit epror i 'at'] ushta 
rit (Batt. Krrnp, Komdi.) 

3) Dy mjek. (me pref'.rim: ush:a 
rak, shtetoor, të Bsshkiës civil). Ndër 

· vende ku nuk ka dy miek ka me u 

dergue dhe nji mjek ushtarak prej 
K. P. F. Armate. 

Ushtari ose nënoficeri i paraqitun 
para komisionit do të vizitohet prej 
miekut dhe në fund.të vizitimit do të 
katëgorizohet si mbas nenit 27 të ksaj 
rregullorie, Raporti shndetsor i këtij 
komisionit me giith vrejtjet dhe në. 
shkrime t t'antarvet dhe mjek vet i pa 
raqitet Komandës P. F. Armate e cilia 
urdhnon vazhdimin në sherbim, dha 
njen e lejes, l.rirnin prej sherbimevet 
me arm ose përjashtimin për giithnji 
prej shr rbimit ushtarak. 

56. Mjeku t'emnuem nepër komi- , 
sjonet e kontrollimit mbasi t'a kryejnë 

detyrën e kontrollimit, detyrohen me 
paraqitë me anën e Drejt. Rekrutimit 
nji rapot dhe nji statistik në c.y ko 
pje. Për mbi raportin kan me shkrue] 
të përshtypjen e tyne mbi gjendjen 
shndetsore të përgjithshme të rekru 
tavet t' asaj klase qi ata kan v'zitue 
dhe vr,jtjet e tyne spec.ale mbi disa 
ç.sht]e shndrtsore dhe në statistikat 
me shifr.i kan me tr-gue se: 

a) sa veta kan vizitue. 
b) prej ktyne sa kan dalë t' aftë 

për sherbime ~lufte sa për sherbime 
pa armë, sa [aoë lanë për nji vjet, sa 
janë fare përjashtue. 

c) prei kryne të fundit ss u përla 
shtuen për smundie me randsi ko 
llektive, siftlis, T 8. C. malaria etj. 

d) prej rekrut ivet përglithsisht sa 
u gjetën te s ikurtë, të mesëm e sa të 
gjatë (si mbas Nr. 11 të ksaj rrcgu 
llorj ~) 

e) sa veta kan kenë me trup tepër 
të Iuqieshërn, sa me trup të mirë, të 
mes ërn etj. (si mbas Nr, 12 të ksaj 
rregullo-je) 

Kjo statistikë me gjith raportin i 

paraqiten Kmds. P. F. Armate, e cilia 
nji kopje ja paraqet Drejt. P. Shndet 
siës. 

57. Ata djelmosha të cillët në kon 
trollim e sipër gjenden të sëmuer 
prei Siphilisit at ças ntn kujdesin e 
oficerit 'të glindarmerlës t' asaj dege 
kanë me u dërgue në spitalin më afër 
ku. si mbas urdhnavet të posaçme të 
Drejt. Përgiith, Shëndetsiës, kan me u 
mjekue me shpenzimë shtetnore. Prej 
këtyne ata qi jan në formët të tregue 
me në pjesën e sipërme Nr. 11 të ta 
belës sërnundievet kan me u përla 
shtue prej sherbirnit të tjerët qi janë 
tregue në vr.jtjen e Nr. 11 të tabelës 
kanë me ju dhanë nii dishmië zyrta 
re prej spitalit tuke · tregue se janë 

mjekue regullisht dhe kshtu kan me u 
marrë nën-armë në p riodhën e dytë 
të thirjes së klasës ~ë tyne (si mbas 
Nenit 4 të ligjit Rekrutimit) 

58. Kjo rregullore anullon të gji 
tha dispozitat t~ ma parshrne mbi çe 
shtjen e caktimit të zotsiës trupore 
për shërbimin ushtarak. 

Nr, Emni i Srnundjes Përjashtohen për gjithnji pre] 
shërbimit 

nji përmirs irn prej punës 
fizike. 

4 Smundje të ma Kuerdoherë. 
randësishme kro- 
nike të gjakut dhe 
defekti i ndrrimit 
të gjakut. 

5 Smundje kronike të Kuerse janë të dame mbi 
l=kurës pjesën e rr.a dhe të trupit, 

kuerse i kundërshtojnë she 
rimit dhe lehësisht rikthehet 
(recidivohet) ose me lokali 
zimin e saj pengon të krye 
mit të sherbimit. 
Kuerse- shëmtojnë faqen, pe 
ngoj në lëvizjen lehtësisht çi 
len në plagë ose pengojnë 

Tabela e sëmundjevet dhe munge 
savet trupore qi shpëtojnë djelmo 

- shat prej shërbimit ushtarak 
I. Mungesa trupore dhe smundje te përgjithshme 

të pjesavet të ndryshme të trupit 

Nr. Emoi i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

Shtat i shknr.ë Kuerse mbasi të lihet për nji 
vjet në kontrollimin e vitit 
dytë tru pi mbetet ma i uojt 
se 1,54 

2 Dob.ë sië trupore N' asht se mbasi të lihet për 
dhe mos zhvilli- vii in e dytë prap nuk pir- 
mi i trupit. mirsohet. 

3 Trashësie e tepërt Kuerse pengon lëvizjen dhe 
ndalon shërbimin në çfardo 
dege t' ushtriës dhe kuerse 
duket qi nuk mund të pritet 

6 Sikatrice 
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Nr. Emni i Smund]e Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

mbajtjen e uniformës ushta 
rake dhe të pajevet. 

7 Fistulla t ktive (me Kuerdoherë. 
rjedhje të pashë- 
ruëshme) 

Vreir]e: Me fistulla të vogla 
e të shëruëshme, kue rse nuk 
kan nji përshtypje mbi gje 
ndjen e përgllthëshme t'orga 
nizirnit mund te prandoh.n 
në shërbime pa armë. 
Kurse me madh ~siën e gje 
ndjen e tvne pengojnë lë· 
vizien e lirë dhe mbajtjen e 
uniformës. 

kqila Kuerdoherë. 

8 Xhunga të mira 
(benigne) 

9 Xhunga të 
(malign") 

JO Skroful Kuer ganglionat janë të rri. 
tuna, formojnë paqeta të më 
dhaia, jan të ngjituna (bash 
k uern-) me tisutet të rrethue 
me ose janë të "shoqnueme 
prej fotije dhe fistula. 
Kuerse ka shancre fagedeni 
ke te mdha e të shumta, sip. 
hilide ulcer ose të randa, ne 
krose me shkatrimin e tis 
nevet dhe deformacjone me 
randësië, shkatrrimi siphili 
tik të sisternës nevroze dhe 
t' organvet të mbrendëshme. 
Vrejrje: Ata qi nuk i kan 
format të sipërtreguerne mba 
~i të mjekohen në Spital mi. 
rren nën armë në periudhën 
Iltë të klasës së tyne dhe në 
bazë të raportit zyrtar të . ' 
Spitalit. 

Sëmundjet shpirtnore (payhike) dhe nervoze 
12 Idiotizma Kuerdoherë. 
13 Smundie shpirt- Kuerdoherë. Edhe me i pas 

11 Siphilisi 

nore. past në kohe të shkuerne. Në 
kët rastë duhet të ketë në 
dorë nji dishmië zyrtare 
prej nji smuentor.s shtetnore. 

Nr. Ernni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

14 Hores, Hists ria, Kuerdoherë, 
Epilepsia soma- Për Histerien, epilëpsien dhe 
mbulizrna. somambulizmën mbas nji 

provimit ndër spitale Shtet 
nore, 

15 Smundie kronike Kuerdolierë. 
të trunit dhe të 
1 alcës së kurriatt 
(moelle upinoire) 

16 Sm u ndje kronike Kuerse' për këto eksiztoinë · 
të nervav, t shenja objektive. 

Smundjet e sistemës së mishnavet dhe të tendonvet 
17 Damtiuie dhe mu- Kuerse kan shkaktue ndry 

ndje të mishnav. t shirne ndër kyçat dhe mish 
dhe të tendonvet nat dhe pengojnë lëvizjen e 

lirët' ansiës (kam bë krah etj)1 

18 Artrit tub.rkuloz Kuerdoherë, 
19 Mos lëvizja e kyç. Kuerdoherë, 

këvet mëdha 
Vrejtie: Ata qi kan nji lëvi 
zie të kufizuerne të çfardo 
kyçkes së madhe, kuerse asht 
shkaktue prej n]i të dalmes 
qi nuk ka hye në vend tro- - 
rnatik, të cillët nuk pengojnë 
lëvizjen e rregullshme t'anë 
sinavet. prandohen në sher 
bime pa armë. 

20 Kyçka të rena (Iau- . Kuerdoherë. 

\ 

sse articulatipn) të 
dalme Jë pa vueme 
në vend, të përpjek 
me të zakonshme, 
sh'rerntësina, zba, 
·timi i kyç cavet (re- 
lachement des arti· 
culation) 

21 

;' 
Smundjet e kockavet dhe të periostit 

lnflamatione kronike Kuerdoherë. 
të kocka vet (të ngra- 
nme dhe vdekje-pa- 
refation et nervos) 

II. Smundjet të pjesavet të caktueme 
a) smundjet e kryes 

Ua Deformacjon i kaf Kuerse asht me nji shkallë 
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Nr. Emni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

kës së kres (kran) të tepërte dhe pengon mbaj 
tjen e ksulës. 

22b Qerja (Iavus) Kuerse nuk mbulohet me 
ksulë, 

23 Mungesa e kër- Kuerdoherë. 
cavet të veshver, 

24 Rrjedhje qelbi prej Kurse mvaret prej inllama 
nj i ose të dy ve- tionit kronike të kanalit për 
shvet. jashtëm të dëgjimit ose të 

veshit të mesem (oiitis ex 
terna chronica, otitis media 
purul- nta chronics) të cillët 
bashkohen me degeneresene 
të rands idhrne të tissuvet të 
veshëvet, si: trashim i tepërt 
(hypertrophie) ose shkatrrirn 
i daulçes (timpanit) ose for 
mimi i ç uglitiëve polipore 
ose karjes të kockinavet të 
veshit ose të kockave tjera 
të veshit. 
Vrejtje: I.) Çpuernia e vogël 
e dauçes (timpan) pa kom 
plikacjone, inflamacione, kuër 
·se .me veshin e prish un mund 
të digjohet deri më 2 metro 
nuk liron prej shërbimit ush 
tarak. Çpuemja e dy daulçë 
vet (timpan) liron prej shër 
bimit luftëtar. 
Vreitie: _II) Çpuemja e dy 
daulçëvet (timpan) kuërse 
nuk asht e bashkuernë me 
inflamation dhe kuë.se pak 
simi i dëgjjrnit të nji veshit 
asht nën 2 metro dhe të tje 
trit ma tepër s~ 6 metro, 

"djelmoshi prandoh- t në shër 
bim pa armë. 

is Paksimi i dëgjimit. Kuërse dëgjimi i fjalimit 
normal për nji vesh asht ma 
pak se dy metro dhe për 
veshin f tjetër ma pak se 6 
metro, kuërse paksimi rnva 
ret prej smundjes pa rrjedhje 

Nr, Emni i Smundies Përjashtohen për gjithnjl prej 
shërbimit 

qelbi. 
Vrejtje: Kuërse dëgjimi i fja. 
limit normal të nil veshit 
asht ma pak se 2 metro dhe 
për tjetrin asht 6 e ma tepër 
prandohen në shërbimë pa 
armë. 

26 Shurdhësie, shar- Kuërdoherë. 
dho gojasie (umet) 

c). Sëmundjet e faqes 
27 Shëmtim Kuërse asht në oji shkallë 

të tepërtë dhe shëmton faqen 
28 Shtrembësimi pa- Kuërse asht e vjetër dhe e 

ralitik i faqes. pashërueshme. 
Z9 Palëvizësi e nofu- Kuërdoherë. 

llës 
30 Atrophie ose hi- Kuërse çlaqet në nii shkallë 

pertrophie e nolu- të madhe. 
llës. 

d) Sëmundj~t e organevet të pamjes 
1) Sëmundjet e kapakvet të 11ynit 

31 Mungesa 'e kaput Kuërdoherë. 
e cillit c'o sye 

Vrejtje: Mungesa e përples 
me të ka pakut të nji syni, 
kuërse nuk ka nii përshtypje · 
të keqe përmbi veprimin e 
rregullshëm të synit edhe 
nuk asht e shoqnuemë prej 
inflamacjone përmbi konjuk 
tivin, nuk ndalon marrjen e 
djelmoshit për shërbime pa 
armë. 

32 a).Sikatrice t' ajmë Kuërse pengojnë levizjen e 
dhe tjera mu o ge- lirë të kapakut, të kokër 
sa të kapakut. dhokut të synit dhe pamjen. 
b) Kthimi i kapa- 

I 

kut për përjashta. 
c) Spazma i kapakut 
d) Ptosis. 

Vrejtie: Kuërsë ramja e ka 
pakut asht stacjonare dhe 
me ndihmën e lëvizjes te 
kryes n~k pengon pamJep 

t 
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Nr. Ernni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 

shërbimit 
cilla duhet të jetë normatµ 
djetmushi prandohc t në shër 
bim pa armë. 

33 Kthimi i kapakut Kuërse me ktë shkaktohet 
ose të qepalla vet ioflamacjoni kronike të ko- 
nga mbrenda ruejës. 

34 Sikatrice nëpër kon- Kuërse trazoja koruejën. 
juktivat të kapa- 
kavet. 

35 Trahoma conjuc- Kuërdoherë, 
riv granulosa) 

2) Sëmundjet e kanalit të lotvet 
3b Dakriocistit kro- Kuërse asht në U! dyë syët 

uik: ·ne qelb. dhe asht në lidhje me kom 
ptikacjone pga ana e koc 
kavet dhe konjuktivës. 
Vrejrje: Kuër asht nl! nji 
çhrdo syë dhe nuk asht e 
shoqnuemë me komplikacjo 
ne ndër kockat dhe koniuk 
riven, djelmoshi prandohet 
në shërbime ra armë. 

Sëmundjet e konjuktivit dhe të Corneas 
37 Njollë (leqe) dhe Kuërse janë mbi të dy spët 

sikatr.ce përmbi dhe pakscjën shjdirnin ma 
konjuktivet. tepër se 5[10~ 

Vreit]e: Kuërse janë përmbi 
bebes synit djathtë dhe shi 
qimi i synit majt asht 5[10 
dhe ma tepër dhe në të djath 
tën jo ma pak se 5[W, djel 
moshat prandohen në shër- 
bime pa armë. 
Kuërse asht në të dy syët 
dhe mrrin deri ne qendër. 

38 Pterygion 

Vrejt]e : Kuërse zgjanohet 
deri në qendër të synit dja 
dhe shiqimi i synit majt asht 
normal, pranohen për shër 
bime pa armë. 

39 tnflamacion i thellë 
kronike të koruas 
(Keratilis profunda 
parcuchimitosa) Kuërdoherë 

Nr. Emni i Smundjcs Përjashtohen për giiihn]! prej 
shërbimit 

40 Slokom dalje (sta- 
philoma) të koruas Kuërdoherë 
4) Sëmundjet e Sklerotikut dhe të irisit 

41 Dalje përpara të 
Sh lerës Kuërdoherë 

42 Njitjc (sdderne-) rë 
parshn.e dhe të 
mr a psh me t'i risit dhe 
ç.m]e t'irisit dhe 
qysh prei lindjes 
(congenital) 'calo- 
bona. Kuërse janë në dy syët dhe 

paksoinë shiqimin ma tëpër 
se 5110 
Vrejtje: Kuërse ka niitle të 
përparshme t' irisit dhe ça 
mje pr-i lindje s të së dja-· 
thtës dhe kuërs e shqimi i 
synit të majtë asht 5[10 · I! 
ma tëpër dhe i synit diathrë 
nuk asht ma pak se 5120, 
pra-doheu në sherbime .pa 
armë. 

43 Inflamacion kroni- 
ke t'irisit Kuërdoherë, 
5) Së~undje të thierit (leusceistalina) dhe 

të qelqes (ccrpus vitreum) 
44 Shkulje (luxation) 

pa tej shikim (opak) 
munges të thierit Kuërse jan edhe në të dy 

syët. 
Vrejtjë : Kuërse ti jshiqimi 
(opacite) dhe mungesa e 
thierit të nji citldo synit 
shkaktar qi fuqija e nii.sy. 
nit asht ma tepër se 5110 
dhe të synit tjetër 5120 c 
ma tëpër, prandolien në shër- 
bime pa arnë. 
Kuërse shiqirni asht ma pak 
se 5( !O në të dy syët, · 
Vrejtje: Kuërse shiqimi në 

• të dy spët asht ma tepër 
se ~110 prandohen per shër- 

45 Alhinirena 

birn pa armë, 
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Nr. Emni i Smundjes Përjashtohen për gjithn]! prej 
shërbimit 

46 Smundje kronike 
të pj sa vet ,. thella 
të njenit ose të dy 
spëver, Kuërdohere, 

6) Sëmundjet e kokërdhokut 
47 Humbje ose atro- 

hia e kokërdho- 
kut. Kuërdoherë 

7) Sëmundjet e miahna vet lëvizore të syëvet 
48 Vangosh (strabis- 

mus). Kuërse asht në synin e dja 
të dhe kuërse shikimi i sy 
nit majt asht ma pak se 5110 
Vreitje: Kuërse asht në nje 
riin cilido dhe shkimi i sy 
nit tjetër asht normale pra- 
nohen në sherbime pa armë. 
Kuërse ka darntrne organi- 

. ke nh syël dhe kuërse pa 
mja në të dy syn ma pak 
spët ma pak se 5110 
Vrejtje: Kuërse pamja në 
të dy syët asht ma tepër 
se 5[10 dhe nuk ka damti 
me organike, prandohen në 

49 Nistagmus 

shërbime pa armë. 
50 Paralizimi pashë 

. rushem 'i mishna 
vet lëvizore të ko- 
kërdhok vet Kuërdoherë. 

51 

8) Anormalitete të refrakcjonit dhe 
akomodacjonit 

Kuërse asht në të dy syët 
dhe shikimi asht rra pak se 
5110. 
Vreitje : 1) Kuërse shikimi 
i spnit djathtë me syeza asht 
ma pak se 5[ 10 (3 e ma te. 
per dioptra) perjashtohet prej 
shërbimit. 
Vrejtje: 2) Kuërse shikimi 
i synit majt asht 5]1() e ma 
tepër dhe në të diaihtëu nuk 
asht ma pak se 5(20, pra- 

Miopia · 

Nr, Emni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prei 
shërbimit 

ndohem në shërbim pa armë, 
Vreitje : 3 Ushtarët e shko 
llës t' oficervet të rezervës 
me shkolla të nalla përjash 
tohen ~uërse pamja e tyne 
mbas korrezhimit me syëza 
asht ma e paktë se 5110 ne 
synin e djathtë. 

52 Hipermetrepie Kuërse asht në të dy syët 
dhe pamja asht ma pak se 
5[10. 
Vrejtje: I) Kuërse pamja 
e synit djathtë pa spëza 
asht ma pak se 5f 10 (5 e 
ma tepër dioptra) prëiashto 
het prej shërbimit. .. 
Vrejtje: 2) Kuërse pamja në 
syn in e maitë asht 5) 10 e 
ma tepër dhe ajo e synit 
djathtë nuk asht ma pak se 
5120, pranohen në sherbime 
pa armë. 
Vrejtje : 3) Ushtarët nza 
të shkollës oficerve rezerzës 
me shkolla të nalta mbas 
-korrezhimit me syeza, n'asht 
se shikimi i syoit djathtë 
asht ma pak se 5110 . 

53 Astigmatizma Kuërse asht në të dy syët 
dhe pamja asht ma pak se 
5110- 
Vrejtje : 1) Kuërse pamja e 
synit djathtë asht ma pak 
se 5] 1 O ose kuëse në rastë 
astigmattzmit të zakonshëm 
o të komptikuen njeni me 
ridian ka 4 dioprra e ma te 
per ose t 5 dhe ma tepër 
dioptra, ose kurse në rastë 
të përziem diferenca midis 
meridianit fort thpës dhe 
dobët thyes asht 5 e ma te. 
tepër dloptra (-2 dhe t 4) 
Vrejtje: 2) Kuërse pamja e 
synit majt asht 5]10 e .ma 

' 
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Nr, Emni i Smundies Përjashtohen për gji1hnji pr.] 

shërbimit 
tepër dhe . ajo e syn it diath 
të nuk asht ma pak se 5-20, 
prandohet në shërbim pa 
armë. 
Vrejrie : 3) Ushtarët nzanës 
Vrejtje: 3) Usht arët nzanës 
U! shkollës of.cervet rezer 
vë ml!_ shkolla të nalta · pë 
rjashtohtn n' asht se pamja 
e synit djathtë mbas korre 
xhimit më syeza asht ma 
pak se 5(10. 
Vrejtje: 4) Nzansavet të 
shkollës of.cervet rezervë me 
shkolla ' të nalta u lejohet 
me mbajtë sreza. 

54 Dobsië e pamjes 
(Prefyopie) Kuërse pamja në të dy spët 

asht ma pak se 5-10, 
Vr~jtje : Kuërse pamja e sy. 
synit djathëtë nuk asht ma 
pak se 5]20, prandohen në 
shërbime pa armë, 

55 Verbësië të cillit 
do syë Kuërdoherë. 

e) Semundjet e huqdëa 
56 a) Mungesa e plo 

të ose e përpjesë 
shme të hundës. 
b) Riformacjone në 
brimët e hundës 
ose ngushtimi I 
kanatevet të hu · 
ndës. 
c) Ozena 
d). Sëmundje kro- 
nike të sinusavet, Kuërse shëmton faqen. fjali 

min e ban të pakuptueshëm 
dhe pengon marrjen e fry 
mës. 
Kuërdoherë, 

f) Sëmundjet dhe mungesat e gojëa 
dhe të buzvet 

~7 Goj tepri (labia le- 
porina) Kuërse çveshen ma tepër 

\ 

se dy dhambë në kaloftë 
gjymsëh e buzës, asht e ba 
shkuëme me çaamien e qiell 
zës së fortë pengon për 
typjen dhe foljen. 
Vrcjtje l Kuërse çveshen dy 
dhëmb dhe mbrrinë deri në 
gjymsën e buzës, prapando- 

' dhen në shërbime pa armë. 
Me Ieithtmtn ~vetëm në të 
kuqen e buzës, prandehen ., 
edhe në shërbime lufretarë. 

58 Të metat e buzve 
dhe t' anavet (ko: 
misur) Kuërse ,ngushtojnë haptë 

siën e gojës, pengojnë ngra 
njen dhe të folmem. · 

1) Sëmundjet e dhambvet dhe të · koronavet 
59 a) Mungesa edha· 

bvet. Kuërse me nji nofëll mu 
ngojnë 1'0 a ma tepër dhamb 
ose 14 e ma tepër · në të 
dyja. 
Vrejt]« : Nën munges dham 
bve duhet me kuptue: hu 
mbjen e gjith koronkës ose 
prishje .J e sajë të teoërt prej 
nji proçesit kariotik Dham 
bët e synit (dents de sages 
nuk do të numërohen, 

b) lnflamatjone kro 
nike të koronkavet 
zbritjen të brejt 
men, gonflement 
funf U{Se dhe za 
nje qt lbi. ' Kuërse përtypja asht e vë- 

shtirshrne, e pa plo'ë dhe 
ka shkaktue prishien e ngra 
njes dh~ dobësië, 

h) Sëmundje dhe munr-,•• te. gjuhëa 
60 l lumbje e nii pje 

sës s@ gjuhës. nli 
tja, atrofia, xhun 
ga, zmadhime, ça· 
mie, par~lizi dhe . -,:- 
tiera [!!t«ngesa të 
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Nr. Emni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 

shërbimit 
gjuhës dhe te qe 
thit (frein«) nën- 
gjuhse 

6.1 Memee 

Kuërse pengo.në përtypie n, 
foljen dhe· kapërcimin. 
Kuërse :asht e shoquuemë 
prej mundime (shtërnglme) 
tetanike dhe shkakton mu 
ndim dhe pakuptimin e fo. 
ljes. 

i) Sëmundjet • qiellzës 
62 Organizim i psrre 

gullshëm ose 
lëjthim (defani] i 
qiellzes, çpuernle 
(perforation). Kuër ,;e pengon foljen dhe ka- 

përcimin.J 

. i) Semundjet e qafëa 
63 Shtrembsimi i qa- 

fës Kuërse kufizon lëvizjet dhe 
~hemton dukjen. 
Vre] e: Kuërse lëvizjet [anë 
U! lira sado të kufizueme, 
dhe nuk shëmton dukjen pra 
ndohen ne shërbime pa ar 
më. 
Kuërse me madhësiën e ve t 
pengon mbajtjen e unltor 
rtës ase vështirson marrjen 

64 Gusha 

mës, 

k) Sëmuodje dhe mungesa të gur· 
mazit (larinx) 

65 Drmtim ose smu 
ndie kronike U! 
gurmazit dhe ka- 
nalit të Irymës 
(tracheë) 

66 Humdja e zanit 
(aphonje) 

Kuërse-anë të pashërue 
shmë dhe kuërse ndryshimet 
e organit vështlrsoinë tepër. 
foljen dhe marrjen e frymës 
Sëmundje tuberkuloze kuër 
doherë, 

Kuërdoherë. 

Nr, Emni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

1) Sëmundjet e fytit (farinx) 
67 Sëmundle kroni- 

ke dhe damtlme 
Kuëse vështirsolnë marrjen 
e frymës dhe kapërclmln, 

m) Sëmundjet • kanalit hejë, (oaaofage') 
68 Ngushtimi i kana- 

lit hejes, Kuërdoherë, 

dhe riformime 

n) Sëmundjet c Krahnorit 
69 Delormac'one të 

krahanorit, shtrë 
msimi dhe shkur- 
timi i kyçavet, 

7Q Dobslë krahnori, 

Kuërse për së tepri paksof •. 
në përmbaitien frymore, ku 
f zolnë marjen e frymës pen 
gojmë mbajtjen e uniformës, 
e paiëvet, ~ ose vështirsojnë 
lëvizlet e krahvet. 
N' asht se mbasi të lihet 
për nji vjet prrp krahnori 
ka mbeië i pazhvilluem. 

o) Sëmundjet e musbkniëvet të bardha 
81 Tuberkuloza, Kuërdoherë 

Sëmund]e kronike 
të mushknievet të 
bardha të bronki- 
tit dhe të plevlës Kuërdoherë, 

73 Astmaa. - Kuërdoherë. 
p) Sëmundjet e zttmrëa dhe të kanalevet 

të mbëdbaja të gjakut. 
74 Të mbetat dhe 

smundjet kronike 
të zemrës (përikar 
diumit, miokardiu 
mit dhe eudokar 
dlumtt) ose të ka 
nalevet të mbë- 
dhaja të gjakut. Kuërdoherë, 

q) Sëmuodje të barkut 
75 Hernie. N' asht në shkallë të katërt 

( eventration). 
Vrejtje: Ata_ qi janë :ne 
shkallë të pare e të dyte c 
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Nr. Emni I Smundjes Përjashtohen për gjithoji prej 
shërbimit 

të tretë d, rn, th, operable 
mirreo nën armë dhe dër 
gvhen për operacion, në Për 
spitalet ku ka operetor. 

76 Inflamacjon kronik 
të cipes së bar- 
kut (peritoni) Kuerdohr rë. 

77 Ashit. Kuerdoherë. 
78 Riformime (neo- 

plasma) t'organe- 
vet të barkut dhe të 
peritorium-It Kuërdoherë, 

79 Smundje kronike 
të barkut dhe të 

zorre vet Kuërse caktohen pozitivisht 
dhe janë të shoqnuemë me 
dobtësiën e fort të trupit. 

80 Anus, të kundra- 
natyrshme. Kuërdoherë, 

81 Sëmund]e kronike 
të mushkëniës së zezë. 

82 Zmadhim i shpnët 
kës (splenomega- 
lie). Kuëse asht në nji shkallë të 

madhe dhe e shoqnuemë me 
shënja të kjarta kaheksies, 

r) Semundjet e peshkut të kurrizit 
83 Spina bitlda, K uërdoherë, 
84 Shtrembësimi i 

pëshkut kurrizit 
{lordos, .seogtios) Kuërse asht i fort, [pengon 

qindrimin e rregullshëm dhe< 
mbajtjen e paiëvet, .. 

a) Sëmunjet e golganevet (Bauain) 
85 Shtrembësim i gol- 

ganit- Kuërse asht në shkallë të 
randësishme veshtirson lë 
vizjen dhe qlndrimin e drejtë. 

Kuërse mender (paque s) janë 
të mëdhaja dhe janë të sho 
qnuemë me dobsiën e trupit. 

86, Hemorroide. 

87 Daalja e zorrës st! 
ndeitrnes chute rec- 
tal), Kuërse zora nuk mund të 

Nr. Emni i Smundres Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

shkoj në vend prej vedit. 
t) Sëmundjet e organevet të shurrës 

1) së mundj-t e vlshqevet 
88 Sëmundje kronike 

tr veshqevet dhe 
të uzeteritit Kuërdoherë. 

89 Veshqe të levizh- 
me (teine molil) Kuërse shkakton damtime 

fuokcjonale me randësië. 
2) S~mundjet o meshikzës ujit (vessie) 

90 Sërnundje kroni- 
ke të meshikzës 
dhe të mbeta prej 
lindhjes Kuërdoherë. 

91 Mosmbajtme naten 
të sh urrës (incon- 
tin ua nee nocturne) Kuërse asht e pashëruesh 

shme. 
Mosbajmë të për 
herëshme të shu 
rrës e mvarun nga 
damtime organike 
ose nervose (in 
continuance d'uri- 
ne permanente). Kuërdoherë, 

;>( 3) Sëmundjet e kanalit të shurrës (uretre) 
93 Gjendje të pana- 

tyrshrne të gojës 
së kanalit shurrës 

(hipospadias). Përjashton prej sbërbimir. 
Mirren nën armë kuërse 
goja e kanalit (meat) asht 
puq nën bazën e glans pe 
nis- it dhe asht mjafte gja 
në dhe shurra mund të dali 
pa feliq petkat dhe kuërse 
shurra bahet pa shtrëngt- 
me. 

94 Ngushtimi i kana 
lit dhe tjera të 
mbeta. Kuërse janë të pashëruë 

shëm dhe pengojn lishimin 
e shurrës. 

u) Sëmundjet e organevelt genitale 
1) Sëmundjet e organit 

95 Hermafrotizma dhe 
mungesa e organit. Kuërduherë, 
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Nr. Emni i Smundjes Përjashtohen për giiihnji prej 
shtrbimit 

Vreiiie : Atrophia e organit 
nuk i liron prej shërbimit. 

2) Sëmundjet e Serotum-it 
96 Formimi i parre- 

gullshem i serot 
um-it. Kuërse ka nji përshtypje të 

damshme mbi voet ose pe 
ngon mbajjen e uniformës] 

" 3) Sëmundjet e fijes së farës (kordon) 
97 Varikocel, Kuërse usht në nji s'ikallë 

të madhe dhe pengon he 
cicn dhe lojtjen e unifurrnë-. 

97 Hematocel kronik. Kuërdoherë, 
99 Hidrocei. Kuërse asht e shoqnuemë 

me damtimin organik të voes 
ose të t pididim-it. 
Vrejtje : Hidroceli i zakon 
shërn të tunira vagiinalis-it 
dhe t~ fijes së farës (kor 
don) nuk liron prej shërbi 
mit kuëse asht në nji shka 
llë të vogël. 

4) Sëmundjet e voevet 
100 Mungesë ose a- 

trophio e madhe 
të voevet (tr sticul) Kuërdoherë, 

Vrejtje: Munges ose atrop 
hië e nienës voe kuërse tje 
tra asht e shndoshtë nuk li 
ron : njashtu nuk liron mu 
ngess e dy voevet, kuërse 

•• zhxillimi i përgjithshëm i 
trupit asht normal dhe nep 
arsye me kuptue se voet jan 
në parkun dhe ato janë të 
mir zhvilluemë. 

101 Ndalimi i nienës 
ose të dye voevet 
në kanalin ingui- 
nal, Kuërse asht e shoq-nuerne 

prej ndryshimesh pstologi 
ke. 
Vrejtjc : Kuërse voet janë 
normale prandohen në shër 
bim pa armë. 

102 Inflamacjon kro 
nik dhe zhunga 
(turnur) mbi voet. Kuërse janë të pashëruësh 

me dhe pengojnë lëvizjen. 

5) Srmundje dhe të mstat e anësiënavet 
të sipërme e të poshtme 

103 Munge~a e njenës 

N r. Emni i Smundjes Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

prej anesienavet o- 
së pjesës së tyne. Kuerdoherë, 

104 Atrophie, hipër 
trophie ose shkur 
ti mi i nienës prej 
anesienavet. Kuërse pengon për së tepër .• 

mi veprimin e anësienës. 
(Atrophtë dhe hipërtrophië 
me 5 e ma tepër cm. pllr 
jashtohet kuërdoher. 
Shkurtimi deri 5 cm. në 
shërbimë luftëtar. 
Shkurtimi deri 115 të anë 
sienës nr shërbim pa armë, 
të tjerët përjashtohen. 

105 Përdredhie ose 
shtrernbesirn e nje 
nës prej anësiena 
vet. Kuëse në nii shkallë të te 

përtë kufizon veprimin e a 
nësienës ose pengon qindri 
min e drejtë. 
Vrejtje : Kuërse asht në nji 
shkallë qi prej ksaj nuk ku 
fizohet veprimi i organit 
ose nuk pengon qindrimln 
e rregullshëm, prandohet në 
shërbim pa armë. 

106 Paralle e nienës 
anësinë. 

107 Zgjanimet e rre 
mavet të të gja 
kut zij (veine). 

Kuëëdoherë. 

Kuërse janë në nji shkallë 
të madhv me t' aimë dhe 
nyje të mëdha dhe zën nji 
vënd të madh. 

108 Të çame dhe pla- 
gë (feute) Kuërse janë të shoquuemë 

me t' ajmen e "anësiës dhe 
recidivoinë. 

1) Sëmundjet dhe të metat e duervet 
109 a) Mungesa e plo 

të e gishtit madh 
mbi ç' o dorë. Kuërdoherë, 
b) Munges.a e nji 
falangit të gishtit 
të madh Kuërse asht mbi të dy duert, 

Vrejtje: '. Kuerse asht rabi 
njenë ç' do dorë, miri en në 
sherbim pa armë. 

c) Mungesa e gi 
shtit diftues, Kuërse asht në të dy duert 

Vrejtie : Kuerse asht mbi 
dorën e djathtë mirret në 
shërbimë pa armë. 
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Nr. Emui i Smundies Përjashtohen për gjithnji prej 
shërbimit 

' d) Mungesa falan- 
gavet të funnshme 
të gishtavet të duer- 
vet. Kuërse asht ma tepër se dy 

gistrinj. 
Vrejtfe : Kuërse mungoja 
vetëm në dy gistrinj e nje 
nës dorë prandohen në shër- 
bimë pa armë. 

e) Mbyllësie dhe 
të palevizshme të 
gisthit të madh. Kuërse asht në të dy duerr. 

Vrej1je: Kuërse asht vetëm 
në njenëu dorë edhe nuk 
pengon në punë me gish 
trit tjerë, prandohen në sher 
bim pa arnë. 

f) Shtrembsimi o 
se palevlzesië të 
njenit ose ma :te 
për gishtioj të nje 
nës dorë. 
g) Ngjitja (syn 
daktylie) të dy e 
ma tepër gishrri 
njvet mbi nji dorë, Kuërse pengojnë përdorimin 

e armës dhe kryemjen e pu 
nës fizike. 
Vreitjë : Kuërse jan në nii 
dorë dhe nuk pe gisokrye 
mien e punës fizike prando 
hen në shërbim pa armë. 

2) Sëmundje dhe të mbeta të gishtinjvet të 
kambvet tlh• të 1hollë1 aë kambëa 

110 a) Mungt sa e plotë 
e gishtit math ose 
të dy e wa tepër 
glshtriniivet të tje- 
rë U! njl kambës, Kuërdoherë, 
b) Mbpllja, shtre- 
mbsimi, palevieësl, 
gishtrinji të tepër, 
njitje e gjith gish- 
tiniivet dhe hypje 
tlshtavet cip mbi 
cip N' asht se pengojnë mbaj 

tjen e kpucavet dhe vësh 
tirsojn hecjen. 

111 Deformacioni i 
shollës së kam 
bës (pesvarus, vat 
gus, equinus, cal 
canus), Kuërse vështirson hecjen 

dhe pengon mbajtjen e kë 
pucavet. 

112, Rafshesija e sbo 
Hës së kambës (pied 
plat). Kuërse asht në nji shkalle 

Nr. Emni i Smundjes Përjashtohen për giiihnii prej 
shërbimit 

të madhe dhe me nii dalje 
të epërt 1ë astrogulus-it dhe 
të kocks scaphoideum nën 
kyçkën e mbrendshrne (me 
leolus internus.) 
Vrejt/e: Kuërse asht në nii 
shkallë të vogel dhe nuk 
pengon kryemjen e punës 
fizike dhe të hecjes, pra 
ndohen në shërbime pa ar 
më. 

113 Kurizhdalja e kam- 
bës (concavitë). Kuërsë e vështirson hecjen 

dhe pengon mbajtjen e kë 
pucvet. 
Vreitie : Kuerse nuk pengon 
kryemje,1 e punës fizike dhe 
mbajtjen e këpucvet pra 
ndohen në shërbime pa armë 

Raport' i Komisionit · 
- Komisioni mjeksor i formuem prei të nensh 

kr uernit, në tri mbledhje të rregullta -rne datë 27, 
28 dhe 30 Prill 92G, këndoj, shqyrtoi dhe plotësoj 
rregulloren e -zotsiës trupore me gjith tabelën e 
srnundjevet» të paraqituna prej K. P. F. Armate. 

Komisjoni vendosi se, rregullorja e zotësies 
trupore me 58 nenet e saja dhe tabela e srnundje 
vet me 113 smundje të treguërne përgjigjen plo 
tësisht nevojave! t' ushtriës kombëtare si mbas ne 
nit 12 të lig;it dhe të n -nit 11 rregullores rekru 
timit për vizitimin shëndetsore të djelmoshavet 
Shqyptarë qi duhen të mi rren ose të për ja shtohen 
n' ushtriën. 

Pra me firmat e tija komisjoni pranon dhe pro. 
pozon prandimin e kësaj rregullorje me giith t i- 
be lëu e smundjevet. Tiranë 30-IV-926 
Drejt. Revir:t Ushtarak Nd. lspek t. i Dr. P, 

Dr. Nënkolonel Shëndetsiës 
Qazim Sejdini d. v. Dr. R. Bobrati d. v. 

Oper, Spit. Shtetit Tiranës Drejt, Spit, Shtetit Tiranës 
Dr. Shyqri d v Dr. Bajram d. v. 

Prej Shtat. Madhnor Kapiten Kl. I. 
Ali Erebara d. v. 

Pranohen dhe vërtetohen. Tiranë I- V-926 
Dreit. 1~. i Shëude tsiës Dr R. Frasherl d. v. 

Pranohet rregullorja e zotsis trupore me giirh ta 
belen e sërnundjevet, 

Ministri i P. të Jashtme 
e zav. Min. i Drejtësis 

H. VRIONI d. v. 
Minislri i P. Botore e Bulqsfs 

e zav. Min. P. të Mbrend. 
M. JUKA d. v' 

Ministri i Financavet 
S. ST ARO VA d. v. 
Na, Kryetari Republikës Shqiptare i mveshun 

shun prej vullnetit të popullit me fuqinat sovrane 
të Shtetit. 

DEKRETOJMË 
zbatimin e kësaj rregulloje të pranueme dhe prej 
Këshillit Ministruer. 

A ZOGU d. v. 
Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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PERMBAJTJA: 
1) Ligjë autorizuese mbi nenshkrimin 
e model kontratës për shfrytzimin e 
voj-gurit 25.0001tektarë tokë me Z. 
Ugo Pioltin. 
Dreit. P. P. T. Sherbimi telefonik për 
privat. 
Shp. e Financa vet, Kadastrës •. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ, 

Ligjë - autorizuese 
Mbi nenshkrimin e model 
kontratës për shfrytzimin 
e voj-gurit 25.(100 (njizete- 
pesmij) hektarë tokë me 

Z. Ugo Pioltin 
Art. I. Autorizohet Qeverija me 

nenshkrue si kontrate definitive dhe 
si çë asht. fjalë për fjalë model kon 
traton e bashkanjitun me z. Ugo Piolri 
mbi shfrytzimin e vej-gurit mbi 25,000 
(njizetepesmij) hektarë tokë e votue 
me prej Dhomës së Deputetëve! dhe 
prej Senatit. 

Art. 2. Kjo ligië hynë fuqi që di 
ten e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Art. i. Ministrija e P, Botore e 
Buiqësies detyrohet me zbatimin e 
kësaj ligjë. 

Na, Kryetari i Republikës Shqip 
tare i mveshun prej vullndetit të po 
pullit me fuqinat sovrane të Shtetit; 

DEKRETOJ ME: 

zbatimin e këtij ligjit të pranuern dhe 
prej Dhomave Legjislative si mbas 

shkresës N. 59-11 d. 2. VI. 926 të Krye 
s'es Senatit, 

Tiranë, me 26. VI. 926. 
A. ZOGU d. v. 

Ministr' i P. Botore e Buiqësies 
Musa Juka d. v. 

Konvencion 
Në mes të Sh. Tij Ministrit të P. 

Botore e Bujqësies, n' ernc n për he 
sapë të Shtetit Shqiptar, për t'u she· 
nue në vijim si "Shteti» në nji anë; 

e lë Hekur- udhave të Shtetit Mbret· 
nor t' Italies, të përfaqësuerne prej 
Z Ugo Piolti, i shenuern posaçërisht 
e fuqiplot, dhe për t'u shenue në vi 
jim si «konçesjonari» (term qi shenon 
hevurudhat e Shtetit Mbretnor t' I a 
lies dhe Shoqënit e organizueme prej 
tyne si mbas Art. 9 të këtij konven 
cioni në tjet· r anë; 

Asht konvenue e vendue si vjon : 

Art. 1. 
Shteti i nep Konçesjonarit të dre] 

ten eksklysive të krrk1mit dhe të 
shfrptzirnit të voj-gurit' gazit të natyr 
shëm, bitume e shkame asfaltike qi 
mund të napin voj me distilac'on, 
ndër tokët e me konditat e caktueme 
në ketë kovencfon. 

Art. 2. 
Të drejtat qi bahet fjalë n' artiku- 

llin e ma parshërn ka me ndej në 
fuqi, mbi tokët e shenu: me si vijon: 

A. Zonat e caktueme prej tri pr- · 
rimetrave qi vijojnë: 

1. Nji katërkandshe A, B, C, O, 
ku shenjat A, B, C, korespondolnë 
respektivisht ndë: shenjat Rasa, Ka 
[ani, Kozara të perimetrit «Devoll» 
(F. S.) të sheniuerne në vijim të nji 
koncesioni të ma parshëm dhe pika 
C, ka për t'u zgjeth ndër rrethet e 
katundit Murizi, ky perimetër përfshin 
sypërfaqen e a fro 5.100 (pës mij e nji 
qind) hektarë. 

2 .. Poligonali E, F, G, H, I, K, L, 
ku pikat E dhe F, kores pc. ::ojnë rL 
pektivisht ndër shenjat Barbulli na d..e' 
Skilaj të përirnetrit «Lushnjes» ,:·. 3). ' 
e shenueme me kohë në vijim lë nji 
koncesioni të ma parshërn dhe pil.at 
G, H, I, K, L, ksn m' u zgedh res .• 
pektiv isht ndër rreth, t e katundit Mu 
riz, Cokalan, Gjinokjat, .(umani, Bi. 
çuk. Ky përimetër përfshin · sppërta 
qen e afro 17.880 (shta1mt.,';·jet mi] 
tetqlnd e tetdhetë) hektarë. 

3. Poligonali M, N, O, P, Q, ku i 
pikat M, N, O, korespondojnë respek 
tivisht ndër shenjat Penhova, Ura mbi 
Vllahia (tokë e Grencci) mali Viscin 
(Karbunara) të prrimetrlt "Vjosës,,· 
(F. S) shenuern ma parë në vijim të 
nji, konçesioni të ma-parshëm, pik4 
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P, ka për t'u zgjedh ndër rrethet e 
katundit Grenes, n' anë të rrmakt të 
proit Vllahinës dhe pikat Q, dhe R, 
korespondoine respektivisht ndër she 
jat e urës së Drashovicës e Pishkopis 
(S, I. M. S. A.) shenuem ma para në 
vijim të nji konçesioni të ma par 
shern. Ky përimetër përfshinë sypër 
faqen e afro 2020 (dymis e njiz. t) 
hetar. 

Gjendja gjeografike e perimetrave 
të sipër-shenuem asht tregue në pla · 
nin e bashkanjitun bamë si mbas kar 
tës së përgjithshme të Shqipnis në 
shkallen 1.200.000. 

B, Zonat qi kanë m'u zgjedhë prej 
konçesjonarit ndër tokat qi kanë me 
rreziltue të lira nge shenimi i perime 
trave bamë prej Partive të treta qi 
kanë marrë konçesionë analogue para 
nenshkrimit të kë ij Konvencion. 

Përiudha e obcjonit për zgjedhjen 
e zonevet sipër-përrnenduna ka m' u 
caktue gjasht muej mas ditës qi Qeve 
rija Shqiptare të ket marrë notofiki 
min e perimetrave të zgjedhura nga 
niena prej këtyne partive të treta e 
cilia me kohen e nenshkrimit të këtij 
konvencjoni nuk do U! ket berë zgie 
dhlen e velë ese pesë muej mas ditës 
qi Shteti ka me i notifikuem konçe 
sjonarit shenimin e përlmetrave në 
çasht]e- 

Periudhë e kërkimeve 
3 

Konçesjonari ka me pasë të dre] 
ten eksklysive mbrenda tri vjetve mas 
ditës së modifikimit forme! të zpje 
dhjes së tokve konformisht me sa ba 
het fjalë n' artikullin e ma parshem 
për me bamun ndër përirnetrat e she 
nueme të gjitha punimet e kërkimit si 
në sipërfaqe ashtu në thellësi, me qe 
llim me zbulue lander e shenueme 
n' art I. Me g;ithë këtë kërkimet nuk 
~,.n me mujt m'u ba pa pasë autori- 
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zim të posatshëm, mbi vendet e she 
shet e ndaluerne prej ligjës së Minie 
rave me 6. Kallnduer 1923. këto pë 
riudha tri vjetore qi kanë m'u shenjue 
në vijim si «përiudhë kërkimit» në 
marë-vezht]e te përbashkët mund të 
zgjaten për nji kohë të re t' arësye 
shme në qoftë se rrethana të posaçme 
kishin me e ba të dishirueshme. 

Art, 4. 
Për posë punimeve sypërfaqore 

dhe të kërkimeve me pusa e galeri 
konçesjonari detyrohet me ihe llue 
mbrenda periudhës së kërkimeve të 
giirhë sondashet konveneble psr me 
mbrit në zbulimin e voj gurit e të de 
rivatore të tija, Kto sondazhe do të 
kenë nji thellim të përbashkët të paken 
1.000 (njirnii) metër, 

Art. 5. 
Konçes'onari nuk mund të disponoj mbi 
minerale të xjerruna mbrenda përiudhës I 
se kerkimit vrç se për analisë dhe pro 
vime industriale dhe në sasina qi të 
mos kapër~einë 100 (njiqind) tonelatë 
për se cillen prej landv e të shenueme 
n' art. 1. Me gjitië ketë mundet me I 
përdorë lirisht në sasina të nevoishe m 
për punimet qi i përkasin kërkimit, 
Në rase qi prodhimi rnbrenda kësaj 
përiudhë, kishk me qenë ma tepër 
se sasinat e sipër- përrnenduna, Sh'eti 
ka me i dhanë nji leje për përdorim 
të lirshëm si dhe të drejtën për eks 
portim massi të p agujnë përpara nji 
taksë 13 1-2 (trembëdhet e gj)'sëm) 
për qindë. 

Art. 6. 
Konçesjonari ka me i paraqitë Shte 

tit krye gjasht mueish nii raport mbi 
studimet dhe punimet e bame për kër 
kimin e përparimin e tyne të bame në 
gjasht mujorin e kaluem. Këtij raper 
tt kanë me ju ngjit planet e kartat e 
nevojshme dhe konçesjonari ka me 
qenë i detyruem me dhanë të gjitha 
informatat suplementare qi Shteti ka 

me mujt me i kërkur. 

Periudha e Shfrytzirnit 
Art. 7. 

Në çdo kohë të përiuudhës së kër 
kimit konçesjonari ka me pasë të drej 
ten me zgjedhë ndër perimetrat e 
shenuerne si mbas Art. 2, sypërfaqet 
në të cilat ka me pasë të drejtën ek 
sklysive të kërkimeve të ma parshëm 
dhe të shfrptzirnit të landve të she 
nuem n' art. 1. deri me 31 Dhetuer 
1986, edhe me konditat e shenuem 
n' art kuj qi vijojnë. Periudha e për 
fshime në mes të zgiedhjes së sypër 
faqeve të nalt-treguern e edh e 31 Dhe 
tuer 1986 ka për t'u shenue si "Pë 
riudhë sbfrytzimi», 

Art. 8. 
E drejta e zgjedhjes qi bahet fjalë 

n' artikullin e ma parshërn ka për të 
qenë absolute dhe e lirt.eme nga çdo 
lloj rezerve. 

Art. 9. 
Me qellim për 1' ju afrue nenshte 

tasve Shqipëtarë posibiliterin per të 
marrë pjesë në sipërmarrjen qi ban 
objektin e këtij konvencioni, konçe 
sjonari detj roh-t me Iormue në katër 
muejt e parë të periudhës lë shfrpt 
zimit nii ose ma tepër Shoqnina ano 
nime qi të kenë për q llim eksekuti · 
min e programit të shfrptzimit dhe 
zhvillimin ma !ë naltë të përfitimeve 
qi rr.edhin nga ky konvencion Kon 
çeslonari do t'i lëshojë Shoqninave n 
sipër-përrnenduna të, gjitha të drejtat 
qi i janë dhanë në ketë konvencjon. 
Kapitali i këtyne Shoqninave nuk ka 
me qenë ma pakë se 5.000.000 (pesë 
milion) Fr. ari dhe ka me muejr me 
ju shtue si mas nevojave të sipër-ma. 
rrjes. 

Ky kapital ka m'u nda ndër ak 
sione me nji vleftë nominale jo ma 
tepër se 50 (p esëdhetë) Fr, ari prej 
të cili it 40°1 o ka për t'u r- zërvue 
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komunikue i zultue në rast të njl prodhimi eksep- 
sional qi kishte me penguem zbatimin 
e nji pjesës së vol-gurit qi del- prej 
sondave; ka me qen'. edhe kështu 
kuer prodhimi i voj gurit kishte me 
mrijt 50.000 (pësëdhetrnlj) tonelatë në 
vjet, dhe deri sa qi prodhimi të mos 
zbresi nen ketë sasi. Ndër rasë kuer 
vesh.irsina serioze kishin me pe ngue 
zbatimin e programit minimum t~ the 
llësirnit, çashtja ka për t'ju sjellë ko 
misjonit mikst t' ekspertave (Art. 20) 
i citli ka për të pasë fakultetin me 
akorduc nli paksirn t' arësyeshërn të 
programit Mbas p-së vjetëve të parë 
të peri u Jtiës së shfrytzimit, konçesio 
nari de tyrohc t me vazhduem dhe me 
zhvillue në graden ma të naltë të 
rnundun shfrytzimin e shisernenteve 
petrolil-re tuej baem të gjitha mundi 
met e rnunduna dhe t' arryeshrne, dhe 
ka për të rregultue mbi këto prencipe 
programin e rhellimir, mbas konsulti 
mit të komisionit miks, 

mbrei.da tre muejve për nenshkrim 
të nenshtetasve Shqiptar. Në qoftë se 
në mbarim të kësaj përiudhe rre rnuejsh 
të gjitha ose nji pjesë e aksjoneve të 
rezervuerne për nënshkrim nacional 
nuk ka me qenë nenshkrue, kjo shu 
më ose pjesa e pa nenshkrueme ka 
m'u lanë në disoozlc.on te Qeveris 
Shqiptare për dy muejve, në rnënprë 
qi të mund të bahet anëshkrimi prei 
Shtetit. 

Në mbarim të këtyue dy muejve, 
aksionet e rizervuerne qi nuk janë 
nenshkrue prej Shtetit ose prej nen 
shtetasve Shqiptare kanë me qenë të 
liruerne prej çdo të drejtë obcionit, 
dhe konçesjonart ka me muejt me 
disponue mbi to si mbas deshirës së 
tij. Shteti ka me pasë të drejtë me 
ernnue nji mis në Këshillin e admini 
stratës të Shoqninave sypër-perrnen 
duna. Nii kopje e bilançeve vjetore të 
Shoqninave ka për t' ju 
Shtetit. 

Art. 10. 
Konçesjonari dtprohet me i pague 

Shtett mbrenda të gjithë periudhës 
së shfrytzirnit nji taksë fiks nji taks 
përpjestirnor. Teksa fikse ka për të 
paguem nji e gjycë (1.50) fr. Hi për 
vjetë e f)ë'r hektar të s'përlaqeve të 
zgiedhu na si mbas art. 7 ko iç-sjonari 
detyrohet me i parapage Shtetit tak 
sën fikse për dy vjet mbi 25,000 hek 
tar. Taksa (redevancë) përpiestimore 
ka për të pague në përpiestirn l 3,5ol 0 

(rrëmbëdhetë" e gjysë) për qind nga 
prodhimi i voj-guri: 7.brut qi do të 
jetë çuem proi pusave ndtr rezervoa 
re, mbasi të zbriten sasinat qi janë 
konsumuem për punimet që i përkasin' 
shfrytzimit. Shteti ka me pasë të drejt 
me pretendue ketë taksë në natvrë 
ose. në të holla .. Në mbarim të çdo 
tre muejve të periudhës së s! Irytzirnir 
konçesionari do të parashtrojë n~ Mi- 

(nistriu e P, Botore e Buiqësiës nji 

raport mbi sasinat -voigurlt brut të 
prodhuem dhe mbi mënyrat qi ka di 
sponue mbi ta. Taksa ka m 'u njehsue 
mbi sasinat e shenuerne ndër raportet 
e përmenduna. 

Art. 11. 
Mbrenda periudhës së shfrytzimit. 

ko sçesjonar] detyrohet me vue në zba 
tim programin e torszhit qi vazh 
don: 
Në vjetën e parë 750 metër •.. , 

" " dytë 1500 " ... 
,, ,, tretë 2000 ,, 
" " ka ttrt 2000 " 
" " pestë 2000 " 

Në qoftë se në nji vjetë numri i 
metrave të thellimit kishte me ka- 
përxyern minimumin e shenuem këtu 
sypri, teprie 1 ka për t'u zbritë në mi 
nim u min e metrave për t'u thellue 
ndër viete qi vijojnë. Programi mini 
mun i thellimit ka me mue]t m'u pe- 

Art. 12. 
Konçesjonari ka me pasë të drejtë 

me lanë çdo pjese toket të përshierne 
ndër sipërfaqet e mbajtuna për shfryt 
zim. Ky leshirn liron konçesionarin 
prej të gjitha detyrimeve të vueme në 
k-etë konvencion qi i përkasin tokve 
të lanuna. 

Art. 13. 
Në mbarim të periudhës së shfryt 

zimit d. m, th. mbas 31 Dhetuer 1986 
të gjitha sondat, pusat, galerit, Insta 
lacjon '_t dhe ndërtimet qi ndodhen në 
Shqipni dhe qi i përkasin konçesio 
narit kanë me ju lanë gratis Shtetit 
të përjashtueme nga çdo ngarkim. 

Art. 14. 
li •• • Instalaci one dhe ndërtime 

Konçesionari ka me pasë të drejtë 
me ndërtue me instalue, me ushtrue 
dhe me përmbajtë rrugë ordinare, de 
kovil, tramvaj, hekur-udha, tel ajrit 
(cable serlencë) qyngje voj-gurit, uejt 
ose gazit, ura, moto, limane, rezer 
voare depozita stasione pompesh, rra 
fineri, uzina e vende banimit, telegraf 
pa tel linje teh fonike dhe telegrafike; 
së fundi të gjitha intalacjonet dhe 
ndërtimet qi kanë me qenë të nevoj 
shme për mirë-vazhdimin e sipërma 
rrjes qi i banë ahjektin e këtij kon 
vencioni dhe për jashta sypërlaqeve 
të dhanuna për shfrytzim. Konçesjonl 
përmban edhe disponimin e lirë t'uej 
ve, lumejve, përroive dhe vijave, por 
tue mos pengue · krojet e projet që 
përdoren për nevojat e popullsive t! 
katundeve giith nji pa ju ndryshue 
hecjen dhe pa ju mungue rrjedhjen; 
përmban edhe autorizimin me ekseku 
tue te gjitha punimet e nevojshme ; 
si instalacjone lindje elektrikut forcet 
e dritet, in stalacion e hydraulike etj. 
mbi tokët e caktueme, 

Shteti detyrohet me dhanë pa t! 
holla, ndër tokët e uejna Shtetnore qi 
nuk i janë akordue përsonave f! treta, 
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kalim të lirë dhe tokat e nevojshme 
për instalacionet dhe ndërtimet e sy 
për-përmendua, si dhe me bae shpron 
simin në konforrnitet të ligiëve në 
fuqi ndër rasa kur instalac'onet dhe 
ndërtimet kishin me pushtu~ tokat ose 
uejnat private ose të dhanuna pa pare 
të tierve për të tjera qellirne. Konçe 
.sioneri ka të prejtë me përdorë tokat 
mbi vlelren, asht i detyruem mbrenda 
10 ditëve prej ditës s · okupimit të 
tokave, t'i adresohet adrninistra'ës së 
vendit për të fillue veprimet e ligiës 
së shpronësimit. 

Të gjitha shpenzimet e nevojshme 
si dhe shpërblrnet e shpenzimit janë 
për barre të konçesjonarit, Këto sh pen· 
zime ka::~ me u caktue pa mvarsisht 
nga çdo kr neideraclon qi rrjedh nga 
qeoja e korccsjonit qi ban okjektin e 
këtij konven cjon. 

Kondita të Përgjithshme 
Art. 15. 

Konçesjonari detyrohet me shpër- 
1'17.: r j: masë të drejtë {t quitable) për 
h nat e treta qi mund të damtohen 
rrej puni •. eve qi lejon ky konvencion. 
Shpërblirut ka me u caktue miqsisht 
në mest të dy palve, dhe në rasë të 
mos-rnarrëveshtjes ka me u caktue 
prej arbitrazhit. Në qof ë se nuk ka mujt 
me u ba arbitrazhi çasht]a ka me ju 
parashtrue Gjykatoreve të vendit. 

Në ç'do rasë shpërblimi ka për 
t'u caktue mbi bazen e vlef rës së vër 
tetë të sendeve të damtueme dhe pam 
varsisht nga ç'do konsideracjon qi 
rrjedh nga qenia e konçesjonit i 
cilli ban abjektin e këri konvencjoni. 

Art. 16. 
Nëpunsit dhe puntorët e angazhuem 

prej konçesjonar it në tokë Shqyptare, 
kan me qenë nenshtetsiet Shqvptare, 
për pos drejrorve, teknisienve dhe 
specialistave, Me i.: jithë ketë në rasë 
,qi punimer mund t'u pengoshin serie- 

\ 

zisht nga mos miaftimi i puntoriës së 
vendit, konçesjonari ka për t'u lejue 
me sjellë puntorë të huej në sasi të 
mjafshtueshme, mbas pelqimit Iavora 
bel të komisjonit mikst, 

Për të mbrojtun shëndetin e në 
punsave e të puntorëve, kone sjonari 
detyrohet të sigurojë mjekt e n. voishe m 
dhe t'u përdalë barnat pl të hells, 

Ari. 17. 
Në rasë qi punimet kish'n për t'u 

penguem, ndaluem os- veshtirsuern 
prej ndodhinave të to.cës malore, de· 
tyrimet e konç sionarit kar ë për t'u 
pezutlue për sa të ng'asin rasat e 
forcës majore, dhe ~y afat nuk ka 
me u njohur ndër përiudhat e kohëve 
te parapame i maksimum në ketë 
konvenclonr Në qoftë se kanë me 
ndodhë kontestime mbi vleftën e ra 
sëve të forcës maiore çashtja ka me 
ju sjellë kolezhit t' arbitrazhit parapa 
n' art. 23. 

Ar't: 18. 
Konçesionari ka me pasë të dre] ë 

me importue në Shqipnie të lirë nga 
çdo taks doganet a titter, makinat, pro 
dhimet e matërlalit qi kanë me ju dssht 
për ushtrimin e punimeve e të drej- 
tave të tija e qi i [an njoftë 
konvencion. 

Art. 19. 
Konçesionari ka me qenë i përja 

shtuern nga çdo taksë e tagër të ta 
shëm e t' ardhëshem mbi kapital t'an 
gazhuem mbi interesat e fitimit qi 
rrjedhin, mbi tokat në konç-sjon mbi 
prodhimin e eksporimin e prodhim>. 
ve, për veç atyne qi janë parapa nga 
ky konvencjon. 

Art. 20. 
Ka për t'u formue nji komision 

mikst ekspertesh, i përbarnë prej gjasht 
antarve tre prej të cillëve kanë me u 
ernnue prej Shtetit, dhe tre prej kon 
çeslonarit. Ky komision ka me vtrte 
tuem konditat e tokave dhe ka me 

këqyrë përmbushjen e detyrimeve të. 
konçesionsrir. Komisioni ka me p isë 
fuqi edhe me paksue programin mi 
nimum të thellimit, si mbrenda periu 
dhës së kërkimit si mbrenda asaj të 
shlrjtzimu, në ras qi rrethana të ve 
çanta kishin me justifikue ketë zbritje. 
Komisioni ka me pasë edhe fuqinë 
me venduern mbi te gjitha çashtiet] 
teknike a ligjore qi kanë m'u bazue 
mbi nji inerpretim të dyshimshëm të 
shartave të kë.i] konvencjon e qi kanë 
me muejt me ngjamë nga nji shkak i 
pa parapa-rn ose i pa parapashërn · e 
qi mund të zbërthehet në udhën miq· 
sore. 
Vendimet e komisionit miks kanë me 
.u marrë me shumicë të votave dhe në 
qoftë se shumicë nuk ka me mujt me 
u fromue çashtja ka me ju parashrue 
arbitrazhit të parapaem n' art. 23. 

Art. 21. 
Në qoftë se konçesjonari nu le. ka 

me përmbushi! detyrimet qi rrjedhin 
nga ky konvencion, Shteti ka me pasë 
të drejtë me i drejtue nji lajmim për 
t'u konformue në detyrimet e marru 
na në nji afat tre mujsh. 

Në qoftë se në mbarim të këtij 
afati konçesionari nuk i asht kontor 
mue detyrimeve të veta, Sh'eri ka me 
ju drejtue n' atë ç is arbitrazbit në 
konformitet t'art. 23. Se fundi në qoftë 
se mbas vendimit të marrun prei ar 
bitrave konçesjonar i nuk kishe me iu 
nenshtrue gjykimit arbirral, shteri ka 
me pasë të drejtë me prishë konven 
cjonin. 

Art. 22. 
Në rast qi konçesjonari kish •e me 

instalue nji rafineri në Shqipni, ka me 
qenë i deryrue me i dhanë Qc veries 
Shqiptare prodhimet e veta me çmim 
të tregut me nji zbritje 10°[0 (dhet 
për qind) sasinat e prodhimit qi kon. 
ç sjonari detyrohet me dhanë konditat 
e sipërtreguerne, nuk kanë me muejt 
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me kapërxye 20°[0 (nj'zet për qind) 
të prodhimit të përgjithshëm të rali 
neries, 

Art 23. 
Në rasë të nji mos rnarrë-veshtjes 

ç' Iarëdo ndërmjet të Shtetit e të 
Konçesjonarit,. rreth të drejtave 
dhe oblikatave të dy partive kontrak 
tuese, qi rrjedhin nga dispozitat e k•' 
tij konvencion çashtja ka me ju sjel ë nji 

· kolesh arbitrazhit i nërbarnë prej tre 
(3) antar ësh, prej të cillave njani ka 
me u emnue prej Shtetit dhe tjetri 
prei, konçeslonarir e i treti ka për t'u 
zgjedhë me marrëveshrje të përbash · 
kët prej ctv arbitrave të parë. Në qoftë 
s , dy arblirat e parë nuk bashkohen 
mbi përsonen e arbitrlt të tretë ka me 
u Iorrnue nii kolesh i ri arbitrazhit i 
përbamë prej pesë (5) antarësh, prej 
të cillëve dy kanë me u emnue prej 
Shtetit dy të tjerë prej konçesjonarit 
dhe i pësti ka me u zgjedhë me shu 
micë votash prej katër arbitrave 
t'ernnuem me ketë mënyrë, 

Për në qoft : se edhe mbi zgjedhjen 
e arbitrit të pest nuk ka me qenë e 
mundua me ra d' ovord, emnimi ka 
me ju sh true Gjyqit të diktimit Shqip 
tarë. Vendimet e kolezhit t' arbitrazhit 
do të merren në shumicë votash. Pri 
rja e gjykimit t' arbitrave nuk kanë 
me mue]t me shkaktue pezullimin c 
ushtrimit të Konçesjo ait. 

Art. 24. 
Për me garantue mirë përmbarimin 

detyrimeve qi rrjedhin nga ky konv en 
cjon, konçesjonari (rnbrenda tridhet 
ditsh nga nenshkrirni i këri] konven 
cion) ka me depozitue shumë prej 
50. 000 (o-sdhet mii) fr. ari gi}Jsa e 
secilles ka m' u derdhë n' arkë të Mi 
nisiriës së Financavet Shqiptare dhe 
gjpmsa tjetër ka rri' u derdhë në 
Romë në ,,Banca d' Italia" kjo shum 
ka m: u ba pronë e shtetit në rasë të 
prishjes të këtij konvencion nga shka- 

Drejt. e P. e Post 
Telegrafave 

ku i rr.os plotësimit prej anës së kon 
çesionarit. Kjo shumë ka 'rne ju kë- 
thye konçesionarit : , 

A. Në rasë qi ky konvencjo n të : Shërbimi telefonik privat 
mos ratifikohet. .nerrnjet Tiranë-Durrës inau- 

B. Në rasë qi konçesjonari kishte j gurohet me lJ gusht 1926 
me lanë. çlartdo kohet koncesionin ! 
dhe të)drejtat qi i përkasin me kon- ! 
ditë qi të ke të përmbushë të gjitha ! 
detyrimet e paapame prej këtij kon- ! 
vencion ; së fondi në mbarim të kon- : 

· ·t : qi ndodhen të abonuem. 
ÇçSJOll' • ' ! Ata qi dishirojnë m'u abunue li 

A rt. 25. ! nrejtohen Drejtoris Telegraleve Tira- 
P. r ushtrimin e këtij konvencion, ! nës, ose Durrësit me paraqit kerkesa 

qi ka m'u vue nen [uridtcionin e Mi- ! e m'u rregjistrue qi kur të mbarohen 
nistris së P. Boore e Buiqësies, kon- / gji h pregatitjet të fillohen m'u lidh 
çesjonsri zgjedhë si vend ndeje Krye- ! edhe shpiiat e tyne. 
qytetin e Shqipoies dhe ka me ju ! Ata qi sot dishiroinë m'u fjalos 
nenshtrue ligjëve të ·vtndit deri sa \ duhet te pr- sentohen në glishe të te 
këta mos të kundershtojnë mbi sa asht ; legrales me i d-rgue nji lajmerim a- 
stipulue në këtë konvencjoo. [ tij qi don m'u takue. 

, Mast sherbimi asht inaugurue pa 
Qeveria detyroh: t me i dhanë kon· / kjen komplet-pse publiku e dishiron 

çesionarit të gjitha lehtesinat per me ! te sa ma parë-dhe regullat dhe më 
ndalu: ç'do llojë obstruksionesh e i nyra e vijimit saj janë provizore. 
pengimesh në vazhdimin e punimeve. i Taksa p.r ç1_do fjalim me jashtë 

· i qytetin per 3 minuta asht fr. O, 50 tue 
Art. 27· : dh f O 50 1 . . t . . . : shtue e e r. , per aJmerime 

Dy koncesion asht redizhuern Shqip : .. .1 k k · 1 dh ·· . : me te ct at er uesi yp me ar ne 
dhe Prengisht e baern me kater ek- : 1 f · · di hi , f" 1 : te e on person: qt ts iron m u Ja os. 
zemplare nenshkrue prej dy anënve i T k f 1. t t I f ik b d _ : a sa per 1a ime , e om e ren a 
kontraktur se, : . · , · ·· b .. .. : qytetit per ata qi s Jane a onuem 

Ky ekzemplar (nii Shqyp e OJ! : ht f O 25 .. 'd 3 .- t . . .. , . , . : as r. ar . per ç o mtnu a 
Frcngishr) kan per t u ruejt n arshi- : 0 .1 · f' · p t I f . . .. .. i reJ on ergJ. os e egra ave 
vat e Shtetit dhe dy tierët (n11 reks : M Pilku d v 
Shqip dhe nji tekst Frengisht kanë i · · · 
me ju dhanë Ko içesjonarir, Asht : po- i Sh p· a et 
saqisht parapa dhe venduem në rast ! . p. e .11:1an_~ V 
të dyshi · . r·· ht· të i S1 mbas vendi nit kshillit Nr. 196 " 1m1 e mos marre-ves Je e , d 1 .. 16 7 ,6 b 8000 k · 1 I , . . . . . . : · a e · -- art.a utn a ve 
shkaktu-rne nga ndryshimi interpreu- i kripe Vlorë Korçë u nxueren në adiu- 
mi os : redaktimi, vetëm teksti fre- ! dikatë tue fillue që nga 16 deri më 
ngi-ht ka p r të pasë vleftë' i 22-7-26 dhe ajo definitive që prej da- 

Tiranë, me 15 Korrix i926. i tës 23 deri me 31-7-26 kondit me që 
Mio. P. B. e Bulq. i bartja do të marr- f~n~ ~er! mt! 31 

u p· It' M J k : tetor 9Z6 duke qen I lire siper ma- 
go 10 1 m. p, usa u a m. p. : .. . , · d · : rresi t a transportoi nga të ojë, 

Vlonë 17-Vll-26, 
Drejt. Pinancavet 

Deri sa të kryhen krejt lnstallaclo- 
net e pr egatitjet në dore tash per tash / 1 
do munden m'u ba fjalime vetem prej 
centraleve dhe prei shpijave të atyne 

Art. 26. 

Konçesjo aar i 
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Si mbas vendimit Nr. 154 D. 12 
Vll-926 të këshillit Administrativ të 
dhetat bimore bashkë me të lashtat e 

dhe vërtetimin' e 'sekuestros konser 
vative të venë mbi pronat' e të ditu 
rit me vendimin e ke ti] Gjyqi. 

Pra me qenë se i padituni nuk ka 
tri vonat të këtij qarku nxiren në i banim të n'ohur në bazë të nenit 26 
adludikatë. J ië P. C. me anë të kë.aj shpallje e 

Shitja provizore fillon më 19- VIl-926 ! 

deri mt! 5-VII-926 dhe ajo definilve 
që prej 6-VIJI e deri 26-V111-92o, 

Tiranë me R VII. 26 

Shp. e Kadastrës 
Lajmerim 

I qujtuni Xhafer Gjergji bJOU:'S në 
Sukth të Durrësit në bazë të një Dish 
mies private qi ka në dorë kerkon 
leter tapi n' emen të vet per nji copë 
tokë 30 dynymsh ti! cilen me ketë 
diftesë e ka pasë ble prej të qujtunlt 
Ali Quploviq banues ma parë në 
Sukth e tash me ~banim të pa dijtun. 

Pra, me anë të ksaj shpallje i ba 
het me dijt t' interesurnit qi mbrend 1 

nji rnuejit, prej daës s·~ shpalljes, të 
prezantohet vehtë ose Përfaqësues 
e të paraqesin dokumentin për çilien 
e _Gjvgjit, përndrp she në mbarim 
t' afatit, lutsit do t'i epet leer zo.n'rni 
në bazë të dispozitave të ligjit uka 
datë. 

Durrës, me 16.Vll-626 
d.t.p, p. 781 Nëpunsi i Kadastrës 

Shp. e Gjyqeve 
Trashegimtaret' e Abaz Gjebrese 

nga Gjinokastra e shoqë tij Xhevriçe, 
të 'bijtë e tij Haxhi; Ferhar; Nevzat; 
Muslli dhe Nesip edhe të bijatë e tij 
Hatiqe, Qerime dhe Gjulsurn, me kër 
kesen që i kanë dhenë Gjyqit me datë 
3-6-1926 bejnë padije kunder të padi 
tunit Shefqet Mehdiut ose Shelqet Sfe 
rit nga Gjinokastra me banim të pa 
ditun dhe kërkojnë detyrimin' e tij 
në bazë të një senetit rn e datë I Q;:,. 
shor 327 tju paguajë 80 (tetëdhjetë) 
Lira Ottomane ari me kamaren' e tyre 

për të z enë Vendin' ekomunikatës be 
het e ditur se shikimi i t..~saj padie 
je u caktua për me 7 9 -1926 diteu' e 
Martë, dhe kështu i paditeni duhet të 
prezantohet ditën' e caktuar "për gjy. 
kim para gjyqit të Shkollës I. të Gji 
nokastrës vetë ase me anë të ndo një 
përf'aqësue sit zyrtar, e se ndryshe do 
të veperohet në mungesë të tij si mas 
ligjit. 

Giinokastre: me 10 7-1926 
p. 10 p. 77 i Kryetari 

* 
Lajmërohet Z, Koço Çini nga Les 

koviku me ba-iim të pa ditun që në ' 
krye të (91) nëndëdhetcnië ditë nga 
dat' e botimit të këtii lajmërimit të 
prezan toh ~t në këtë Zyrë të paguaj 
në favor të Z, Bashim i Delvinës nga 
Gjinot astra (2400) dprni] e katerqinr. 
Lireta Italiane me kamatën ligjore që 
nga dat 5.1 t-19~2 dhe spez-t e gjv 
qit lrar i 79 15 s'rn is akt giykimit gjy 
qit Diktimit Nr. 7j dat 5-3-25 se p' r 
ndryshe në mbarim U këti] afati do 
veprohet kundra tij sirnas ligjit p-c 
saçme. 

Giinokastrë 15-7-1926 
P. 10 p. 779 Përmbaruësi 

* 
M' anën e kësaj shpal'[e, behet e 

ditur se: Padia e ngrehur prej Gaqe 
Kallvës nga Labova e Kryqit, kontra 
Stefan Andon Kalivës po ng' ay ka 
tund me banim të pa ditun, për pa 
gimin e 75 shtatëdhet epesë nap, ari të 
rjedhuna nga i padituni i nji Bakçese. 

Për shikimin të gjyqit u caktua 
më D. 11. Vieshte I. 926 ditën e 
shtunë ora }} para m, d, të prezanto 
het para gjyqit paqit Libhovës diten 

e gjyqit vetë ose m' anën e përfaqë 
suesit, se për ndrvshe gjyqi ka për 
t'u shikue në mungesën e tij. 

Me qenë se banim i të paditunit 
nuk i dihet si mbas nenit 26 të P. C. 
kio shpallje zë vendin e komunikimit 
të padies. 

Libhovë 13· Vll-926 
p. 10 p, 780 Gj. Paqtuës 

* * * Gjyqi i Paqtues i Përmetit, D,ga 
Civile, formuar prej Gjyqtarit Asim 
Borshit tue qenë prane tij Sekretari 
St-Ian Lesho, si Protokolist për [me 
k 1yr padien e ngrehur prej Av. The 
mi-tokli Adharnidhit, -si ptrf'aqësues i 
llli Prokos Nacollarit, banues në ka 
tundin Strenbe c, kundër Vasil Andon 
Nicolle Cures, me pare banues në ka- 
tundin Strernbec dhe tash me banim 
të paditur për të dhenë pohimin Zyr 
tar mbi një shitje ose për p:igim të 
vlefës se shitjes në fjalë me dernçper 
blim ; në giyqin që rodhi botënisht 
në prani të Av. Thernlsto'cli Adhami- 

: dhit, përfaqsues i anës paditëse dhe 
në mungesë të anës paditur, sot me 
24 Maj 1926, ka gjykue: 

,, Në mbështetje të nm. 1334 K. 
C" ::::c::tyrimin e të Paditurit Vasil An 
don Nikolle Curos nga katundi Strem. 
bec, tash me banim ti! paditur, të ja 
pë pohimin Zyrtar para zyrës kompe 
tente të dy copë arave, njera quajtur 
,,ar~ e Qyros" kufizuar me perua dhe 
me Kristo Anastasin dhe tjetra ,, Za 
vrat" kufizuar me perua dhe me Zo 
to Stefanin, dhe të gjendura në katu 
ndin Strernbec dhe në vendin ,,Qipu 
ri" në favor të Paditësit Ilia Proke 
Nacollarit nga Strernbecl dhe tue i 
dorëzuar atij arat në fjalë. Spenzimct 
gipqore dhe të drejtat Avukatore F. 
A. 20 i ngarkohet ti! Panditunit. Ky 
vendim e shtë i kundërshtueshme dhe 
i Diatueshme". 

Pcrrnet, me 24 Maj 1926 P.774 
P. 10 Gjyqtari Paqtues 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
--- 

SESJO~I I II. 

B I SE O IM ET E OH O MES SË OE PUTET VET 

minis-ratat e Shtetenvet kontratuesa. Neni i 19, 
Nii organ qendruer i vumë nen Ndër vendime, secila Administratë Marrdhanjet telegrafike me Shteten 

autoritetin e nal ë t' administrates ma ka të drej ë për nji vot, nen reservë, 

1 

qi nuk kan marrë pjesë apo shfrytsi- · 
të naltë të nji prej Qeverivet kontra- për në qoftë se ka Administrata të met (shoqni) private, janë të rresu- 
tuese e shenjuem~ për ket qelli:n prej ndryshme të nji Qeverije të v:tme, qi ] 11.~eme,. ~ër. int~r,sin e përgjithës~e?1 
rregullores asht 1 ngarkuem me mble- 1 ka ba kërkesën, neoër udhë diploma- 

1 

te zhvillimit përparues të kornuniki 
dhun, bashk v . ndue e me botue lajmi- tike, Q. veri së së vendit ku duhet të mevet, prej trregullores së parapa me 
me (rensengnemento) ç'fare! do lloji mblidhet Konferenca, para datës së 1 në nenin, l 3 të kësal konvendese. 
qi i përkasin telegrafis nderkorntare. caktueme për kapjen e saj e qi srci- Neni i 20. 
Përveç kësaj do të veshtrojë apo la prej këtyne Administratrave të po- Kë]o konvendesë ka për t' u vu 
shqyrtojë kerkesat për ndryshim të satshme te veçantë. n' eksekutim tue [nisë prei të parës 
tarifavet e të rregullores së sherbi- Shqyrtimet (revisions) qi resultojnë ditë të Nandorit 1876, stil i ri e ka 
mit, ka për të ba qi të vëhen në ve- (rrjedhin) prej vendimevet të Koofe- për të qindrue në fuqi gjatë nji kohë 
prim të gjitha ndrimet e adoptueme, 
e përgluhsisbt me krye të gji!hë stu 
dimet e me përmbarue të gjitha punt 
qi kanë për t' i ardhë nepër dorë për 
interes të telegralis ndërkomtare. j 

Shpenzimet qi bahen për ket in 
stitut janë të bajtuna prej të gjithë 
administratavet Shtetevet komtratuesa. 

Mbledhja e 27 tuna kësaj Kondvendese. Si tarifa ashtu 
rregullorja kanë po at vjeft]e e hyjnë 
në fuqi n' at kohë qi hynë konvende 
sa. 

E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon nga Num. 109) 
Neni i _12. 

Kanë për f u vu r en shqyrtim (ta 
rifa e rregulltorja) ku do të mund të 

Palët e nalta kontratues i detyroj- I përfaqësohen rë gjith Shtetent qi kanë 
në njena tjetrës me dhanë njehsimin 
e taksave qi merr se cila prei tyne. 

Neni i 13. 
Dispositat e kësaj Konvendesë janë të 
plotsueme prej nji !rregullores, para 
shkresat e së cilës mund të jenë, në 
ç'farë do kohe. të ndryshuerne me 
rnarveshtje e perbashkëme t' admini 
stratave! të Shtetenve kontra'uesa. 

Neni i 14. 

marrë pjesë. 
Per ket qellim, kanë për t'u majtë, 

përkohësisht, konler. nca administrata 
vet në secilën konferencë ka "për 
t'u caktue vendi e koha në të cilët 
do të mbahet mbledhja qi vjen pas. 

Neni i 16. 
Kto konferenca janë të përbame 

prej delegetenvet qi përfaqësojnë Ad- 

rencavet nuk vihen n' eksekutirn për 
. veç se mbassi të ken marrë pelqirnin 
e të gjitha Qeverivet të Shtetenvet 
kontrstuess. 

Neni i 17. 
Pal; t e Nalta Kontratuese ruejnë 

respektivisht të drejtën qi me ba, veç. 
a-veç, në mes të tyne, ndreqje (ujdi- 

Neni i JS. na) të veçanta të çfarëdo lloji mbi 
Tarifa e rregullorja të parapame \ pikat e sherbimit qi nuk interesojnë 

në nenet 10 e 13 janë të bashkangj- të gjithë Shtetet. 

Neni i 18. 
Sh'etent qi nuk kan marrë fare . 

pjesë në ket Konvendes, mund të pra- 
nohen në piestari mbas kerkesës qi të 
bajnë. 

Këio marrje 1iiesë ka për t' i u 
notilikue. nepër udhë diplomatike, 
Shtetit kontratues në gji të cilit ka 
qenë mbëitë konferenca e fundit, e 
me anë të këtij Shteti u notifikohet të 
gjith tjerve, 

Prej saj piestarët e rij kan për të 
pasë të drejtë të plo'ë me marrë pjesë 
në të gjitha vendimet e në gjitha do 
bitë e caktueme prej kësaj konvende 
se. 

të pacaktuerne e deri sa të soset nji 
vjet prej ditës qi të bahet deklarimi 
se ka marrë fund. 

Deklarimi i të marrunit fund nuk 
sjellë efektin e tij përveç se faqe atij 
Shtetit qi ka ba deklarimin. Per tjerat 
palë kontratues ', konvedese qlndroa 
në fuqi. 

Neni i 21. e i fundit 
KC:jo konvedesë ka për të qenë e 

ratifikueme e ratifikimet kane ph' f·q 
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këmbye sa ma shpejt qi të jet e mu 
ndun. 
Sh'Petei sburg, me 10-22 Korrik 1875, 

RREGULLORE 
E 

Sherbimit Nderkomtar 
Bashkanjit un Konvendesës Telegrafike 
Nderkorn.tare të Sh' Petersburgut 

SHQYRTIM I LISB0NË5 
Neni i 13 i Konvendesës 

»Dispositat e kësaj Konvendesë janë 
të plotësuerne prej :1ji rregulloreje, pa 
rashkresat e së cilës mund të jen, në 
ç'farë do kohe të ndryshuerne me ma 
rreveshtjen e përbashkërne t' Adrninis 
tratavet të Shletenve kontratuesa», 

1. F'.JE NDERKOMTARE 
Neni i 4. të konvendesës 

Jsecila Qeveri lidhet me përdorun 
në sherbimin e ttlegraf s ndërkornta 
re fije të posatshme e aq sa lypsen 
për të sigurue nji tejdhanje (rransrni 
sion) të shpejtë të It l- gramave, ,. 

Zyrat ndërmjet të cilave kernb'rni 
i telegramave asht i paprernë a po 
kr,jt në veprim, për sa të j t e mu 
ndun, janë t~ lidhuna me fije dirckre. 
Këto fije tregojnë sigurina të mjaft 
tueshme mekanike e eletrike. 

Fijet nd- rkomiare janë të ngrehu 
na në nii nu mer të mjaftueshme për të 
mbarue të gjitha nevoi t e sherbimit 
telegrafik qi bahet ndermjet di, zyresh 
I~ lidhuna drejtë për së drejti. 

2. Veprimi i këtj ne fijeve asJilt i 
siguruem 111e vegla ,,Morse" apo me 
vegla qi marrin me ndigjim (a recep 
tion auditive) nd. rm jet zyrë sh qi kan 
për t' i ba ball nii pune të mesme 
(moderë) e me vegla. »Hughes; nder 
fije ku asht ma aktive korresponden 
ca. 

Kurë marrëdhania e telegrameve 
asht ma e madhe se 500 copa (afer 
7000 fjalë) në ditë e nat nji fije, atë- 

herë administratat e intercsueme ku]- fijet ndërkomtare, mirren vesh drejtë 
desen si për ngrehjen e nji fije di- për drejtë për të rregullue e për të 
rekte të re si edhe për me vu në ve- krye këto sprovime (experlencës), si 
prim fije për nji sistem veglash ma të edhe për me sigurue zbatimin e ve 
shpejta se veglat, ,,Hughes,, për shern- ndimeve qi janë marrë vesh me vu 
bull veglat ,,Pandotn apo »Weaistonw». në veprim për interesen e përbash- 

3 Në rasë të prishjes s~ fijeve fj. kem të sherbimit telegrafik. 
jt t ndërkorntare mund të kthehen apo 4. Në rasë të prishjes së fijeve 
shperngulen prej veprimit të tyne të ndërkorntare, nëpunsat e zyreve qi ba- 
posstsh. m mbassi të lajmohen zyrat het fja!P, duhet t'i komunikojnë njeni 
e interesueme, por duhet të vihen në tjetrit. resultatin e , hetimeve (recher 
veprim përsëri në vend të vet po sa chcs) të tijaeme qellim qi me i cak 
te soset.__ ndreqja e fijeve. , tue llojin e prishjes si edhe me dha- 

4. Tejdhanjet e telegrameve me a- në të gjitha lajmimet e eevojshëm për 
nën e këtyne fijeve nuk bahen, në rre- nji rrishndreqje të shp-ltë të fiicvr. 
gull të përgjithshme, perveç se prej 
zyrash qi janë të shenjueme si pika 
të fundit (point extr ërnes) d. m. th. 
qi marrin e apin t.lr gramat drejt nie 
na në tjetren. Administratat telegrafi 
ke tregojnë, nt sëcilen fije, n.i a ma 
tepër zyra nde rrnjetse të deyrueme 
me marrë telegramat në kaperclrn 
(përshkim), për në qofte se tejdhanja 
e telegramave drejtë për drejtë në mes 
dy zyrash ekstreme qi marrin e apin 
nuk asht pun! qi bahet 

II I. 

2. 2.GJ ATIM I SHERBIMIT 

Hapje e Zyravet 

IV. 
I. Ndërmjet qytetesh me randësi të 

Shtetenvc kontraktuese, sherbimi tele 
grafik, për sa të jt t e mundun, nuk 
pritet as dit as natë. 

2. Zyrat e rendëshrne (ordinaires) 
qi shërbejnë gjith duen, janë hapët 
për publik, ma së paku, prej orës 8 
të mengjezit deri n' oren 9 të mbra- 
mes. 

· 3. Orët e hapjes së zyrave me 
ndarësh, sëcila përpiqet për me rueitë j sherbirn të kuhzuern, janë të ca~tue- 
fijet nderkomtare e kablot nën-detse me prejë administratave respektive të 
e cakton stc'l 1 për vedi Jispoz~lat.q~ / Shtetenvet kontraktuesa. Sëcila adrni 
me i daiun punës ne krye sa ma mirë I nistratë mund t'i voglojë orët e pu 
në ket qellim- 

1. Administratat, për sa u vjen për 

2. Sprovimet e experiences me qe 
llim qi me mbatë gieqdjen eletrike, 
(ishullimin, qendrimin e ti) të fijeve 
nderkorntare me komunikim të math, 
bahen me perpjekje të zyreve ekstre 
me, ma së paku nji herë në gjashtë 
Smu-j në ditën e orën qi ka për t' u 
caktue me marrëveshje të për bashk 
me të Zyravet _t' interesueme. Resul 
tatet nëshkrohen _ndër regjistra të po 
satshëm, 

· ::l, Kryetarët qi bajnë sherbimin e 
rrethit (circonscripthion) ku veprojnë 

' 

nës të zyravet me '.shtsrbim të plotë 
(gji1h ditën) për ditët e diele e !ë fe. 
tave ; këjo masë i notifikohet zyrës 

6ndërkomtare të Lidhnis telegrafikë, e 
cila u a ban të njoftua administrata 
ve tjera. 

4. Zprat sherbimi i të :.cilave nuk 
asht i paprernë, nuk mund të mbyllen 
për pa pasë tejdhanun të gjitha . tele 
gramat nderkomtare zyrës qi zgjatë 
sherbimin ma vonë. vijon 

Shtypshkroja ,,Nikaj> Tiranë 
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Vjet V. Tiranë, e Ejte 22 Korrik 1926 Nr. 112 

REPUBuI~A Sf-i2IPTA.~E 
t 

~ Zyrtare fletorja 
. 

Botohet prei Zyres së Shtypit 
PAJ llME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit l[Nji copë ~ [avës fr. ar 0.2"'> ; ojl cop~ 

Shglpoi ; fr. ar 20 )ashta ; T I R A N 1! \ e Jave& sl! kalueme fr ar 1.00. 
X. 

që nuk barasohet as pakë me të ver- 
teren, -- 

Një vepër e kHillë quh. Irrjt p··1· 
drejt shpërdorim, mbassi a:"ka e Sht-. 
tit në bazë të vërtetimit të bamu.i n ,a o 

Bashkia po ngarkohet me pague shuma 
të rands e të ekzaxherueme, 

Për me i pre hovin kësaj vepre që 
asht në dam të thesari: t:i Republikes 
porositeni që ksnde] e tJ,Je deftesat 
këso dore që kan me u ëiei~·1e asaf 
Zyre prej nëpunësavet t'i , .resuem, 
t' i shikoni me kujdesin ma ë madh, 
dhe në qoftë se ata janë të pa plotë 
suerne me pulla ose permbajnë shu 
ma jo të vërteta, t' i rrefuzoni tue 
kërkue deftesa që përmbajnë këto dy 
kondita për ndryshe Kryetari i Bash 
kies që ka me ba vërtirnin ka me qe. 
në përgjegjës me pagesë rër gjith 
shumen që ajo përmban. 

Në lidhje me Qarkaren. Nr. 1724 
-I datë 14-7-926. 

Për dijeni e veprim. 
Shtojmë se de/lesat e përmenduna 

sipër mbas sodit duhet me doemos 
të' jenë N. nenshkruëme e lë' vërte 
tueme prej Bashkievë, ku nuk ka 
Bashki ketë veper do t'a kryeje ba 
shkia ma e ofertë që ndodhet n' at 
Reth, 

17-Vll-26 N. 1724·111 

Art. 5 Kv dekret-ligj hyri në fuqi 
nga dit e çpallies. 

Art. 6. Këshilli minis.ruer detyro 
h-t rr.e zbatimin e këtij Dekret-Ligji. 
Tirarië m . 12-Vlf-926 

A. ZOGU d. v. 
Minisir! i P. të jashtme 

Z. V. Min. i Drejtsisë 
H. Vrioni d. v. 

Ministri i Financavet 
S. Starova d v, 

Ministri i P. Botore Buiq-si 
Z V. Ministri i P. Mbrendëshme 

M Juka d. v. 

PERMBAJTJA : 
I) Dekret-Ligjë mbi Stemat e Shtetit 
e flamuret zyrtar. 
Qarkoret e M. P. Mbr. mbi listat e 
spenzimeve, mbi paradhanjet, mbi fy· 
shekët e zberthuem. 
Shp, e Kom. P. F. Armate mbi ble 
mje shajakësh. 
Shp, e gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Dekret-1.igjë 
1) Mbi sternat e shtetit 

e flamurët zyrtar. 
Na, Kryetar i Republikës Shqipë 

tare, i mveshun prej vullnetit të popullit 
me fuqinat sovrane të shtetit ; 

DEKRETOJMË: 
Art. I. Stemat e shtetit ashtë Shqi 

pia e zezë me dy krena me shtroje të 
kuqe në giokës të shqypes Elrnin e 
Skender-Beut (me ar) rethuc prej ar 
mve e Flamurave. Stema kaur anësh 
mas mostres. 

Art. 2. Flamuri zyrtar i ushtrisë 
ashtë flamur i kuq e në midis Shqy 
pja e zezë me dy krena. 

Art 3. Flamuri zyrtar i Presidentit 
ashtë gjithë një si flamuri i ushtriës 
me gjith~ këto mbi shqepen ka Elmin 
e Skender-Beut me ar (si në stemin e 
Shtetit) rrethue prej kurone me reze. 

Art. 4. Flamuri i marinës ushtara 
.ke ashtë por si ay i ush të risë i :,he 
P uem në nenin 2 dhe ai i anieve tre 
gëtar civil asht kuq-zi- kuq. 

Mitt [ ~. l[ rn~RtH~~HMt 
QARKORE GJITH PREF[K. E NENPREF 

E BASHKIVE 
Mbi listat e spenzimeve 
Kur po na paraqiten listat e spen 

zimevet të nënpunsavet të mvaren prej 
kësaj M•nis!rije, po shofim se, doku 
mentat justifikuese që atyne u janë 
gjitun (deltesa shilere sh eti.) janë të 
pa ploësuerne m ~ pulla si dhe Krye 
sia e Bashkies nga një herë po mjaf 
ton me vertetuem vetëm nenshkrimin 
e atij që ka lëshue deftesen, pa ma 
rrë për slpër përgjegiësien mbi shu 
men që ajo përmban dhe nga një her 
po vërteton edhe shumën e përsh 
krueme në të te~ër të naltësueme e 
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Mbi paradhanjet 
kryesi e Republikës i ka dergue 

M. P. Mbrend. Qarkoren qi vijon: 
Si mbas shkresës Nr. 436 da ë 8- 

VII-926 të Kryesles së Këshillit Kcn 
trollues tue pamë se kërkesat për pa 
radhanje rrogash [anë tue u bam aq 
të shpeshta, sa që jo veç po i sjellin 
veprime mjaft të mbëdhaja Kontabili 
tetit për mbajtjen e evidences, po 
shtrengoinë arken e Shtetit me një 
mënyrë të posaçme dhe e ven në një 
pozitë të keqe sa të mos jetë në gje 
ndje t'u bajë ballë përrnujsisht page 
savet të kompetencavet të nenpunësa 
vet ashtu edhe shpenzirnevet tjera ma 
kryesore, ndonse pagimi i nji para 
dhanie mbas shkreses së këtushme 
Nr, 1705 dat 19-9-925 kj , kufizue ve 
tëm në rasa të ja ht.z-konrshrne e 
ne nevoja fare me rendësi të ndo nji 
nëpunsi, 

Pra për rnir-vajtjen e veprimeve I 
financjare të Shtetit këjo Kryesi e shef I 
t' arësyeshme qi mbas këndej paradha 
nie rroge të mos paguhen as nji në- I 
punësi edhe në rast ma të domosdo 
shme që të jetë. 

A. ZOGU d. v. 
Pët dije ë rregullim këtu sipër 

u përshkruhet kapia e urdhënit Qar 
kuer Nr. 1203 dal 12-7-926 të P. 
T. Kryesies së Republikës mbi pa - 
r adttanjet e rrogave!. 

17-Vll-926 N. 1901 

Mbi fyshekët e zberthyem 
Në themel të shkreses Nr, 17-39 

dat 13-Vll-926 te Ministriës së Fina 
capet, u njoftohet se në mest t' asajë 
Ministrije e t3 Z. Etëhern Totos asht 
lidhun nii kontrate, mbas të ciles i e 
pet vetëm atij e drejtë me mbledhë e 

"' me eksportue fishekët e zberthyern 
e të na zbertnyern me plu:n ) e barot 
qi gjenden jasht përdorimit ndër de 
pot e ushër'ës e të Giindarrneriës e 
të shpërdarne nder vis.t e ndryshme 
te Shqipëniës që nuk janë në zotnim 
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të privatëve! për mbrojtje vehtjake me 
teje Zvrtare të Qeverisë. 

. Lutemi pra ndaj të lehet i lirë Z, 
Toto me mbledhë fishekët në mëny 
ren e slpër-treguerne, duke i dhanë 
tehtesinat e duhuna në mbështetje të 
kontratës që do H! paraqes! në ·asë 
të nevojës. 

19-7-926 N. 1904 

Shp. e Kom. P. F. 
Armate 

Mbi blemj e shaj akësh 
I) Komanda e P. F. armate me a 

nën e nji komi-jonit .të sajen kompe 
tent dishëron me blemun 10,COO m. 
Shajak ka poti, 10,000 rn, Shajak petkash 
dhe.6000 rn, Shaj: k (aba) ba anijesh, të 
gjitha pre; lesh të pastër. 

2). Shajakct (vba) të përrncnduna 
duhet t'u pf°rg,igiln konditavet .ë 

poshtë-tregueme : 
a) Shajak kapoti 
Boja kaqi ose boj hini natyral 
gjanësi] 130-140 cm. 
pesha per metro lineare 1000 gr. 
fijet për së gjati 34 .. në 25 mm. 
e për së gjani 30 në 25 mm. 
rësstenca per 16-16 cm. pi'r së 

gjati 140 kg. për së gjani 130 kg. 

b) Shajak petkash 
boja kaqi ose kafekuq naturale 
glanësija 140 cm. 
pesha per met-o lineare 750 gr. 
fiiet për së gj&ti 40 në 25 co, per 
së gjani 34 në 25 cm. 
resistenca për :16-16 cm. për së 

gjati 140 kv. dhe për së gjani 120 
kg. 

c) Shajak aba batanijesh 
boj naturale 
gjanësi'a ! 40 cm. 
pesha pir metro lineare 1500 gr. 
3). Do,zimi i ktyne sofavet ko- 

manda i dishron: 
a) Vendi i dorësimit dhe të pra- 

ndimit të stofit nga ana e komisjonit 
në skeh n e Durrësit d. m. th. mbas 
shkarkimit prej vaporrit. 

b) Dorëzimi i'~tofit mund të ba 
het për nii heret ose në dy tie pies i 
me nga nji muej interval. Pjesa e parë/ 
do të jetë shajaku i kapotave! dhe të 
dorzohet në Durrës dy muf j prej da- 
tt s së It shimit të kon raës, 

4) Çmimi i stofave! dishrohet mbas 
kondiuvct të sipërpermenduna, Doga. 
na dhe taksat tjera i takojnë Koman 
des, 

Baza c çmimit asht fr. ari d. m. th. 
20 fr. ari nji napoleon. 

5) Adjudikata do të bah-et me of 
erta të mbylluna. Data e lëshimit de 
f nitive (ç Ija e ofertavet) me 31 Gusht 
ket i vjei, 

6) n gjith pje së marrsit n' adiu 
dikate n duhet t'i dergojnë ofertat e 
tyne me mostrat e nevojshme rekc 
mandë, me shpjegim të plotë të kon 
duavet deri me 31 Gusht k. v. Mos 
trat duhet të jenë të damgosuna dhe 
së pakut 20-~0 cm. 

Pranohen dhe oferte qi nuk për 
gjegjin konditave! të sipërpërrnenduna 
por t'u gj ijnë. , 

7) Ofertat të përcill.n me nga nji 
dishmij prove për vërtetim të çilësie 
ve t të mostravet (oreferohen dishrni 
na prej intendancavet të Mtnistrivt t të 
luftës respektive)' 

8) Ofertat duh t të përcillen edhe 
prej nji akt gararcije bankare për IG0lo 
të vleftës sic' kontratës n'emen të Ban 
kës Kornbi tare Shqyptare e cilia mbetet 
depozitë kundra dame ose mos zbatime 
eventuale deri në plotsimin e kondi 
tavet të kontratës. 

9) Në daten e çeljes s' ofertave: 
Kom. P. F. Armate detyrohet me I 
njoftuernun telegr -Iisht dhe me postë 
t' intere suernit mbi rezultatin. Ajo o-~ 
ferte qi ka me u pranue nga kjo Ko 
mande prej datës së njoftimit t' inte- 
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resuemit ka me hye në Iuq'ë kontrak 
te, dhe fillon zbatimi. 

10) Kom. P. F. Armate detyrohet 
me daten e lëshimit me depozitue në 
Bankë, n' emen të sip rmarsit 25°1•0 të 
vleftje s efektive të kontratës. Në da 
tën e dorzimit të stofit paguhen 50°\0 
të vlefijes dhe 25°]0 të tjera të mbe 
tuna paguhen dy muej mbas dorëzi 
mit të stofit. Në rasrë dorzirni të sto 
fit në rate, p,g sa do të kryhet në 
shkallë të vlefties së stofav. t dorë 
zuerne. 

,11) Oferta e pranueme z,·n vendin 
e kon tratës. Kontrata asht edhe akt 
akuze në rastë të mos zbatimit d, m. 
th. zen vendin e protest-s. 

Në rastë konfliktesh giykimi ba 
het në gjykatorjet e Sb qypnies. 
Tiranë me 19-8-26 N. 1774-IV. 

Shp. <? Gjyqeve 
Gjyqi paq tu -s i Perm utit, Dega 

Civile, formuar prej Gjyqtarit Asim 
Borshit tuë qanë prane tij Sekretari 
Stefan Lesho, si Proolist, për me kqvr 
padlen e ngrehur prej Spiro Dhanës 
f_regëtor dhe banues në Perrnet, i për 
Iaqësuar prej Av. Th misrokli Adha 
nidhit, kundra Arsaq Dh anillit dhe 
Kleauthi Dhanilit, me parë banues në 
katundin Buhal dhe tash me banim 
të paditur, për pagim d. tyrë; në gjy 
qin që rodhi botei isht midis përfaqë 
suesit anës Paditëse dhe në mungesë 
të anës Paditur, sot, me 2! 4- 9~6, ka 
vendosë: 

_:.Tue u bazuar në nen, t 59 të ligjit 
për gjyqet e Paqir, 17-16 K. C. dhe 
~ ti! shtojcës së Proc. Civ. detyrimin 
e të paditurve! Arsaq dhe Kleanth të 
nJy, rit Dhanil llisë, me parë banues 
në Buhal dhe tash. me banim të padi 
tur, që nga malli i trashëguar prej a 
tit të tyre Dhanil llisë t'i piguanfë 
Paditës't Spiro Dham.s, banuese treg 
tar në rcrmet 20!-l6 grosh ar me giith 
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kamaren 9°(0 që nga data e regjistri- \1 tit tyne. Speozimet giyqore, dhe Fr. 
mit të kerkes. s padisë 23. 9-925 deri di- Ar. 10 të drejta A vu ka tore u ngarko- 
ten e pageses me kusht që të mos ka 
lonjë kamata krenar, në qoftë se të 
përmendurit Arsaq e Kleanthi nuk 
e kundërshtojnë ketë vendim e nuku 
bejnë be tue thenë se nuk e dimë qi 
i ndyer ati i tyre t' i kishte një të ti 
llë borç Paditësit Spr nzimet giyqore 
pre] Fr. Ar. 8 40 dhe 10 Fr. Ar. av 
vukatore u nzarkohe» të Paditurvet. 
Ky vendim e=hrë i kunder-shtueshme 
dhe i diktuë shrne, 
Permet, me 22-4-926 

Giyqtari Paqtues 
P. 10 P. 774 

hen të paditurvet, K9 vendim e. htë i 
kundershtueshrne dhe i Diktueshme». 
Permet, me 29 Mai 1926. 

Gjyqtari Paqtues 
P. 10 P. 173 

* * Gjyqi Paqtues i Pf rmetit, Dega 
Civile, formuar pr-] Gjyqtarit Asirn 
Borshit tue qenë pranë iii Sekretari 
Andon Duka si Pro.okoiist për me 
kqvr padien e ngrehor prej Spiro 
Dha nes dhe tregëtar në Përmet, i 
pëIaqësuar prej Av. Themistokli A- 
dhamidhit, kundra Klesnthi Dhanilit, 

* * * I me parë banoes në Buhal, tash me 
Gjyqi Paqtues i Përmetit, Dega banim të paditur, për pagim detpre ; 

Civile, formuar prei Gj;,qtuit As'm në gjyqin që rrodhi botërisht midis 
Borshit tue qenë pranë t'i Sekretari 

I 
Përfaqësuesit anës paditëse dhe në 

Stefan Leshe, si protollst, ptr me kë- mungesë të anës paditur, sot, 'me 6- 
qyr p dien e ngrehur prej Theodor 4-926, ka vendos ! 
Naçopulit, banues në Buhal, kundra ,, Tue u mbështetun në nenet 26 U! 
Arsaq Dhaniuit dhe Kles nthi Danillit, P, C. dhe nenin 59 të l'gjit për Ojy- 
banues me parë në Buhal, dhe tash qet e Paqit dhe 18 të Shtoices P. C. 
me hanim të paditur, për pagim de 
tyre ; në gjyqin që r odhi bo-ënisht 
në prani të Av. Themistokli Adhami 
dhit, përfaqësuesit anës paditëse dhe 
në mungesë të paditurvet, sot me 29 
Maj 1926 ka gjykue : 

• Në bazë të nenit 18 të Shtojces 
së Fr. Civ detyrimin e '.ë p diturvet 
Arsaq e Kleanthi Dani! llia, nga Bu 
hali i Përmetit dhe tash me banim të 
paditur me i pague nga malli i tra 
shëguern nga ati i tyne i ndyeri Dha· 
nil Ilia, paditësit Theodor Naçopullit, 
banues r ë katundin Buhal, ncn:e (9) 
Lira C}ttomaoe me glihë kamaten li- 

I gjore qysh datës l Gusht, 1906 deri 
në pagim me kusht qe të mos J;alo-1 
nji kamata krenat, në qotë se nuku 
kundërshtonië ketë vendim dhe nuku 
bejnë benë se : seneti i prezantuar 
d .. e filma dhe deta qe përmban ay 
senet senet nukë i dimë që është i a. 

të rneren nga i padituni Kleanthi Dha 
nil, me parë banues në katundin Bu 
hal dhe tash : me banim të paditur, 
Lireta lalane njëmij e pesëqint (1500) 
me gjithë kamaten e tyne ligjote qysh 
prej datës regiistrimit padisë 23· 9·925 
d.ri në pagim, tue mos kapërcyer ka 
mata kapitalin dhe t'i [epen paditësit 
Spiro Dhame treg ar dhe banues në 
Permet, në qoftë se tpaditoni nuk e 
kundershton ketë vendim dhe nuk 
pranon betimin. Spenzimet e giyqit i 
ngarkohen të paditurit si dhe 10 (dhje-, 
të) Fr; Ar. Shperblimi Avukator. Ky 
vendim është i kundershtueshrne dhe 
i Diktueshme, 
Perme t, me 6·4-926 

Gjyqtari Paqrues 
P. 10 P. 772. 

* * * Frasina e shoqja Thanas Ndreut, 
nga lagja e Kalas, me akt-gjykimin e 
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Gjyqit Paqit të ktushëm, asht gipkue 
si dorëvuese në pasunin e burrit saj 
Thanasit, me i pague Grigor Nossit 
po nga ajo laglë 1406 grosh me Na· 

, pilonin l !O grosh, si edhe kamatën e 
tyne të kohës kalueme, me gjith spen 
zimet e Gjyqit te përmbarimit e tjera. 

Për sigurimin e pagimit të kësaj 
shumë me lypjen e Gjyq fituesit Gri 
gor, u vendos nga Krpetariia e Per- 

mbarimit siqvestrimi i 5040-17280 pje 
sëvet të nji dyqani. mbeun nga i vdc 
kuni Thanas në r.ugë, n~a e djathta 
mt Hasto Pallasit, nga e Majta me 
Atush Kuqashin e prapa me Maliqbsn 
e Kasern Seidini, 

Pra shpallet se (5040) pjesët e dy 
qanit të sipër-ptrmendun vihen në 
ankant për t' u shit rregullisht, shitj 1 

e parë qi asht tridhet dit, fillon nga 

Bisedimet 

dita e botimit te kësaj shpallje e mba 
ron në krye të tridhet ditve, dhe ajo 
e fundit nis nga e nesërmja e tridht 
duve, e mbaron në krye të 15 ditve, 
l ështu kush ,'.ishiron me mic ato ric 
së le të drejtohet përrnrcnda afate vet 
caktuë në zyrën Përmbaruese t' Etba 
sa nit. 
Elbasan 15 7 926 

P. 10 P. 770 

Përrnbaruës, 

Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II_ 

BISE O IM ET E DH O r~E S SE DEPUTET VET 
Mbledhja e 27 

E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon nga Num. 111) 
5. Ndermjet dy zyrash Shtetensh 

të ndryshëm qi ko-r unikoinë me nii 
fije direkte, lajmi i mbylljes ipet asaj 
zyrë qi i përket atij Shteti, kryeqyteti 
i të cillit ka poslten ma prendimore 
(occidentale). 

6. Kë,« rregull zbatohet ndër dasi 
(division' të seancave e ne mbplljen 
e procesverbaleve ndër zyrat me sher 
blm të pap: -në. 

7. Për të gjitha zyrat e nji Shteti 
adoptohet nji kohë. Koha e mesme 
qi ar'optohet rrej nji administrate i 
notifikohet Zyrës nderkorntare së Lidh- I 
nir telegrahke, e cila u a ban të nio- · 
fun adrnlnistratavet tjera. 

V. 
Shenn.iet qi vazhdojnë adoptohen 

ndër dokumenta për përdorim të sher 
bimit nderkornrar për me shenjue zp 
rat-telegrafike : 

N zyrë me sherbim të papre- 
më (dite e nate); 

N zyrë me sherbim ditë të zgja- 
2 tun deri në mjesnatë ; 

e 

C 
F. 

zyrë me sherbirn të gjith di.ës 
station udhës-hekuri i hapun 
korrespodencës së të veçante- 
vet; 
zyrë qi asht e nji të veçantie 

statio radiot.Iegrafic mbi tokë 
të paluejeshme (terre ferrm ) a. 
po në ni] ani qi ka ngulë he 
kur për qendrirn (a demeure); 
zyrë semaforike ; 

zyrë telefonike e hapu 1 për ko 
rrespod ncë telegrafike të ve 
çantë; 

zyrë qi pranon për nisje tele 
grama të ç' Iarëdo kathegorije 

p 

R 

s 
T 

K 

e qi nuk pranon në më rrijtje I DL 
përveç se aso rel.gramash qi 
dorëzohen në zyrë te t-Iegra- 
Iës ,,telëgraphe restart," apo 
për t'u përnda në rrethin e nji 
stationi t' udhës se hekurit. 

VK zyre qi pranon për nisj 'teltgrama 
ç'Iardo kathegorij-, a,)J vetëm 
ata t' udhtarvet të nëpunsavet 

s· 

hë qi qindron Krpetari i Shte 
tit apo i Kur.it (Jela Cou.}; 
zprë e hapun vetëm gjatë sti 
nës së _banj JVe; 
zyrë e hapu i vetëm gjatë sti 
nës së dimnit; 
zyrë, me sverbm të plotë të 
dirts gja ë stinës së banjovet 
e me she. bim të kufizuem në 
pjesën rjett r të vjetit ; 
Z_\1r.'! me shpërblim te gjith di 
të) gjatë cimn.t e me shërbim 
të kufrzuern gjatë pie sës së tje 
t, r të vjetit. 
zyrë me shërbim të gjith ditës 
për ditët 
e rendshm- ; por qi n' e d.le 
nuk asht e hapun përveç ndër 
orë të shërbimit te kufizuern. 
zyrë e mbyllun. 

H 

BC 

HC 

C 

* 
Shënimet e naltshenueme mund të 

kombinohen ndermjet te tyoe. 

3. DI3POSITA TE PËRCJITH5HME 
QI I PERK ASIN KORREPONDENCl:S 

qi kanë nddc n në nji station 11 Neni i parë i Konvendesës 
udhë-hekuri e qi nuk pranon I P~!ët e nal.a, qi janë të lidhuna 
kurnji telegra.n në mërritic ; j (ko-ur.tucs.) u njofin r: gjit:1 njerz vct 
zyrë e ha pun vetëm për sa ko. të drejten me korrespondue me anën 
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e telegrafavet ndërkomtare. 

Ntni i 2 i konvendesës. 
Kontratuesat lidhen me marrë të 

g.itha dispozitat e nevojshme për të 
sigurue mëshentësin e korresponden- 
cavet e dergirnin e mirë të tene. 

Neni i 3 i k anvendesës 
M~ giirh ketë, kontratuesat dekla 

rojnë se nuk pranojnë kurnji për 
g·egjsi për shkak të sh-rbimit të te 
legrafis ndërkorntare. 

Neni i 5 i konvendesës 
Telegramet nda+en ndë tri karhe 

gori: Tele grana Shteti; ata qi ipeu 
prej Kryetatit Shteti, prej Ministrash 
t r-] krpeko nandantash fuqish toke e 
deti e prej Përfaqësuesesh diploma ikë 
apo konsularë të Qeverivet kontra 
tuese, si e dhe përgtigiet qi marrin kë 
ta relegrama verë, 

2. Te l.grama sherbimi. ata_ qi hi 
qen prej administratash telegrafike të 
Sll:ettnve kontratues e qi i përkasin 
si shërbimit të telcgrafis ndërkomtare 
si sendi ve t' intere.it të përgjithë 
shëru të caktuerne bashk arisht pr, j ad 
mnis.ratave të përrnr nduna, 

3 Tele grama të veçantë (or.vare). 
Në tejdhanje të tdegramave·, ata 

të Shtetit rnirren para syes h e kryhen 
ma parë s e tel.gramat tjerë. 

Neni i 7 i konvendrs 
Palët e Nal:a koritratue-e e ruejr.ë 

f •. kulte in (të drejten) me ndaluc :ej 
dhanjcn e ç' farë-do telegrami Qi du 
ket i damshem për sigurimin e Shtc 
t1t apo qi kishte për të qer ë kundra 
li11jevlt të vendit, rendit publik ase 
zakoneve të mira. 

Neni i 8 i Konvendesës, 
Secila Qeveri ruen, edhe fakultetin 

qi me pezullue shërbimin e relcgrnlis 
1 dërkomtare për nji kohë të pacakrue- 
me në qoftë se e gjyk 1n të ru vojsh 
me, në dashtë në nji mënyrë të për 
giirhshme, në dashtë vetëm mbi di 
sa fije e për disa farë korresponden- 

cash, tue pasë për detyr-', në ket rasë 
(Qeveri]a), m : l ijrnue me nji herë se 
clen prej Q vcrvet kontra'ue se». 
4 hEDAKTJM (shkrim) E DEPO 

ZITIM I TELEGRAMAVET. 
Neni i 5 i Konvendesës. 

Telegrarnat ndahen ndër tri kathe 
gori: 

l. Te! grama Shteti: ata qi e], 
2. Telegrarna Shërbimi: ata qi hi 

qen prej Administratash telgrafke të 
Sh te ten ve kon tratues etj. 

3 Telegrama të veçantë (privatë) 
Në iejdhan]e të telegramavet, a'a 

të Shtetit mirren para sysh e kryhen 
ma parë se te legrarnat tjerë: 

Neni i 6 i Konvendesës 
T'elegrama: Shteti e Sherbimi 

mund hiqen në gjuhë të mësh-htë 
ndër të gjitha marr dhaniet. 

Te l: gramat e veçante rnund të kë 
mbehen në giuhë të rnëshehtë nder 
miet dy Shtetensh qi pranojnë ket 
mënyrë korresponder c-, 

Shtetënt qi nuk pranojnë tel-gra 
mat e veçantë në gjuhë të mëshehtë 
në t? nisun e në t'ardhuu, duhet t'i 
lanë me qarkullue (ci.cul-r) prr tran 
sit përvec se në rasë të pezullimit qi 
bahet f atë në nenin 8. 

VI 
I .,.T ksit i telegramavet mumd të 

red rktoh.! (shkruhet) në g'.uhë të kë- 

5 

het me i lanë këto telegrams me qar 
knllue për transit, përveç S'! në rasë 
të pezullimit të tregueme në nenin 8 
të Konvendesës të Sh' Petersbugët, 

VII. 
I. Gjuha e k~thjellët asht ajo qi 

ep nji veshtrirn të kuptueshëm në një 
n: n apo prei s'iurnë giudvet t'autori 
sueme për të korrespondue me tele 
grafi ndërkorntare, 

2. Për tdegrama me gjuhë të kë 
thjellët mirret veshi për a'a, teksti I 
të cila vet asht r .!dti~tuem plotsisht në 
gjuhë të qëthjellët, Me gjith këtë ritk 
ndron karakterin e aji telegrami në 
gjuhë të ktthrjt llët paraqitja e adre 
ssavet të konvendueme t~ markave 
tregtare, të kurseve të borsave, tel ger: 
mavet qi përlaqsojnë shë]e të Kodit 
ndërk omte r për she ime, të përdorue- 
me ndër telegrama detarë, shprehje 
liapo tregim: të shqurtuerne qi për 
ndoren përterë ndër korrespondenca 
të rëndëshrne e tregtore, si fob, cif, 
c.t, sop apo tjera qi janë si këto, gjy 
kimi i të cilavet i përket vendit prej 
nga dërgohet telegrami. 

3 Sëc.la adrninishtratë shenon gjo 
hët e per doruna në to'cë të Shtetit të 
saj e ato qi autorison të përdoren 
ndër korrespondencat elegrafike ndër 
komtare në gjuhë ~të këthjellët, Asht 
i autorisu-rn edhe përdorimi i gjuhës 
latine. 

thietlët (clair) ase në gjuhë të më- Vlll 
shehtë; kë]o e fundit ndahet në gjuhë t. Gjuha e konvendueme (e langa- 
të konvend ..• e rn e enë guhë të citrue- gç c onvenu) asht ajo qi përbahet prej 
me Sëcila prej këtvne giuhve mun.l fjalësh qi nuk formojnë trase të kup- 
të përdoret vetëm apo bnshkarisht me tushme në nii a m I shurrë pre g luh- 
r]. rat në nji telegram. vet t'autorisuame për korrespondencën 

2. Të giirha zyrat pranojnë ndër telegrafike n~ gjuhë të këthjellë, 
të giithn rnarrdhanjet e tyne, t legr.i- 2. Fjalët, në dashtë të jen ti! verte- 
mat në gjuhë të këthjellet. Nuk mu- ta në dashtë të hartueme (artilicieles), 
nderi por me r.ranue, as në të nisun , duhen me qenë të trajrueme prej rro- 
as në të mer ijtun, telegrams të ve- kjesh qi të mund të shqrptohen mbas 
çantë ti! redak.u.rn krc]: apo pjesë- zakonit të përher:ihëcn]të nji prej gjuh- 
risht në gjuhë të mëshehtë, vetem du- vet gjermane, englese, spanjole, fren- 
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rnandëe). . . . . · . . apo PR 
~xp~s ..•••• 
Exprës i paguem (papë) . . apo XP 
Exprës i paguem (") x . ano XPX 
Exprës i p iguern telegrafë. • 
(Exprës papë telegraphe) . apo XPT 
(Exprës i paguem letër (letre) apo XPP 
Ha oun (ouvert) • . . • . . 
Duert e veta (mains propres), apo MP 
Ditë (lour) . . . . . apo 
Nltë (nuii) . . • . . . . 
Tel ton (tëlëphonë) . . . • 
Qindron në telegraf (relegraphe 
restan) apo TR 
Qindron në postë (poste res- 
1 nte) apo GP 
Postë qindron porositun (postë 
restant e reccornandëe) • . apo GPR 
X adresat (adr esses) ... apo TMx 

1, 2, 3, 4, s, 6, 7, 8, 91 o, K?munikue krejt adresat (Com- 
•• • • • • \ A· • • • • muniquer toutes actresses) . apo CTA Përftimet (combinaisons) qt nuk '( Shëje piksirni e tjera i X d .. (. ') 

•te lOUf:, • • , , · , • plotsojnë kushtet e dy paragralevet qi Pikë (.), presë (,), pikë presë (;), 1. Srciln këth së (renvoi) ndërvi- 
vijnë para këtij janë të konsideruerne I dy pika (:), pikë pyets e (?), pkë çu- zrshe (i-iter ligne' shtim apo mh'shvrirn 
sikur t'ishin .qi bai~~ rjes~ në ~ju~ë ditse (!), hiezë ('), viz· lid~~e. (-~· \ du~et ~~ i~ ~- vërtetuerne a:o ~ranu~ 
me gërma qt ka nJt kuptim të rn e- kllapa ( ), pre sëz a ( .• ), shtage ojesti- prei a1q qt dërgon as! prei përfaqë 
shehtë e pra ndej takson. n. Me gjit1 mesh ([), nen vizim. I suesit të tij. 
këtë ato përftime qi kanë për të qenë 
të përbame prej bashkimit të dy a te 
për fjalësh të gjuhës së këthjellët ptr 
kundra zakonit të gjuhës, nuk janë të 

ge, holandese, italjane, portugese apo 
latine. Fja'ët e hartuerne (artificjales) 
nuk duket të këa germat c rheksueme 
a, a, a, e, n, o ii. 

Kodet (kanunet) e venduern për 
korrespondencën në gjuhë të konve 
ndueme, mund të parashtrohen adrni- 
nistratave telegrafike të shenluerne për 
ket punë, me qellim qi të mund të ~i 
gurohen t'ioteresuemit sa fjalët Qi për-: 
mbajnë ata kode plotsojnë kusht, t e 
këtij paragrafl. 

3. Fjalët e gjuhës së konvendueme 
nuk mund te jen ma të gjata se me 
dhetë germa mbas alf.b. tit Mors; të 
përbashkrnet ae, aa, ao, oe, ue, janë 
të numrueme sëcila për dy gërrna E 
dhe e përbashkrnja ch njehet për dy 
germa nder fjalë të hartuerne. 

pranueme. 
XI 

l. Gjuha e cifrueme asht ajo qi 
përbahet: 

1° Si prej cifresh arab., prej tu- 
fash apo rreshtash (series) të çifreve 
arbe qi kanë nji kuptim të mëshehtë; 
si prej gërmash (përveç), germave tt 
theksuem> a a a, e, n, o, U) pre] tu 
fash apo n , :"a~h (series) të germa 
ve qi kanë nji !,.J1·tim të rnësheht ; 

2° Prë] fjalësh, emnash, shprehjesh 
(exp» ssion) apo germash të b ishkue 
me 41 nuk plotsojoë kush et e gluh« 
të xëthjellët (neni i VII) apo të gju'· .; 
së konvendueme (r.e ·i i VI II) 

2. Trazimi apo të përzirnit, në nji 

ve, qi kanë nji kuptim të mëshehtë, 
nuk asht i pranuem, 

3. Nuk janë të konsiderueme si të 
kishin nji kuptim të rnëshehtë tufat e 
shenuerne në nenin VII, paragrafin 2. 

X 
1. Originali i telegramit duhet të 

jct shkrue lexueshë n me germa qi 
~anë aqvlersin (I' equivaien-) e tyne 
ndër drrasa (tableau) regulluese të 
sheiimeve tc'lef ra fikë e qi përdoren 
ndër vende ku paraqitet telegrami 

2. Këto gërma janë keto qi vijojnë: 
GERMA 

A, B, C, D, E, F, O, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 
X, Y, Z, A, A, A. E, N, o, u, 

CIFRA: 

Sh c nime të ra sës e she je kon ve- 
nduese: 
t- Ngutshme (urgent) . . . apo D 
Pergjigje e pagueme (rëponse 

RPx payë) x apo 
Pergjigj~ e pagueme e ngut 
shme (r-ponse payee urgenQJ. RPDx 
Perkrahasirn (collationement) apo TC 
(De ftesë marrje tel? grafike (te le- 
gram 111<') 

(Accuse reception tele gr.rphique) 
(telegram me avec) . . . . 
Defresë marrje telegrafike e ngu 
tëshrne 
(Accuse recept'on telegraphique 
urgent) . . . . . • • apo PCD 

D ftesë marrje postore (tel. m-) 
(Accuse rëcepton postal) (rel 

av, c . . apo PC? 
M'e vazhdue (faire suivre). apo FS 

Posta (posti) ....•.. 
Postë e porositun (poste recco- 

PC 

XI 
Pjesët e ndryeshme prej të cilavet 

përbahet nii telegram duhen me qenë 
të rend u em! në kët mënyrë : 

1° shëiirnet e rasës; 2° adresa; 
3° teksti; 4° nenshkrimi. 

XII 
1. D .. rgu-si duhet të shkruejë n'o 

riglinalin e meiherë para adresës ato 
shenime të rasës të parapame prei 
Rrëgullores (neni X) e qi dishron me 
përdorun 

2, Dërguesi i ni! telegrami shurn 
kopjesh duhet të nenshkruejë këto 
shenirne para adresës të secillit prej 
atpne qi i drejton tel-grarnin ; me 
gji·h ktë, në qoftë se asht puna për 
dërgimin e n]i telegrami shum kopjesh 
të tij legalisirnin e nënshkrimit të vet, 
ashtu si e lypë ligja e vendit ku ipet 
tel- grami. Ket legalislrn mund t' a 
baië me u dhanë në telegram në da 
shtë fjale për f j alë në dash të m ~ for 
mulë: 
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të ngutshëm apo me përkrahsim (coJ. 
lationement), mjafton qi sheuirnet për 
karse ngutsis apo përkrahasimit, të jen 
të nenshkruemc nji herë të vetme e 
para adresës së parë, 

3. Shenlmet e rasës mund të shkru 
hen nën trajtë të shkurtueme të pra 
nueme prej rregullores (neni i X). 
Në ket rasë nëpunsi qi ven dhe merr 
taksat vendon së cilin prej shenimeve 
ndërmjet dy vizash dyfishe: -= Kur 

në mungesë të këtyne shenimeve, me 
dallue mjeshtrin e marrsit e me dha 
në të gjitha lajmimet tjerë të nevoj 
shëm. 

Edhe për qvtete të vogla, emni i 
marrisit duhet të jet per sa asht punë 
qi bahet, i përciellun me nji difrim të 
plotë qi të rnund.t rn' e qitë në fije 
zyrën e mërr iijes në rasë të nderliki 
mit r' emnit vetë. 

4. Kur nii telegram i drejtohet njt 
tregohen shenimet në gjuhë të këihie- njeriu pranë nji tjetri, adresa duhet të 
llët duhen të jenë të shkruerne Ire- kët meiherë mba s emnit të marrsit të 
ngisht përveç se kur administratat në vërtetë, njenen prej ,këtyne shënimeve, 
fialë të iën të marruna vesh për të «Chez» (pranë), "aux soins de (në 
te p. ërdorun nji gjuhë tjetër. / kujdes te) apo nji fjalë tjetër si këto. 

Me gjith këtë në rasë të risbdergi- 5 .. Ernni i zyrës telegrafike ma rse 
mit në nji vend qi nuk pranon për- 1 duhet të vihet pas shënimeve t' adre- 
dorimin e kësaj gjuhe të fundit, she. 
nimet e rasës duhet të për këthehen 
prej zyrës rishdërguese në gjuhë fre 
ngisht apo n' at gjuhë qi asht pranue 
për marrëdhaniet me vendin e drejti 
mit të ri'. 

XIII 

1. Për me qenë i pranuern n ji te 
legram se cila adresë telegrami du 
het të përmbajë ma së paku dy fjalë 
e para të shenojë të drejtuemin (mar 
sin), e dyta të tregojë emnin e zyrës 
telegrafike marrse. 

2. Adresa duhet të përrnb [ë të 
gjitha shenirne t e nevojshëm për të 
sigurue dorz irnin e telegramit rnarrsit. 
Këta shenim e duhet të jen shkrue fre 
trengisht apo në nji giuhë të vendit 
të drejtuem; me gjith këtë emni e mbi 
em ai pranohet ashtu si t'i ketë I e 
ndue dërguesi. 

3. Adresa e Telegramavet të ve 
çantë duhet të jet n' at mënyrë qi të 
mund të bahet dorzimi marrsit pa 
kërkime e pyetje lajrnimesh (reseigne 
ments). 

Për qytde të mëdha adresa duhet 
të dirtojë rrugen e numrin e saj apo 

sës qi vye, në për të diftue marrsio, 
e në pastë edhe banimin e tii. Duhet 
të jet e shkrueme ashtu sivur asht 
shkrue në shtyllen e parë t' Emnaty .. 
rës (Nomenclature) zyrtare t~ zpravet, 
Ky emën (i zyrës rnarrse) nuk mund 
të kët pas ernën tjeter përveç se nda 
sin toksore (departement provircë e 
ti) apo ate të vendit (Shtetin) ase të 
dy këta emna. Në rasë të fundit asht 
emni i dasis toksore qi duhet të vinë 
ml jherë mbrapa atij të zyrës rna-rse 

6. Kur emni i zyrës rnarrse nuk 
asht edhe botue n' emnatyren zyrtare, 
dërguesi duhet të plotsojë adresen 
tue shenue vendin apo ndasin foksore 
•. se ç' f drë do tregimi tjetër qi e sheh 
të rnjaftueshern për të vu n' udhë te 
legramin e tij, 'i c.li, mt- gjith kefë, 
nuk pranohet p.rveç se në rrezik të 
derguesit. 

7. Adresa mund të jet e shkrueme 
në.i nji trajtë konvenduese apo të 
shkurtuerne, Me gji1h këtë e drejta e 
n[i marrsi për të (ba qi t'i dorzohet 
nji telegram me nji adresë të tillë qi 
ndron nen njl ujdi qi duhet të bahet 
ndërmjet marrsit e zyres telegrafike 
qi i shkon telegrami. 

8. Telegramat e adresuem,, postë 
restantë» apo =telegraphc r estant., 
pranohen me nji adresë të përbame 
si me ge-rna apo me cifra, si me 
germa e cifra, bashkë, kur zyra marr 
se pranon të tilla adresa, 

9, Tel-grams t qi nuk përmbushin 
kushtet e parapamë në paragrafin 1 e 
6 të këtij neni janë të refuzuem. 

Janë të refuzuem edhe. telegramat 
e drejtuern nji agjenci, e telegrafike 
rishdergimi që nitlet se asht [organi 
zue me qellim qi me i pështue tjerët 
prej pagese të plotë të taksve qi apea 
për tejdhanje, tue mos ba rishdergim 
me ndërmjetës në mes të zyres der 
guese e asaj të dr.jtimit të fundit. 

Me gjith këte, eksistencen edhe 
adresën e këtyne agjencinavet duhet 
me i a notifikue ma parë zyrevet të 
Lidhujs telegrafike nëpër mjet të Zy 
res Nderkomiare. 

10. Ndër të gjitha rasat, ku nuk 
janë adresat e plota, telegramat nuk 
pranohen përveç se në rrezik të dër 
guesit, në qoftë se ky qindron në kër 
kesën e derglrnit të telegramit; vepro 
het giithnj] sikur në rasën e parapame 
në paragrafin 8. 

11. Ndër të giitha rasat, dërguesi 
pëson rrjedhjet e paplotsimit t' adresës, 

XIV 
l. Telegramat pa tekst qi nuk janë 

të shkrueme me dorë të derguësit 
janë të pranueshme. 

2. Nënshkrim! nuk asht i detyrshëm 
e mundet me qenë (nënshkrimt) i re 
shtuem prej derguesit nën nji trajtë 
t~ shkurtueme sikur përdorohet apo 
me zanë vendin e tij nji adresë e re 
gjistrueme. 

3. Dërguesi i nji telegrami të ve 
çantë asht i detyruem të caktojë iden 
titetin e tij në qoftë se I kërkohet, 
prej zyrës dërguese. 

vijon 
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81 SE DI ~1 ET E SEN AT IT 
Mbledhja 30 

E Ej·e me 13-5-26 ora 10 p, d 
Mbledhjen e kryeson Z, P. Evangjeli 

Këndohen ernnat e Z. E. Senator 
ve dhe mungojnë Z. Z. Frasheri (le 
je) Gj. Çoba, P. Harito (leje) S. Vrio 
ni, Sh, Serreqi (leje) 

Mbasi u gjind shumica Z. Krpeta 
ri çeli mbledh'en. 

Këndo ht t shkresa e Dhomës së De 
putetve Nr. 13- 1 da ë ~13-V- 1926 me 
të cilen perc'llet Ligja mbi mbjellim 
e detyrshme të duive të frytshem e 
te pa Irptshern, bashkë me raportin 
justifikues e paraqituri prej Qeverisë 
në formë të Projekt Ligjës dhe e vo 
tuerne me ngutësi prej asa] Dhomës, 
për m'u votue edhe prej Senatit 

Vendoset vcnja në rendin e dirt's. 
Z. KRYET ARI: Tani hyem në re 

ndin e ditës : 
Bisedim (për her.n e parë) Mbi 

Proj.kt-Ligien mbli dë imin e globi 
tjën e kontrabandistave të gjana ve Mo 
nopolizuerne. 

Z, N. DERVISHI: Në bisedim të 
kësaj Projekt Ligjë, lvpset të ndodhet 
Z, Ministri për me e mproitë ketë 
Projekt. 

z; H, ROjI: ~i mbas marrevesh 
tjes qi ban ba tash me telefon, Z. Per 
Iaqësuesi i Ministris se Ftnancavet ka 
për t' ardhuri tash. 

z. KRYET ARI: Atëherë bisedimin 
mbi këtë Projekt-Ligjë e lame ma vo 
në. 

Z. KRYETARi: Bisedim (në pa 
rim) mbi Dekret Ligjen qi autorizon 
Bashkinë e Durrësit me marrë nji 
taksë 1°]o (nji për qind) ma tepër mbi 
gjanat qi importohen e eksportohen 
n' atë qytet. 

Këndohet ~:shkresa e Dhomës së 
Deputetve Nr. 87-1 datë 5-1-1926 me· 

shtojcë nenit 81 të Kap. 20 për taksat 
noteriale të tarifës së shpenzimeve të 

të cilen përcillet Dekret-Ligja qi au- gjyqevet në veprim, e paraqituri pre] 
torizon Bashkinë e Dur~ësit me ma- Qeverisë mbrenda sesionit dhe e ra- 
r. ë nji taksë io[0 (!lji per qind) ma tikueme prej asaj Dhomë për me u 
tepër mbi gianut qi importohen eeks- iilikue edhe prej Senatit. 
portohen n' atë qyte', e!paraqirun prej Këndohet Dekret- Ligia nen per 
Qeverisë mbrenda sesionit dhe e ra- nen si vijon : 
tifikueme prej asaj Dhomë për m' u Dekret-Ligjë 
bisedue e ratifikue edhe prej Sena it, Mbi shtojcen o nenit 81 lë kap. 

Këndohet Dekret-Ligja 3i vijon : 20 për taksat Notariale të Tarifës të 
Dekret-Ligjë shpenzimeve të gjyqevet në veprim. 

Na Kr pctar i i Republikës Shqipta- Na, Kryetari i Republikës Shqip- 
re tue pamë ve ndirnn e Këshillit Mi- tare, në bazeo e vendimit me d: 30- 
nistruer datë 18 8 925 Xll-925, të. Këshillit Ministruer. 

DE K RE TO J MË DEKRETOJMË: 
a) Tue ma· rë garasyshë nevojen e I. Dëftesë-detyrat e imigrandeve qi 

domosdoshëm 1ë Bashkis së Dur ësit per ban f1alë art. 5 i rregullores me d, 
me sigurue shpejtimin e punimeve! 23 ~-9~5 për ~batim in e ligiës mbi in- 
për ndërtesat · .. b k . . stalimin e emigrandeve dhe të bulqë- " e J, per z u ur.mtn e . . .. . .. .. . ve në to sat shr. tnore, Janë të perla- 
at11 Qytett, Bashkija ne fjalë do të shtuem nga taksat Noarjale. 
marri edhe nji takse 1°[0 ma tepër 2. Kjo ligjë hyn në fuqi qysh prej 
mbi gjana! qi importohen n' a'ë qy- ditës së snpallj.s. 
tet si c dhe mbi ata qi i ksportohen 3. Ministri ja e Dreitësis ngarkohet 
prej aSfJ Por:e, me zbatimin e kësaj Dekret- Ligië. 

) 
. . . I ref, rohet Komisionit C 

b Perlash rehen nga ky taksë g1a- Z KRY'-TARI . 8 .. di · 
• • • • • i..:. • 1se 1m (për he- 

nat e trupit diplomatik të Kryqit të ren e parë) mbi Dekret-Ligjen për 
kuq e t' ushtërls, translerimin e nji kreditiJprej Fr. ari 

c) Ç'do dispozitë ligjore asht e 35.000 nga kap. "Municjon e arma- 
pa fuqishme n~ qoftë se i kundërsh- tim. të Buzhetit të Komandës Përg]. 
ton këtij Dekret-Ligji. F~qis _Armate: për ndreqjen e kazër- 

d) Zb ti · - këtii D k 11. .. . mes ,,Skenderbeg" dhe ate të Du.rë- 
'l 1m1 1 e tJ e re . 1g11 1 -1 St . 

ngarkohet Mioistris së P. të Mbrendë- Këndohet raporti i Komisjonit A. 
shrn e. Nr. 84 datë 17-V-1926 si vijon: 

e) Ky Dekret-ligje hyn në fuq prej Komisjoni A. me mbledhjen e vet 
ditës së shpall]. s dhe mbetet pa fuqi me dal~ 15,5-26 mori në bisedim e 
.. k 

1.. 
• Sr qyrurn Dekret-ligjën, të pran ne me 

ne rye e motmotit. · Oh .. .. D · .. . . . preJ ornes se eputetve, mbi tran- 
I fererohet Komisionit A. sferimin e njij krediti prej Fr. ar. 35 000 
Z. K1'YETARI: Bisedim (në pa- nga kap. ,, Municion e Armatim ;, të 

rim) mbi Dekret-Ligjen si shtojcë ne- buxhetit të Komandes së Pergjithsh- 
nit 71 të Kap' 20 per taksat Norjale me të fuqis Armate për ndreqjen e 
të tarifës të shpenzime ve të giyqeve kaze~.m.ës ,, Skeoderbeg " dhi ate të 

Durrësit, dhe rue pa t' ersyeshrne tran- 
në veprim. sferimin e kreditit në fjalë, vendosi 

Këndohet 'shkresa e Dhomës së pranimin e tij dhe i lutet Senatit me 
së Deputetve ·Nr. 89-1 dare 9-V-l92B dhanë aprovimin e vetë. 
me të cilen percillet Dekret-Ligia si· Shtypshkroja »Nikaj» Tiranë 
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~EPUBI.tl~A. 

Ffetorja 

Nr. 113 

Sij(el·PTA~E 
i 

'1 Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

P.\J I lMf: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zpra e Shtypit ljNjl copë ! [avës fr. ar 0.21; ; oj! cope 
Shqlpci ; fr. ar 20 )ashta ; T I R A N ~ I e javts s(! kalueme fr ar 1.00 

PERMBAJTJA : 
1) Dekret Ligjë mbi ndryehimin ear 
tikujve 3 e 4 të traktatit nenehtetsiës 
lidhun me 15 Dhetuer 1923 midis Re 
publikës Turke dhe Qeveris Shqiptare. 
Qarkoret e M. P. Mbr. mbi veprimet e 
Bashkive; mbi nënpunsit e mbetun 
juht kuadros 
Të ndryshme : Emnime e transferime 
në M. P. Mbr. e Financë. 
Shp. e Finan. e gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Dekret - ligj ë 
Mbi ndryshlmin e artikujve 3 
e 4 të traktatit nenshtetsies 
lidhun me 15 Dhetuer 923 

midis Republikës Turke dhe 
Qeveries Shqiptare 

Na, Kryetar i Republikës Shqip 
tare i mveshun pr.] vullnett të popu 
llit me fuqinat sovrane t;! Shtetit, tue 
pamë protokollin e nensh ~ ruem në 
mest të Ministrit të P. ië j ashtërne të 
Turkics e të Ministrit 1' onë fuqiplotte 
t' Angaras me dat 8 Qershuer 926 
mbi zgjatimin dhe nji mot t' optimit 
të Shqiptarëve në Turqi. 

DEKRETOJMË: 

Art. l. Pranohet Protokolli i ç'kem 
byem midis Q~verleve Turke e Shqip 
tare me 6 Qer.,huer 926 për zgjatimin 
dhe nji vjet, duke fillue në mbarimin 
e afatit, të. kohës së caktuern e për 
opclonin e nenshtetësies në bazë t'ar 
tikujvët tre e katrë të traktatit nen- 
shtetësies lidhun me 15 Dhetuer 1923 

midis Republikës Turke dhe Qeveries 
Shqiptare. 

Art. 2. Ky Dekret ligjë hyn në Iu 
q e qysh nga dita e shpalljes. 

Art. 3. Mi11htri..1 e P. të Jashtëme 
ct;·.e e P. Mbrendëshme ngarkohen me 
zbatimin e kësaj Dekret ligjë. 

Tirrnë me 19-Vll 926 
A. ZOGU d. v. 

Ministri i P. të Jashtme 
H. vrlon i d. v, 
Zav. M:nistër i P. të Mbrendë;hme 

Musa Juka d. v. 

M N l ~. l[ M~~f ~~1ttM( 
O 4RKORE GJITH PREffK. E NENPREF 
Mbi veprimet e Bashkive 

Mc Qarkoren Nr. 1009 dst 10 vr, 
926 kjenë urdhër.ue Bashkiet që të f1. 
lloinë nga veprimet e tyne me ener 
gii duke ba veprime qvtetnore. Shkoj 
po thue n:i kohe e gja·ë edhe deri 
tash nuk kini laimërue s~ ç' inisiative 
asht marrë e prej tyne cashtë krye. 
Porositeni me post n ma të parë 
të na dërgoni nga nii raport me ho 
lJë~ina tue shxrue në të ç' ashtë ba 
deri m e mt dhe a asht duke vljue 
pur.a në menytë lë shpleguerne me 
Qarkort!n e sipër ne Përfundimi pritet 
me të shpejtë. 

20-Vll-26 Nr. 1009-38 

Mbi nëpunsit e mbetun 
jasht kudros 

Nioftonani telegrafisht emnat e a 
tyne nëpunësavet që me zbatimin e 
buxhetit të vitit financjar 926-27 kanë 
mbet jashtë kuadros dhe ditët që kanë 
shërbye bashkë me sasien e rrogës qe 
kanë të drejtë të marr'n kundrejt shrr 
birnit të bamun, 

20-Vll-26 Nr. 1716-11 

Te ud.rysh·me 
Emnime e transferime 

në M. P. Mb. 
Z. Xhevad Fida emnohet sekretar 

në Krahinen Gollobardes Nenp, e 
Zerqanit, 

* 
Si mbas urdhënit N. 1241 rfat 19- 

VII-926 të Kryesies së Republisës, Z, 
Abdullah Lohia tash Krahinar i Pe 
zes transferohet në Krahinen e Prezes, 
dhe Krahinar i Prez.s Z. Mustafa J. 
Oruçi në Krahlnen e Shëno rrgjit,.dhe 
ay i Shëngjergjit Z. Mustafa Qafmo 
lla transferohet në Krahinen e Pezes, 

* 
Z, Hamid Nuro Postriba emsohet 

sekretar' i Krahinaris së Postribës, 
Emnime e transferime 
në Min e Financave . ' 
Si Llogaritar' i JJ. në Drejtoria e 

financavet tl Ourresit, ne ~·,adia I 

BKSH



2 FLETORJA ZYRTARE 23 KORRIK 1926 

Zot. lrakli Konia, 'emnohet Z. Kosta 
Papa, dhe në vendin e tij si Nëpunës 
i Monopolit në Drejtor in e 
Financavet të Beratit, emnohet Zot. 
Kasem Rusi' 

• 
Si mbas urdhënit Nr. 1213 datë 

16-VII-1926 së Shkelqyeshmës Krye 
siës së Republikës, Zot. Myhedin Ha 
sani, dhe Z. Angjeli Pepe të dy em 
nohen si tagrambledhësa kalorsë në 
Drejtorin e Fi nan ca vet Korçës. 

• 
Si mbas urdhënit Nr. 1212 datë 

16-7-926 së Shkeqyeshmes Kryesis së 
Republikës, Z. Giovalin Sheldija em 
nohet si Arkëtar në Zyrën e Finaucës 
Lesh, dhe në vëndin e tij si Llogari 
tar emnohet Z, Selim Çelpuka. 

Si mbas urdhëait të Shkëlqyesh 
rnës Kryesis së Republikës Nr, 1212 
datë 16-VII-926, Zot. Ali Taga ëmno 
het Arkëtar dhe si Llogaritar ërnno 
het Zot. Abdullah Meça, në Zyren e 
Flnancavet Krue 

Si mbas urdhënit Nr. 1212 datë 
17-Vll-926 së Shkelqyeshmes Krpesis 
së Republikës Z. Agostin Srrreqi em 
nohet Nëpunës i Manifestavet në Drej 
torin e t' Ardhunave në Qender . 

Shp. e f inancavet 
Si mas vendi.nit kësb illit Admini 

stratës adiudikata definitive për s'ii 
tjen e të dherave të kë ti] qarku zgja 
tet deri 6·8-26 

Libohovë me 21-Vll-26 
Drejt. Financës 

"' 

Shp. e Gjyqevet 
Mbasi nuk asht zanun Xhemati 

Bejtja banues në kat. Luz i Kruës që 
pandehet se me d. diten ka shtirje. 
pushkë me qellim vrasje të quejtunin 
Pashka Pjetrin nga kat. Luz i Kruës, 
Kryetarin e Gjyqit të Shk. I. Tiranës 
që prej datës shpalljes të këti vendi 
mi të pandehunit permendun i nepet 
dhelë ditë afat, për me u prezantue 
para gjyqit, Në qoft se nuk i paraqi 
tet gjyqit mbrenda kHi afati vërteto 
het se nuk don me ju bind ligjës, 
dhe kështu ka me u shikue gjyqi në 
mungesë, kan me ju ri zue të dreitat 
civile ka me ju sikvestrue pasunla 
dhe me as nii mënyrë nuk ka me pa 
së të drejtë ankimi mbi veprimet e Si mbas vendimit të Këshillit Ad- 

rninistrative e dhe ta duhanit të H. tij 11 bam u na. . 
.. ct· dik 1. Ad Të giith gjendarmët e policët Janë qarku u nxuar ne a Ju 1 a ë. Ju- . d 

1 
iën 

1•1• te e yruem me zame r. 1 • 
dikata provizore fillon me 20 7 26 j Për plo-ësimin e veprave të për- 
dhe mbaron me 5 8-26 ajo d finitivia menduna i asht shkrue Prokuroriës 
merr fund me 10-8-26. dhe në mbështeiie të ninit 371, 372 

Libhovë 21-VIl-26 I të procedurës penale shpallet ky ve- 
K F . ndim. 
ryep. inaneës I Tiranë më ·9-7-1926 P. 78Z, 

Kryetari Gjfqit 

Bisedlmet Trupit Legjislativ 
--- 

SESJO~I I II. 

BISE O IME T ·E OH O MES SE OE PUTET VET 
Mbledhja e 27 

E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon aga Num. 112) 

4. Prej anës së vet dërguesi ka fa. 
kulterin (të drejtën) me vu në telegram 
të tij legalisimin e nenshkrimit t~ vet, 
ashfu si e lyp~ ligja e vendit ku ipet 
telegrami. Ket ltgalisim mund fa bajë 
me u dhanë në telegram në dashtë 
fjalë për f;alë në dashtë me formulë : 

"Signature lega.isëë par • . . ,, 
("Neoshkrim legatisue prej • • ») 

e 

5. Zyra vërteton sincer ite tin e le 
galisirnit, Perveç se në rasë kur nen 
shkrimi asht i nioftun zyres telegra 
fike për ndryshe nuk mund t' a kon 
siderojë si autentik Iegalisimin po nuk 
pat vulat e autoritetit nënshkrues. 

Në rasë të përkundërt, duhet të 
refuzojë pranimin e tejdhanjen e leg, 
lizim ir, 

6. Legalizimi, ashtu sikur ipe t në 
telegram hynë në njehsim t( fjalvet 
të taksueme; legalizimi vihet rribas 
nënshkrimit të telegramit. 

5. TELEG~AMA SHTETI 

Neni i 5 i Konvendesës 

«Telegramat ndahen ndër tri ta 
thegori: 

1. Telegrams Shteti: ala qi hiqen 
prej Kryetarit Shteti, prej Minis1rash, 
pre] Komandaniash fuqish toke e deti 
e prej Përf'aqsuesash diplomatikë apo 
konsularë të Qeverivet kontratuese si 
edhe përgjigjet qi marrin këto tele 
grama. 

2. Telegrarna shërbimi 
3. Telegrama të veçantë. 

.... 
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Neni i 6 i Konvendesës 
«Telegramat Shteti e shërbimi 

mund të hiqen në gjuhë të mëshehtë 
ndër të gjitha marrdhanjet . • • " 

xv 
I. Telegramat Shteti duhet të ken 

vulat e autoritetit qi i dërgon. Ky 
formalitet nuk a,ht i domosdoshëm 

2. Telegrarnat shërbimi: ata qi hi 
qeri prej administratash telegrafike të 
Shtetenvet kontratues e qi i përkasin 

Adresa e këtyne telegramave për 
doret në trajtën qi vazhdon : 

"Dir, ctuer Gër ëral a Directeur Ge· 
si shërbimit të t.Iegratis ndërkomare, 
si sendeve: t'i.iteresit rë nërgjithëshërn 

nërs I, Pari s., 
"Direcreur A lnspecteur, Turin., etc. 

(vendi i origiines nuk shenohet për 
veç se përpara) 

Këta telegrams nuk përmbajnë nen- 

të caktucrne bashkarisht prej admiri 
stratavet të përmenduna. 

, ... 
Neni i 11 i Konvendest's shkrim. 

T\ legramat qi i pë. kasin shtrbim't 7. Lajmet sherbimi këmbehen ndër- 
të tel gratave ndërkornta-e të Shteren- mjet zyrash telegrafike e i përkasin 

2, E drejta qi me dhanë n]i për- vet kontratuesa teiipen në shfrankim shërbimit të fij ve apo tejdhanjevet 
gjigje si telegram Shteti asht e cak- (papages;) ndë ' të gjitha fi:et e Shte- të tel .gr.irnave qi nuk përmbajnë as 
tueme prej përftimit të telegramit tenvet të prrrnendun., adrese as nenshkrim. 
Shteti ma të përparshëm. XVI Drejtimi e dhansi I këtyne lajme- 

3. Telegrarnat e agjentavet konsu- 1. Tel gramat shërbimi dallohen ve janë ië shenueme vetëm në para- 
larë qi bajuë tregti nuk [anë t3 kon- ne telegrams shërbimi plotsish' të fiTicsë (preambule}, këta lajme redak- 
sideruern si tel-grama Shteti përveç quejtun e në lajme snerbim i. rehen kështu :1,, A Lyon Lilienfeld 673 
se kur i drejtohen nji njeriu zyrtar 2. Këta telegrams telipen n~ shlran- : (numri i lajmit) 15 (dat' e dhanjes). va- 
e qi flasin për pune shërbimi. kirn ndër të glitha mardhanjet, përveç ! zhdon kërkesa apo pyetja e zyrës d!!r- 

Me giith kë ë, telegrarnat qi nuk s e në rasën e da\lueme në nenin qi ; guese- 
plotsojnë këta kushtet e fundit prano- vjen pas. 1 8. Lajmet shërbimi këmbehen gjith 
hen prej zyreve e telip en si telegra- 3. Telegramat shërbimi redaktohen \ sa herë qi incidenta (rreziqe) sherbimi 
ma Shteti, por këto zpra i a bajnë në gluh: I.engishte ptr në qoftë se \ sjellin nevojën e tyne, sidomos kur 
të njoftua mciherë administratës prej administratat në fjalim nuk janë të i diftimet sherblmi të nji telegrami të 
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të cilës rrjedhin. rmrruna vesh për përdorimin e nli i dhanun përpara nuk janë të rregull- 
4. Teksti i telegramit të Shtetit gjuhë tjetër. Kështu veproh.t e dhe \ shme (neni i XXXV, § 4); kur b!hen 

mund të redaktohet në gluhë të më- me r orat sherbirni qi përcjellin tej-· i ndreqje apo epen lajmime (renscigne- 
shehte ndër të giitha rnarrdhëniet dha iien e te l-gramavet. \ mets) mbi nji rresht teregramash të 

5. Telegramet e Sht. tit qi nuk pl.t- 4. Këta telezrarn i duhen të je, të \ dbanuna para (neni XL § § 1 e 2); 
soinë kushtet e caktuem ndër nenet kuhzue m kur kanë nil fytyrë ngutsiie \ kur këputen komunikimet telegrafike 
VII Ylli e IX nuk refuzohen, por i e me qe në të rreshtuem në tralten i e qi dërgohen tek gramat me postë 
bahen të ri'oftun prei zyrës qi gjenë ma të spikaturi. Administ-atat e zyrat j njij zyre telegrafike (neni XLIII): kur 
shrregullimet, adrninis'ratës prej të : telegrafike marria masat e nevojshme J nii telegram nuk mund t'i dorzohet 
cilës rrjedhë kë]o zyrë. : pr me voglue sa të munden numrin i t~ dreituernit (neni XLVII § 3); kur 

6. Telegramat Shteti të re dak tuem \ e fjalvd e zgjatimin. i anija të cilës i asht drejtue telegrami 
në gjuhë të këtbjellët, për detyrë për· · 5. L jrnimet (renseignement) qi nuk j detar nuk ka rnt'rrijtë n' afatin e cak- 
serl'en t(repëter) pjc sërisht ; ata qi : kanë nji fytyi _ ngutsije kërkohen apo J tucrn në nenin XL, paragrafin 6. 
janë redaktuern krejt apo nii pjesë : ipen me· an- të postë, nepër mjet le- j 9. Lajmet shërbimi qi i dërkasin 
në gjuhë të mëshehtë, duhet të përsëri- i trash të shfrankuerne (pl pagesë) j nji telegrami të dhanun ma parë aplo 
ten (repeter) pre] vedit (d' office) ng i : 6 Telegrarnat e shërbimit plo ë- j të gilrba tregimet qi lypsen për fi 
ana e Zyrës rnarrse. : -sishë të quej.un këmbehen në mes ad- i lehtësue kërkimin këtij (telegramit), 

6. TELEGRAMAT SHEBl.\'il ministratash c zyrtarësh qi j më t'au-. J sidomos të numrit të dMnjes, datën, 
Neni i 5 i Konvendesës torisuem për ket punë. f e shkruerne në gjitha germat (emnl i 

Telegrrrnat ndahen ndër tri kaihe- 7. Dispozitat e ne nit XV, paragra- j rnoiit nuk shënohet përveç se në qofte 
gorii : feve 4, 5 e 7 zbatohen ndër këta te- \ dyshim) emnin e marrsit e në qofte 

• . • • • • • • • • . legrama. l nevoja adresen e plote. 

kur au'enticit. ti i telegramit nuk mund 
të kët kurrfarë dyshimi, 
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Në qoftë se ka shum fije ndërmjet 
dy zyrash telegrafike, lppset me she 
nue, për sa të jet e mundua, kur e 
me cill'n fije telegrama e ma parshrne 
asht dbanun. 

Lajmet shërbimi mbi nj i tegram 
të tejdha., :i ma parë, drejtohen, per 
sa te jet muadun, prej zyrash nepër 
mjet të cilave ka transiiue telegrami 
ma i parsh- ,,1. 

10 Kur nji zyrë transiti mender, 
për pa rrjedhun ndërlikime e vonesa, 
me përrnbledhun elementet e nevoj 
shëm qi me dhanë nii lajm shërbimi, 
me r n.asat e veta qi me krye ket 
pi.në pa ba nji përsëritje tëjdhanje të 
korëshrne , :1ë ç' farë do rase tjetër 
drejton Iaimin në vendin e dreituern. 

Në ra së të nevojës absolute tete 
gramat apo lajmet shërbimi mund t'i 
pea me telefon. 

XVII 
1. Dërguesi e marrsi i nii telegra 

mi të dhanun apo qi asht tut' u dha 
nun, ase përfaqsuesi zyrtar i njenit 
prej dyvet, munden, për deri sa të ru 
hen arkivet e mbasi të ken ma për 
para [us'ifikue, në qof ë nevoja, cilsin 
e i dentitetin e tyne, me kërkue laj · 
mime (renseignemem) apo me dhanë 
iostruktione mbi ket telegram me udhë 
telegraf.ke. Për ket punë duhet t~ de 
pozitojnë këto suma : 

1° Çmimiu e t.Iegramit qi përbën 
kërkesën ; 

2° Mbas rasës (shiko § 3, po t'atii 
npe), çmimin e oji te leg ra mi për për 
gjigien. 

Munden edhe, me qellim të nji 
ndreqje, (rektifikimi) me ba t'u përsë 
ritet krejtsisht apo nji pjesë e aji te. 
legrami qi kanë dërgu apo marrë, si 
prej zyrës të marrjes ashtu të dha 
njes, si edh! prej nji zyre transiti. 

Kur asht puna qi kërkohet nji për 
sëritje prej marrsit, ky duhet të pa 
guejë taksën e rregullshme prr sëci- 
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len fjalë qi do të përsëritet ; ma e 
vogla taksë qi mirret asht nji frank 
për regjimin europjan. 

Këjo taksë përshinë kushtin e per 
gjigiës. 

2. Tel gramat për ndr qe rektifi 
kim plotsim apo anulim si edhe ç'fa ri! 
do komunikimit tjetër qi i përket te 
Iegramave qi janë te dhanun apo qi 
janë tue u dh anun, kur i drejtohen 
njij zyre telngrafike, duhet të këmbe 
hen vetëm ndërmjet zyrash nën trajtë 
lajmesh shërbimi të taksuem n~ hesa 
pë të dërguesit :>p) marrsit. 

3. Lvjrnet shërbimi të taksuem janë 
të shenueme me s;.ejimin Sr. Ata qi 
hiqen mbas kërkesës së marrsit për 
me pasun për ëritjen e nji telegrami 
të dhanun qi r a-dehet gabuern 
shkatojnë përherë nji për~ig:e tele 
grafike, pa q0n~ nevoja me shë.iue 
shëjirnin -RPx- Ndër tjera ra sa, kuer 
kërkohet nii përgjigje telegrafike, du 
het të përdoret ky shërim. 

4. Këta lajme shërbimi të taksue 
me marrin, për shembull, k et formë: 

a) Në qoftë se a~ht puna mendre 
qun apo me plotsue teksin : . S.T Pa. 
ris Bruxelles 365 (numri i lajmit sher 
bimi të taksuem) 5 (numri i fjalv.r) - 
315 douz e François (numri, data, em 
ni i marrësit të telegramit në f.alë) 
remettez (apo lisez ( .•.• (me diftu ~ 
ndreqjen)' 

b) Në qoftë se a-ht puna mendre 
qun rektifikue apo me plotsue tek 
stin : 

ST Paris Vienne 26 (numri i lajmit 
shërbimi të taksuem) 8 numri i Ija 
let)=-235 treize Kriechbaucn numri, 
data, emni i marrsit te t:l"gramit qi 
do të ndt eqet) Bernplacez roisieme 
(I.alen e tekstit) 20cpar 2000. 

c) Në qoftë se asht puna për të 
përsërituri nji pjesë apo krejt tek 
stin: 

,,ST Calcutta Landres (numri i 

lrjmit sherbimi të taksuem (7) numri 
i fj dvet,=439 vingt six Brown (nu 
mri, dara, emni i marrsit të kl gramit 
për t'u përstrlun, pjesërisht apo kr.], 
rsisht Rëpetez premier,. quatrierne, 
neuviemc (Lalët e tekstit të telegramit 
të përpar shërn për t'u përsëriun (apo: 
Rëpet-z mot (apo .. mot-) aprës , .. 
,, apo edhe,, Rëpetez texte.,, 

d) Në kofrë se asht puna për r'anu 
Jua n.i telegram e qi asht kerkue nji 
pë•gjigje tel grafike : 

"ST Fars Berlin 126 (numri i l1j 
rnit shërbimi të taksuern) 5 (numri i 
Ijalvet) -= RP x = 285 seize Grun 
dewald (nurnrl, d ua, ernni i marrësit. 
të telegramit të përparshëm annu 
lez,, 

e) Në qoftë se asht puna për nji 
kërkesë lajmime sh (renseignement): 

"ST Londrës Berlin 40 (numri i 
ljmit shërbimi të taksuem) 7 (numri 
i fjalvet) - RPx-650 vingtsix Ro 
binson (numri, data, emni i marrsit të 
telegramit në fjalë) donnez nom ex 
dediteur.,, 

"ST Londrës Lisbon .re 50 (numri 
i lajmit s'ierbimi të raksuern) G (nu 
mri i fia'vcr) - RPx - 65) treize E 
mile (numri, data, emni i telegramit 
të përparshëm) confirmez re.nise.j, 

Teksti i përgiigjës, kur lajmi shër 
bimi i taksuern ka vetëm nii nërgli 
gje ; përban, emnin e rnarrsit me va 
zhdimin e komunikimevet për t' i u 
dretue atij. 

Për shërnbull, përgjigja e lajmit 
shërbimi të taksuem i treguern në 
shembullin c) kishte për t'u përdorun 
në ket formë : 

''ST Londrës Calcutta 40 (numri i 
lajmit sherbimi - përgj·gje) 4 (numri 
i fjalvd) Rrovn (emoi i marrIr) al 
barros, scrutiny, co-imune (tri fjalët e 
telegramit të përparshtm të cilavet u 
kërkohet përsëri ja).,, 

5. Fjalët për t'u përsrltun apo për 
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t'u ndreq un në nji t, legram shenohën 
mbas rendit qi kanë në tekst të këtij 
telegrami, tue përveçue rregullat e 
takstimit. 

6. Taksat e lajmit shërbimi qi ba 
het fjalë në ket nye paguhen mbas 
kushtevet tt: caktuem prej nenit LXXI. 
kur këta lajme janë të shkaktuern e 
prej gabimeve të shërbimit telegra 
fik. 

7. Kur fjalët qi u kërkohet përsë 
ri!ja janë të shkruerne në nji mënyrë 
të dyshimshme. atëherë zyra dërguese 
pyetë ma së pori drrguesin. Në qoftë 
se ky i fundit mund të giindet zyra 
dërguese i bashkon përsëritjes nii 
notë me kto fjal': "Ecriture douteu- 
se. ,, 

Kur ptrsri'] I I përket n] i telegra 
mit t' ardhun zyrës dërguese me udhë 
telefonike apo me nji fije telegrafike 
private, atëherë këjo zyr~ i ktr'rnn 
ma së pari derguësit përsëritjen e 
fjalvet në ndërlikim. 

Në ket rasën e fundit, në qoftë se 
nji a ma tepër prej Ijalvet të përseri 
tuna kështu nux janë sikur fptyrohen 
në t kg, am, ate herë, zyra ep përsë 
riti n .; kërkuerne tue rubaitë h s ipë 
di'r qortime të barn e. Por mbas tek 
stit të lajmit sh. rbimi ven shenimin 
I ' 

Cf P (conserver taxe payë). (me rueitë 
taksen e pagu erne) bashkë me sheni 
rr in, në të g,itha germat, të numrit të 
Ijalvet të ndrequna prej dërguesit e 
qi nuk duhet me i u kithye taksa. 
Për shërnbull : CTP un, CTP deux 
et], 

8. Komunikimet e ndryshme qi i 
përkasin tel 'gramave të tëjdhanun, 
për të cilët Iliten në kl t nye , mund të 
bahen me anë të postës e n1për mjet 
të Zyravet telegra.ike qi kanë dhanë 
apo marrë telegramin. 

Këta komunikime përbainë per erë 
vulen e zyrës qi i ka redaklue e der 
gon nen zarf të porosiun me shpen- 
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z'rnet të kërkueslt, i cili duhet edhe 
me pague shpi nzimet e përgiigiës 
postore, kur kërkon nji përgjigj·-; në 
kët resë, zyra marrse shfrankon (affran 
chit) pi'rgiigien. 

7. Nj .sim i Fjalvet 
XXIII 

Krejt se ç' shkrut n dërguesi në 
origjinal për t'i u t-jdhanë telegrafisht 
korrespondentit të tij taksohet e pran 
dej hynë në numër të fjJlvet.! 

Me gjith këë v'zat qi nuk vyejnë 
për tjetër përveç se me nda n' origji 
na I fjalët e tuf.t e ndryshme të nji 
telegrami as nuk taksohen as nuk te 
iipen 

Shëlet''pikslmi, hiezat (apostropher) 
e vizat lidhse (rraits (d' union) nuk 
tejipë n në telegraf! e prandaj të tak 
sohen vetëm mbas kërkesës formale 
të dërguesit. 

Kur shëjet piksirni, në vend qi me 
u pësdorun ndarnas, përserlten me 
vazhdim niëna posë tjetrës atëherë 
taksohen si tufa cifrash (neni XIX, 
§. 7) 

2 Emni i zyrës dërguese, numri i 
telegramit, s .si]a e ora e dhanies, she 
nimet e udhës e fjalët, numri i sheje. 
vet qi përbëjnë parafillesën (prvarn 
bul-) nuk taksohen. Fjalët e lajmime 
vet (renseignements) qi i vinë zyrës 
marrse ( neni XXXVI) shenohen në ko 
pjen qi i dorxohet marrsit. 

3° Derguesi mund të shtijë këta 
shenime vetë, të gji ha apo pjesërisht, 
në tek-st të telegramit të tij : Atëherë 
kta fjalë hyjnë në njehsim U! Iialvet të 
t ksueme. 

XIX 
l Njehen për nii fjalë ndër të gji- 

tha giuhët : 
·1° N' adres : 
a) ernni i zyrës telegrafike marrse 

shkruen ashtu sikur asht i shenuem 
ne shtplle n e parë t' Err-natyrës zyr 
tsre të zyrevet dhe i plotsuem, për 

në pos ë, me shenimet qi janë dit.uem 
po n' at shtyllë: 

b) Emnat qi i përka sin ndasivet 
taksore apo të vendeve në qoftë se 
shkru'ien mbas shenimevet t' Emna 
tyrës së përmend un apo. mbas em ni 
meve tjerë, ashtu sikur janë trcgue 
në parathanje t' Ernnatyrës : 

2° Nder telegrama mandatash, em 
ni i zyrës postore derguese e emni i 
zyrës postore paguese ashtu edhe ai 
qi merr të hollat. 

3° Të gjitha fjalët për të cilat asht 
konvendue e qi plotsojnë kushtet e 
caktuem në nenin e VIII : 

4° Secila shkrole, secila germë, 
secila çifër e veçueme ash-u edhe ç'fa 
rë do shë] piksimi, lhiezë (apostrof) 
apo vizë-Iidhse (trait-d' unio qi teli 
pet mbas kc rkesës së derguesit (neni 
XVlll, § I). 

5, Nënvizat : 
6° Kllapat (d9 shëiet () qi vyejnë 

për t'a trajtue). 
7° Pr-zezat (dyshëlet ,, " qi vihen 

në fillim e në mbarim të nji pjese të 
vetme leximi) : 

8° Shenimet e rasts të shkruem 
nen formë të shkurtueme të pranue 
me prej rregulltores (neni i X). 

2. Njehen dhe taksohen për nji 
fjalë pjesët e ndryshme të Sf cilit prej 
tregimevet qi hetojnë ; 

1° Zvren marrse, 
2° Ndasin toksore, 
3° Vendin e drejtimit, 
4° Emnat e shenuem këtu sipër 

qi shenohen ndër telegrama-mandat!sh 
nuk përmblidhen r,dër tufa, por në 
pun si taksatuer i bashkon ndërmet të 

tpne. 
3 Nder telegrame, teksti i U! cila· 

vet ësht redaktue në gjuhë të kë1hje 
llët, secla fjalë e thjesh ë e cecila 
tufë shkrolaslr e autorizueme, njehet 
respektivisht për aq fj ilë qi permhaj 
në nga pësrnbëdherë shkroi, si mbas 
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alfabeti: Morse, e nji fjalë 
për tepric.n në qof ë se ka. 

ma 
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teprr\.i mëvet ae, aa, ao, oe, ue, et, ch, num- 
' i rofiet dy germa. 
i Numrohen p~r nji cifer · apo nji 
( germë ndër tufa ku shenohen : pikat, 
i presat, dy p;k,t, vizat e shtagat pje 
! stimesh. Kështu asht edhe për sëcilën 
: prej germave! qi i njiten tufave të 
cifrave për me shenue numrat rendorë, 
ashtu edhe për germa apo cifra të 
ngjituna njij numri banimi në nji adre 
së, edhe në qoftë se asht për nji a 
dresë të shenueme në tekst apo në 

në tekst të nji telegrami të trazuern 
(mixte) d. m, th. i r ërbarnë me giuhë 
të këthiellët e me falë giuhe të kon 
vendueme, numrohet për nji fje l: deri 
në dhe të shkrola, teprica numrohen 
për nli fjalë në rresht të panda n ë 
dhetë shkrolash. Në qoftë se ky t le 
gram i trazuern (mixte) përmban edhe -] 
nii tekst (pjesë) me gjuhë të cifruernr, i 

' atëherë pjesët me gjuhë të cit.uerne ! met qi janë të mëshehuna me anen e 
numrohen pas parashkresavet të para- i dredhimeve prej rendit të g rmave e 
grafit 7 qi vlen pas. i të rrok], vet. Me gji th këtë ~oat e 

Në qoftë se telegrami i trazuem i qyteteve e të shtetenvet ; emnat patro- , ..,__ 
nuk përmban përveç se p.esë në gju- i nymiktL(oxhaq~sh), qi i perkasin nji 
hë të këthjellët e pie së në gjuhë të i ;jeri të vetëm: emnat e vendeve, she 
cifruerne, atëherë pjesët në gjuhë të i shevet, bulevardevet, rrugavet e tjera 

' këthiellët numrohen mbas parashkre- i ernnlrne udhësh publike; emnat e ani- 
savet të paragrafit 3 të këtij në.ii e j 
ato të gjuhës së cifruerr e mbas pa-a 
shkresavet të paragrafit 7 qi vjen 
pas. 

5. Adresa e t. legramavet, taks i i 
U! cilavet asht krejtsisht apo pjesë. isht 
i redaktuern në gjuhë të konveodueme, 
taksohet mbas paragraleve r e 3 të 
këtij neni. Nënshkr.mi taksohet mbas 
këtyne parashkresavet ve.ë perveç 
atyne parashkrasave të primes të pa 
ragrafit I. 

6. Fjalët c ndame prej nji hiës 
(apostrof) apo të bashkueme m ! Aji 
vizë-Iidhse (trai-n' u union) numrohen 
veçar ërtsh t si fji, lë I ë veçuerne. 

7. Tufat e cif rave apo të germavet 
markat tregtije të përbarne prej cifra h 
e germash numrohen për aq fja'.ë sa 
herë të përmbajnë nga pesë cifra apo 
germa ; për tepricen numrohet nji , 

. fjalë ma tepër. Secila prej të bashkue- 

4. Në gjuhë rë konve dueme, zgia 
timi ma i madh i nji fjale asht i cak- 
tuem në dhelë shkrola t 5 numrueme 
mbas parashkresav :t t~ parag ·afit 3 
të nenit vm. 

Fjalet, në gjuhe të kjarët të shtime 

r 
\ 

nënshkrim të nii telegrami. 
8. Bashkimet apo ndër likirn. t e 

Ijalvet kundra përdorimit të giuhës 

marrua mangut. Në qoftë se përdoret 
kë]o e drejtë, telegrami nuk i dorxo 
het rnarrsit për pa pague plotsimin e 
taksës. Në rasë të referimit të pag! 
sës, i tejipet nji lajm shërbimi zyrës 
dërguese në ket trajtë : 

"Wien Paris 5 h 10 s = N° •.• 
(emni i marsit) .•. (me përshkrue 
fjalët e bashkucme abusivisht apo te 
nderlikueme) •.• mots (me diftue për 
sa fjalë asht dashtë taksue)» Në qoftë 
se de rguesi, mbassi të lajmohet për 
shkakun e mos dorzirnit, pranon të 
paguejë plotsimin e taksës, atëherë i 
dcirohet nh lajm shërbimi në ket 

nuk janë të pranuerne ; kështu vepro-· mt nvrë zyrës man-se : "Par's Wien 
het edhe për bashkimet apo n fërliki- 7 h s ::c: N° ...• (ernni i marrsir) 

vet; numrat e plotë, pjestimet (frac 
tions), numrat dhetarë (nornbres deci 
ms ux) a po pje · tarë (Iracrionnaires) të 
shkruern në të gjitha g rmat e f12lët 
e përbashkuerne (composes) U rra- 
nueme me ket titull, ndër giuhë ingli- 
shte e Irengishte, e në rasë qi kriio a 
nji fjaluer, mund të b ishkohen veçan 
risht r-ë nji fjalë të vetme pa hiezë 
(apostrof) as vizë lidhse (trai d'union): 

9. Numrimi i Iiulvet ba prej zyr:·s 
dërguese se asht i premë si për tel 
dhanje të t-Iegrarnit si për njehsimet 
ndërkorntare, 

Me gjith kë e, kur telegrami për 
mban b ishkime apo nderi iki me fjalësh 
të nji prej gjuhve të Vendit të drej- 
tuem apo të nji gjuhë tjetër, qi nuk 
asht e vendit nga dergohet e qi janë 
për kundra zakon't të kësaj gjuhë, 
atëherë zyra marrse ka të drejtë me 
marrë prej marrsit sumen e taksës të 

complement p: rcu. "Po sa të marrin 
lajm sh; rbimi, zyra rnarrse dorzon 
It leg, amin. 

10. Kur zyra dërguese kujtohet 
(heton), mbassi ti! kët iaksatue, se nji 
telegram përmban, si bashkime apo 
ndërlikime fjalësh të papranueshme, 
si edhe tregime fjalësh qi nuk për 
mbushin kushtet e guhës të këthjelltt 
apo të konvenduerne e qi janë taksue 
sikur të balshi-i pjesë prej këtpne 
gjuhve, zbaton mbi këto tregime apo 
fjalë për niehsim të taksës plotsore 
per t'u marrë "prej dërguesit, rregu 
tlat ren të cilat do t'u përshkonte ai 
telegram. 

Bashkimet apo ndërlikimet njehen 
për num in e fjalvet qi do të kish'n 
përrnb-j un po t' is'iin : shkrue mbas 
zakonit. 

Zyra de rgu- se vepron në ket më 
nvrë kur i tregohen shrr. gultime prej 
nji zyre transit! apo p-ei asaj qi 
merr. ' 

Me gjith kctë as niena as tjetra 
prej këtyne zpreve të fundit nuk mund 
të lanë pa krpe udhzimin apo dorzi 
min e telegramit, përveç se në rasë 
të pan pame në paragratin 5. 

BKSH
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xx 
Shembutlat qi vazhdojnë vy inë 

per tregim të rregullavet qi do të 
ndiqen per të niehunë fjalët. 

I) Në ket rasë tregimi «Hydepark, 
në nji Ialë të vetme, nuk njehet ptr 
veç se nji fjalë, perse fjala «park, 
asht pjesë e pa ndashme e emnit 

Numri i fjalvetl square, 
në 

Adresë tekst 
1 2 

2 
2 I Wie geht' s (në vend të wie 

get es) . . • . , • . . 3 
A-t-il . . • . . . . . . . 3 
C' est a dire . . . . • . . . 4 
Auiourd; hui . . . . • • . . 2 
Aujourdhui . • . • . 1 
Port - monnaie . . . . . • • 2 
Portemonnaie 
Princu of Wales (ani) 
Prlnceofwales (ani) 
3]4 8 (5 shkrola 
44 1]2 (5 shkrola) 
444 1[2 (6 shkrol-) 
44..J., 5 (5 shkrola) 

1 444, 55 (6 shkrola) 
Belgrave Square . • • • , . 2 44[2 ( 4 shkrola) 
Belgravequare (per kundra zako- 44! (3 shkrola) 
nit të gjuhës. . • . . . · • . 2 2 °1, (4 shkrola 
Hyde Park • . . , • . . . 2 2 p 0[0 • • 3 
Hydeparic (përkundra zekonit të 2 °10 (5 sukrola) • • 1 
gjuhës) . . , • . • · . , 2 2 p 0[oo (5 ' • • • 3 
Hydepark Square I) . • • . • 3 54-58 (5 shkrola • • . 1 
Hydeparksquare (per tundra za- 11 me (4 shkrola) • 1 
konit të gjukts) . • , • 2 Le 1529 me (nji fjalë e nii tufë 
Saint James Street . . , • . , 2 6 shkrolssh) lO francs 50 centimes 

2 (apo) 10 fr 50 c • • 4 

New Jork I) • • 
New Jork • • , . 

Frankfurt Main l). 
Frankfurt Main . · 
Sanct Poelten I) , 

' 

. 
Sanctpoe lten . ·• • · • . • 
Emmingen, Bz. Hannover I) 2) 
Emmingen, Wurtteriberg I) 2) 
New South Wales I) . • . • l 3 
Nensouihwales . • . , . • 1 
XP 2. 50 (shenim i rasës i shkru 
em nen trajtë të shkurtueme). l 

Numer i fjalvet 
Van de brande • • • • . • • '3 
Vandcbrande (emen njeriu) . • • l 

2 Du bois • . . • . 
Dubois (emen njeriu) • . 

Saintjames Street • 
Rue de la Paix • 
Rue delapaix . • . • . 

l) N' adresë këto tregime përrnbli 
dhen në fjalë prej nëpunsit qi vën e 
merr taksat. 

2) Bz Hannover e Wurttemberg 
qi vinë pas Emmingen-It vyejnë per 
të plotsue shenimin e dy zyrave ho 
monyme (nii-emni) e tregohen kështu 
në shty li en e parë t' Em natyrës zyr 
tare të zyra vet telegraf ike. 

Numer i fjalvet 
Responsabilitë (14 shkrola) . . l 
l{riegsgeschichten ( I shkrola) • 1 
!neons irutionalitë (20lshkrola) • 2 

2 

1 
3 

. 2 

4 
. 2 

Dixcinquante . , • 1 
10 fr. 50 . , 3 
fr. to. 50. . . . . 2 
ll h 30 . . • 3 
11, 30 . . 1 . . . 
huit [ JO • . . . . 2 

5]douziemt s . . . 2 
May ! August . . . . • 3 
5 bis (oumer banimi) . . l 
15 A (numer banimi) . • 1 
15-3 apo 15]3 (numer banimi • 1 
30 a I) • . . • ' 3 

15 X 6 1) 
Two hunndred an thirty four 
Twohundredsndhirtytour (23 
shkrola) • 
Troisdeu :. rs 

. 4 

.5 

• 2 
• 1 

Veglat tdegrafike nuk mund të 
përftojnë tregime si: 30 a a 15x5 e 
t]. Derguesat duhen të ftohen me vu 
në vend të tyne shenirnet e kjarta 
''30 exposant " 15 multiplie par 6 ,, 
e t]. 
unneuldixiërnes • , • • 1 
Dcux mille cent quatre-vingtquatorze 6 
Deux millecentquatrevinquatorze (12 
shkrola) . , • • 3 
E • . • • • t 

3 : Emvthf (6 shkrola) • • • 2 
Emvchf (6 shkrola) • • • • 2 

1 
1 

G H F (markë tregtije apo gtuhë 
e mëshehtë); nji tufë tri shkrolash 1 

2 : G. H, F. (markë tregtiie apo gjuhë 
e mëshehte) ; nji tufë 6 shkrolash • 2 
AP (M. markë tregije apo gjuhë e 
mëshehtë nji tufë 4 shkrolash • 1 
G. H. F. (pa pikë te fundit) markë 
tregti]e apo gjuhë e mëshehtë) nji 
tufë 5 shkrolash • • 1 
G H F 35 (markë iregti]e) ; nji tufë 
5 shkrolash • • . 1 
G. H. F, 45 (markë tregtile) nji 

. l 

tufë 8 shkrolash 
197 a) 199 a (markë tregtije) nji 
tufë 9 shkrolash • • • • 2 
3M (markë tregtii-) nji tufë 3 shkro- 
lash • • • • • 1 
E M (germa të ndame, krye germa 
mbi emnash) • • • 2 
E. M. (krpegerrns (initiates) dy mbi- 
emnash të njituna abusivlsht) . • 3 
L' a ff a ire est urgente, partlr sans 
retard (7 fjalë e 2 të nenvizueme) • 9 
Reçu do vos nouvelles intirectes (assez 
mauvaises telegraphiez directement (9 
fjalë e 1 kllapa) 10 

. 2 

(vijon) 
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8' l S E DI M E T E S E N A T I T 
Mbledhja 30 

E Ej1e me 13 5 26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. I 12) 

Këndohet Dekret· Ligja nën për nen 
si vijon: 

Dekret-Li gjë 
Na Kryetari i Republikës Shqipta 

re, në bazë të vendimit me d. 29-Xll- 
925 të Ktshillit Ministruer; 

DEKRETOJMË: 
Art. I. Qi për t'i bamë ballë shpen 

zimeve e Kazërmës ,,Skenderbeg" dhe 
për të meremetue atë të Durrësit të 
transferohet nj i shumë prej 35. OJO 
fr. ari nga Kap. Municjon ,,e Arma 
tim. i bugjetit 1925-26 të Kormndes 
së P, të Fuqis Armate në kapitullin 
e përkatëshrne. 

Pranohet, 
Art. li. Kjo Dekret-Ligië hyn në 

fuqi qysh ngl dita shpallies. 
Pranohet. 

Art. 111. Ministrija e Financavet 
ngarkohet me zbatimin e saj. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI : Bisedim (për he 

ren e pare) mbi Dekret-Ligjen mbi 
transferimin e nii krediti pre] Fr. ari 
4.000 në Buxhetin 1 ~25 26 Min. P. 
Jashtme. 

Këndohet Raporti i Komisjoait A. 
Ns, 85 datë 17-Y-926 si vijon. 

Komisjoni A. në mbledhjen e vet 
me datë 17-V-1926 15-V-1926 në nu 
mrin legat të Misëve të lii, mori në 
bisedim e shqyrtim, Dekret-Ligjen të 
pranueme prej Dhomës së Deputetve 
mbi tranferimln e nji krediti prej Fr. 
ari 4.000 të Buxhetit 1925-26 të Min. 
P. Jashtme n' art. »Mobilje,, per Le 
ga'en e Angores. 

Komisjonl në shqyrtimin e Dekret 
Ligjës në fjalë, pa se këjo nuk asht 

het se Senati nuk mundet të ndryshol 
nil Dekret-Ligië, por Zotni Zotni De 
kret-Ligiët ner votime nuk kan ndonji 
ndryshim nga Projekt-Ligjët qi kështu 
Senati mundet me ndryshue nji De 
kret Ligjë kur do herë qi ate nuk e 
gjenë të rregullshme OSI! t'arëspeshme 
pra jam ·i mendimit që arësyet Komi 
misionit të mos pranohen se kjo do 
të na bahet nji presedeucë e keqe, 

Z. S. PAPA : Komisioni ketë nuk 
e pranoj si nll parim që nuk munden 
H! bahen ndryshime ner Dekret· Ligië 
se shum herë kemi berë ndryshime 
nepër Dekret-Ligjë qi na janë para 
qitë për ratifikimin, por mbasi këio 
kredi asht pague dhe me qenë se v~ 
primet në kontabilitet janë berë mbi 
ketë mbar.je, Komisjoni për këto ar 
sye e pranoj ti k. të Dekret tue e Ip 
pun qi t'u hiqet vreitja Min. P. Jash 
tme qi këtej e tutje proponimet mbi 
transferim kreditash t'i baj ~si mbas 

. . . . . : rregullit të kontabilitetit, tue caktue 
bisedua he ren e parë në parirn kt sha i art ik ul lat prej të cilave ban mbart] ! 
thanë qi nga fiala kompetencat e Le- i dh ~ Min. Financa vet qi ka pranue nii 
gatës nuk kaptova gja, dhe kisha ty. propozim e cila nuk ka qenë si mbas 
pun qi të na epeshin shpjegime prej I rreg~llit të ko~1abilite.1it ~- m. t~. qi 
Ministrisë kompetente. Përfaqësuesi i nuk I kan pasë qenë indikue arriku- 
M . 1 1 • · dhi ë dh ë lia! prej të cilave baheshin këto mbar- in s ns QI er I p r me na an . K . . . d · , · 

. . . . . . I Je; se om1s1oni men OJ qt veprtme t 
shpjegime na tha qr Janë kredit e ar- janë berë mbi këto mbartje, dh ! për 
tikuive të ndrpshrne të nji legate të këtë arësye e pranojti, por si thash 
cilat thuhen »competenca, mbas këtij qi jo kurrë si nji parim qi nuk mund 
shpiegiml u pranue në pa-im kë]o të bahen ndryshime në Dekret-Ligje 
Dekret-Liglë por th-sh qi Komisoni Z. A. DIBRA: Mirë nuk e pra- 

. . . . . nojmë këtë procedurë, por due të dij të merrte paraspesh QI kreditl 1 tran- . Pi 1 k b ë kë ë t f · . . . . . qt rnanca s e a er i rans e- 
sferuem me kët~ Dekret në ishin st rim a anblok, a po me detaje ? 
mbas rregullit të ko itabIltetir. z. V. PALI: (Perf. Min. Financa- 

Komisjoni në raportin qi na pa- vet) Për ketë mbartje Min. Financa- 
raqite thotë qi këjo mbartje nuk asht vet pati nji shkresë prej Mio. P. ·J1- 

shtme me të cilen thuhet që të rnba 
ten 4, 000 Fr. ar nga kursimet e kom 
petencës U! Legatës s' Angaras, dhe 
këjo mbartje asht ba në ketë mëndp 

t' a pranoj me kondite qi Kryesija t'u I rë i I shtohen Ar. 4 te Kap. 2 11Mo- 
heqë vrejtjen Ministrive të P. Jasht- bile 4.000 Fr, ari, paksohen I. 200 

Fr, ari nga Kap. 12 Art. I, dhe 2800 
Fr. ari nga Kap. 12 Art. li. 

paraqitun mbas r regullave lë duhuna 
të kontabilitetit, mbasi nuk përrn , nden 
Artikutlat e ndryshme prej të clave 
bar.et ky transfer! 11 krediti në Bux he- 
tin e Min •. P. Jashtme. Më tjatren anë 
Komisjoni tue marrë parasyesh se 
Dekret Ligja asht vue në zbatim dhe 
kredija asht pague, asht i shtërng uern 
t' a pranoj, me kondite qi 1'ryesija t'i 
balë të njohura 'pa rregullimet këtu 
përmenduri, si Min. P. Jashtme për 
mëndpren e pa rregullt të paraqitjes 
së transferimit të Kredisë, ashtu dhe 
të Min. Financavet për pagesen qi 
ka ba në mëndyrë të paregullt dhe 
qi kryesija të shtojë se Senati në tje- 
ra raste këso dore, do të jetë i sht~r- 
nguar me mos aprovue transf-rimin 
kreditash kuer këto nuk paraqiten me , 
të gjitha rregullat e duhuna 

Z. A. DIBRA. Ky Dekret kur u 

berë si mbas rregullit të kontabilite 
tit, por mbasi asht nji Dekret dhe 
asht vue në zbatim asht i shteroguem 

me e të Finances për mos me ba tje 
tër herë të këtilla transferime të pa 
rregullshme. Me ketë lihet të kupto- 1 

Shtypshkroja ,,Nikaj, Tiranë 
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Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

rTJ I lMf: - për nil mot fr. ar 12 në li Dreltlrnt : Zyra e Shty pitf 
Sbqlpni ; fr. ar 20 [ashta : T I R A N e li 

Nil copë e javës fr. ar 0.25 ; nil copë 
e javës st! kalueme fr ar 1.00. 

person i tretë në kët çashtje Z, Ah 
met Ibrahim Dakli nga Elbasani e 
sot me banim të padijtun. Pra i për 
rnenduni Ahmet lajmërohet qi të pre. 
zantohet para giyqit Paqit Elbasanit 
më 1. 9. 926, ditën e Diel ora 9 pa 

·1 ra dreke, qi asht caktue di '.! e gjyqit. 
Për ndryeshe ka me u ve .i.e mbas ~~~~~~~-~~~~~~~ . 

I 
ligjës. 

Elbasan, më 15. 7. 926. 
· p. 10. P, 791 Gjyk. Paqtues 

PERMBAJTJA : 
Shp. e Financavet : mbi bartjen e 
Krypës 
Të Ndryshme emnime e transferime 
mjekësh etj. 
Shp, e Gjyqeve, Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Shp. e Financavet 
Mbi bartjen e krypës 
Me vendim të këshillit administra 

tiv të Vlonës b irt]a ë 8000 kuintalve 
të krypës nga Vlona per në Korçë u 
nxuer në adjudika1ë, adjudik.ata pro 
vizore fillon me 16 e mbaron me 
22. 7. 26 e ajo definitivi! prej 23 de 
ri 31- 7-26 bartja do të kryh t deri 
në fund të tetorit 926 Bartësi asht i 
lirë me e barte kryp~n kah të dish 
roj vet. 

22-Vll-26 Nr. 1104-1 

Te ndryshme 
Emnime e transferime 

mjekesh 
Në vend të ish Mjekut dytë të Spi 

. tallt Shtetit në Vlooë Z. Dr. Sati Ba 
ços, qi u transferue në Leskovik, me 

p.lqimin e Kry.sis të Republikës Nr. 
1227 e D. 18. 7. 926 asht emnue për 
atë detyrë Z. Dr. Hajdar Aliu nga 
Vlona. 

* 
Z. Spirid.on Kacarosi emnohet Zav, 

Prefekti në Durrës. 

Shp. e Gjyqeve 
Thirrje 

Shaban Abdullah Peqinsl nga la 
gja Qejvan Beje paditi Emine bië a e 
Y mer Z» b lit e Mehmet Ibrahim Sall 
Bashën nga Etbasani, për çashtjen e 
pjestirnit të nji shëpije me kufij të 
caktu-, Me qenë se nga pje starët e 
sipërme Mehmeti asht me banim të 
p idi uitun, ftohet qi i padituni Meh 
met të prezantohet para gjyqit Paqit 
Elbasanit dy muej pas datës shpalljes 
gazetës, se për ndryshe gjyqi do vi 
joi në mungesë, 

Elbasan, me 17. 7. 925. 
P. 10 p. 791 Gjyk. Paqtuës 

* 
N~ nji giyqë qi asht tue rrjedhë 

në kët. gjykatore, midis Vene min Janç 
Haxhi Jakovit nga lagia Druni Kala 
e Hysejn Ibrahim Dakli nga lagja Ka 
raveliie për çashtien (40) dyzet napl 
tonave ari, asht vendos të thirret si 

Shp. e Kadastrës 
I qujtoni Cak Rexh Kuka nga 

Leshja, dishron me rt •"f strue mbi 
emen të vet, nji kopësht c 1 ndollët 
në Tregun 1; Leshës dy· -rn l I I l 
(ojieglys«) me kuf jt si pa.un: Lind, 
Rruga e madhe. Prend. Ujt i Drinit. 
Veri, oborri i të permendunit Cak 
Rexhepit, Jugë, Toka e Kol Pemës. 

Pra i ndalt-p-rrnenduni k et kopesht 
mbas qi e zotnon trashigimis'it prej 
të tet e sot, si u tha po di shron _ me 
bae veper sjel:je per te, po kje se ka 
ndokush ndo] kundershtim, mbrenda 
nji mojit prej ditës së çpalljes ti pa- · 
raqiret kësaj Zyre me dokumentat 
provuese për çiljen e gjyqit. Për ku 
ndrasi si të vertetohet nga ana e kë 
shillës adminis rative të vendit t' rn 
terresumit ka për t' ju dhanë doku 
ment-zotnimi. 

Leshe me .19. VII 926. 
p. lo p. 794 Nl'Jfonsi i Ktdasttfs 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ --- 
SESJO~I I II- 

8 I S E D I M ET E O H O r~E S S E D E P UTE TV ET 
Mbledhja e 27 

E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d 
(Kryeson ?· K. Kotta) 

(Vijon nga Num. I IJ) 
8 TARIFA E TAKSATIME 
Nrni i 10 i Konvendesës 

Palët e Nalta kontratuese deklaroj 
në se kanë vu bazet qi vijojnë per 
trajtimin e tarifave ndërkorntare : 

Taksa qi do të vihet në veprim 
për të gjitha korrespondencat e kem· 
byeme neper nii udhë, në mes dy 
zyrash dy Shit. tensh kontratuesa cilët 
do, ka për të qenë e njajtë (unifor 
mt). Me gjith këië nli Shtet i vetëm, 
o' Europë, ka për të mund të je. i 
ndamë (subdivisë), nder dy a ma te .. 
për ndasi taksë të njaishrne me njr 
shtet tjetër. 

Caktimi i taksës asht i ve nduem 
prei Shteti në Shtet me marrveshrje 
qi bahet ndërmjet Qeverivtt të fundit 
(extremes) e Qeverive! ndërmittse (in 
termc diaires}: d. ~. th:- ng rn.s të 
Q ... veriv.t pr.] nga nnrren e ipen te, 
legramat e në m.s t' atyne Qeverivet 
për tokë të c.lave përshkohen. Taksat 
e tarifave qi zbatohen për korrespon 
denca të kërnbyeme në mes Shte.ensh 
k ontratuesa anë për të muej.ë me 
u ncrys'iue mi! mar, veshtie të p rba 
shkm e në ç' farë do kohe. 

Franku asht njisi.a mo.iednare qi 
vyen për trajtimin e tarifave ndërkorn 
tare. 

XXI 
1. Telegramat, për çka i perket 

zbatimit të taksave: e të disa rregu- 

llave sh, rbimi, iaië të vflme si nen 
regjim europian si nen reg.im I xra 
europian, 

2. Re giimi europjan përshinë 'ë 

gjitha vendet e Europë s si edhe Al 
gerin, Tunisin, Rusin e Kaukcsit, Tur 
kin e Asis, Senegalin, brigj t e Ma 
rokut e lag]. t tjera qi gjinden [ashta 
Europes por qi janë rë deklarueme 
prej admirristratavci respective se baJ 
cë pjesë në rt gji mi o Euro ojan. 

3. Regjimi extra-europjan përshinë 
të giith vendet tjera perveç atyne të 
venduern në paragrafin para ke t i. 

4. Nii telegram vihet nëo rregullat 
e regjimit europjan kur ky tel.gram 
përshkohet thjeshtë ndër fije të ven 
devet qi i perkasi I këtij regjimi. 
Ndër të gjitha rasat 1je1 a, vitiet nen 
rregulla të regiimit extra cu opjan. 

XXII 
1. Tarifa p r tejdhanjen e korre 

s ;ondencsve t-Ie grafike përbaliet : 
a) Prej tak-ash 'ë fundit (termina 

les) të zyrevet der guese e marr se ; 
b) Prej taksash tranziti t ' zyre vet 

ndërrnje.se për në pa, të. 

XXIII 
1. Tar.Ia asht e cavtueme mbi së 

cilën f1alë të pastër e lë .hjeshtë ; 
me giith këtë, sëcila adrnini-tratë mund 
të vinë r 1i minimum takse qi jluk 
duhet të kapërceje nji frank për tele- 
gram, por vetëm për korrespondencën 1 

e fr g i mit europ.an e rue u kor f;Jr 
mu .• i ë nenin XXVll të rr- gullorcs 
mund të mar, in taksën n' at formë qi 
ka me i pëlqye. 

2. Në korrespondencë të regjimit 

europjan vihet në veprim për lë. gji 
tha Shtetënt riji taksë e vetme dhe e 
veçanë e fundi: (terminale) e nji tak 
së c vetme dhe c veçantë elementare 
transiti. 

J. Taksa elementare e fondit asht 
caktue në H qindare. 

4. Taksa elementa-e transiti a~ht 
caktue në 7 qindare. 

5. Këto taksa elementare zdrypen 
respektivisht në 6 qindtsrë e .1 112 
qindrarë për S'itetent qi vijojnë: Bel 
gjikë, Bosni H rc-govinë, Bulgari, 
K~dJ, Danimarkë, Greqi, Lexemburg, 
Mal të Zi, Holandë, Portugal, Ruma 
nie, Serbi e Helveri : 

'1, Rus ja e Turkija, për shkak qi 
janë në gjendje të jashtzakonshme per 
me r:grehun e mbajtun fjet e tyne te 
legraf.ke, kanë Iakul etin të zbatojnë 

· taksa të fundit e transiti qi nuk mund 
të k iperc jnë resp.ktivisht 30 qind 
tarë. 

7. Të giith Shtetent kanë fakulte 
tin te zdrypin taksat e tyne të fundit 
e transiti për krejt apo nli pjesë të 
marrdhanjevet të tync mbes kushc 
vet të cakturme prej nenit XXVI. 

8. NJi taksë e posatshrne transiti 
ka për të rnujtë me u caktue në sëct 
len rasë të veçantë për pershkim të 
kablova nëndetse. 

XXIV 
I. Taksa qi k'l për tu marrë ndër-. 

rniet dp rreajimesh europianë asht 
përherë e rër të gji h i udhët, taksa e 
udhës qi a,ht në -veprlm e cila prej 
zbatimit normal të iaksavet elernen 
tëre e (për në pastë) të taksavet të 
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kablovet, ka dhanë numrin mar ultë, 
përveç në perjashtimet qi mund të 
rrjedhin prej zbatimit të dispozitave! 
të paragr f;t 8 të nenit para këti] apo 
të nenit XXVIII. 

2. Pasqvrza A e ngjitun kësaj Rre 
gulloreje, cakton taksat prej vendit 
(Shtetit) në vend (s'it t) për regjimin 
r urop] m, si mbas disposlave she iue 
këtu sipër e deklaratave të pranueme 
prej kon fer, ncës. 

3. Në korrespondencën e regjimit 
extra europjan taksa asht caktue rnb rs 
pasqyrës B qi i asht ngiitun kësaj 
Rregullcrc]e. 

Me gjith kë e, taksat e fundit e 
transitit i.uk duhet të jeri ma të nalta 
respektivisht se 15 e 12 qindaë për 
vendet e Europës në perjashtim të 
Gjerrnanis, Spanjës, Francës, Rusis, 
e Turkis, Kë.a maxima (taksa ma të 
nalta) zdrppën respektivisht ne 10 e 8 1 

qindiarë për vendete shë ruem në ne 
nin XXlll, paragraf'n 5 

4. Taksat e sh nuërne ne Rregu 
llore e ndër pa ~qvrza të ngjitu na ksaj 
rregulloreje janë të treguerne në frank 
ar. 

XXV 
1. Pir udhë nor.nale m'rret vesht 

aio, taksa e të cilës. a~h · ma e ul a 
mbassi të b ihet h s ipë në mënyrë të 
dispositave e të nënit XXIV. 

2. Në qoftë se der guesi nuk ka 
diftue udhen qi do ·ë ndjekun t, le· 
grami, si mbas fakultetit qi i a sht 
dhanë prej nenit XL!, taksa i njehso· 
het përherë si mbas udhts normale, 

XXVI 
I. Ndrrimet e taksave! apo të ba 

zave për t'u zbatue tarifat qi mund 
të jenë të caktuerne ndërmjet shtetensh 
t' interesuem, në vërtyt të paragrafit 
40 të nenit 10 e lë neni .• 17 të kon 
vendesës, duhet të ken për qell.m e 
për efrkt, jo ·për me krijue nj: kon 
kurrence taksash ndërmjet udhvet qi 
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eksistojnë, por, përkundra, me i ha 
pun publikut, me t rk s t të niajta, sa . 
ma tep. r udhë. Kësh u edhe bashken 
di met e nevojshe m kanë për t'u rre- 

. gulluc n' at mënyrë qi taksat fundit 
I (terminates) në zvrevet derguese e 
marrse të rriinë të 11jajta ç'farë do 
qi të jet miha qi ndiq· t. 

2. Secila taksë e re, secili ndrrirn 
i p,rglithëshët1: apo i piesëshërn mbi 
tarifat, nuk ka per t'u eks rkutue per 
veç s-, ma së paku, pesrnbëdhetë dit 
mbas motifikimit t~ tyne prej anës së 
Zyrës Ndërkomlare të Lidhnis Tele 
grafike, tue mo, njehun diten e dha 
n]- s së telegramit. 

3. Administratat e Shtetenve kon- 
tratuesa lidhen mos me vu në veprim, 
për sa të jct e mundun, ndrrime tak 
sash qi mund të rrjedhin prej këpu 
tjesh të komu-ikimcve tr legrafike. 

XXVII 
I. Taksat qi janë për t'u marrë në 

vërtyt t~ nënevet XX! d .ri XXV mund 
t~ rrurnullakohe n në ma nalt a ma 
poshtë, si mbas zbatimit të taksavet 
normale për fjalë të caktue rne në më 
nyrë të pasqyravet qi janë r ghtun 
kë-a] rregultori-, si edhe tue sh'ue 
vog'ue këto taksa normale pas p-r 
shtatnivet (convenencës): monedhare 
apo tjera të .vendit dërgues. 

2. Ndrrirnet e bame n' eksekutirn 
të paragrafit para këtij nuk zbatohen 
përveç se në taksen e marrun prej 
zyr::s d.rguese e nuk i sjellin farë 
nderliki ni ti ndam 'S tak savet qi u 
p-rk ssin zyrave tjera t' interesueme, 
Këta taksa duhet të rregullohen n' at 
mtny,ë qi ndryshimi ndërrniet taksës 
per t'u marrë per nii t.legram pesm 
d vctë fjalësh~ e taksës së njehsuerne 
(kalkuluerne) hclslsht mbas tabelave! 
me mjetin e aqvlersavet (· quivalents) 
të p iragraht qi vjen pas, nuk kapër 
cen te pes.nbëdheten e kësaj takse të 
fundit, d. m. th. taksën e rregullëshrne 

të nji fjale'. 
3. Me qellim qi me s'gurue niai 

tësin (I' un'Iormic) të takst's së para· 
shkruerne pr j Konvendesës, vendet e . 
Lidhnis tel-gralike qi nuk kanë fare 
Irankun për njisi rnonedhare. caktojnë, 
p.r marrien e taksavet të tyne nji aq 
vl-rës ndër monedha të tyne respek 
rive qi t'i afrohet, për sa të jete mu 
ndun vlerës së frankut ar. 

4. Aqvlersi i frankut asht sot për 
so! : 
Në Gjermani, O, 85 mark : 
N' Australi (Fed,r.ltë) 9, 6, prence s 
N' Austri, l kuronë : 
Në Hungari. I kuronë : 
Në Bosnje Hercegovinë 1 kuronë : 
Në Boliv1 . . . . 50 centavos : 
Në Bresil, 640 reis, monedhë br.sl 
ljane: 
Në Bulgari, 1 lev: 
Në Kep të Buona Espr ranca. 9, 6, 
pence; 
Në Ceylan, O, 68 rupie ; 

Në Cili, O. 5333 peso d' oro nga 
18 d; 
N Jer Koloni Portugese, 20 reis ; 

Në Kretë, . . • . 1 drahml ; 
Në Danimarkë, O, 80 krone ; 
N' Egypt, 38, 575 mijsha (3 grosh 34 
pare monedhë tarif,): 
N' Eritre, I tirë ; 
Në Spanje, 1 peseta, 13 qindtarë pe 
seta-it; 
N' Angli, 9. 6 peace ; 
Në Greqi, I drahmi ; 
Nder Hindie Britanike O. 60 rupie; 
Nder Indie Holande se, O, 50 f!orini; 
Në Hindo Cinë frenge : 50 të qindta 
groshi; 
N' Irlandë, O. 80 krone; 
N' I tali, 1 lire ; 
Në Japon, O, 40 yen ; 
Në ,\'1al-të-Zi, I koronë ; 
Në ·Hata!, 9, 6 pence; 
Në Horveg.i, O. 8C> koronë : 
Në Zelandë të Re, 9, 6 pence; 
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N' Orange River Colony, 9, 6 prece; 
Në Holandë, O, 50 Itorini ; 
Në Persje, 2 kran 5 shahit; 
Në Portugal, 200 rt is; 
Ndër Protektorate brinike t' Afrikës 
lindore e Uganda, O, 60 rupie ; 
Në Republikë Argjentine, 20 centa 
vos ar; 

Në Rumani, t lei ; 
Në Rusi, O, 25 rubla metalike ; 
Në Serbi, 1 dinnr ; 
Në Siam, 35 arts ; 
Në Svëd]e, O, SO krone ; 
Në Transval, 9, 6 prence ; 
Në Turki, 4 grosh, 23 part! ; 
N' Uruguay, O. 1867 pe so : 

5. Kur vlera e monedhës të nji 
vendi ndryshon pas ndrrimevet qi 
ndodhin në kurs, atëherë aqvlersi i 
Irankut, qi tregohet këtu sipër, po 
ndodhen ndri me të forta, 1 regullohet 
tue marrë per bazë kursin e mesern 
të fr.inkut rrotull tremuelshlt të per 
parshëm, · përket adn-inistratavet të 
vendeve, • ~ fialim për të ndrecun aq 
vlersin e n.or.edhës si mbas caktimit 
këtu sipër, • .! tregue ditën p·ej së 
cilës kanë per i'u marrë taksat mbas 
aqvlersit të ri e tue u a notifikue zp 
ravet tjera, neper mjet të zyrës ndër 
komtare. 

G. ragesa mund të kërkohet me 
p· re metali, 

XXVIII 
Kur dërguesi nji telegrami tue për 

Iitue prej fakultetit qi i ep neni XLI, 
ka prrashkrue nji uuhë terthore, atë 
herë duhr t të paguejë shumën e tak 
saver të transiti normale, të bame he 
sape mbas dispositavet të nenit XXIII 
e të pasqyrzavet të paraparne në nenin 
ma sypër. 

XXIX 
1. Pagesa e taksave bahet kur ni 

set telegrami përveç se në përiashti 
met e parapame për telegrama qi ba 
hen të vazhdojnë udhë (neni LIV § 

7), për shpenzime expres-i (neni LVIII, 
§ I,) per telegrams sermtcrikë (neni 
KXI, § 4), e ndërhklmet apo b ish ki 
met abusive fjalësh të vertetueme pr.] 
zyrës ma.rs ' (neni XIX, § 9) të cilat 
do lë paguhen prej marrsit 

2. Derguesi i nji t-legrami ndër· 
kom tar ka të drejtë me kërkue dorë 
(deftest') me shën'rn të taksës qi ·i 
merret. 

3. Zy1 a d 'rgu. se ka fakul1eiin me 
marrë prej kësaj pag. se (të ddtsë·) 
nii shpërblim qi mos të jet ma naltë 
se 25 qindrarë. 

4. Ndër të gjitha rasat, kur lyrs:t 
të paguhet ndonji taks ; r ë mërritie 
të telegramit, nuk ka për t'i u ba dor 
zlrni i telr grc.nit, marrsit përveç se 
mbas p igesës st! tak ës qi detyron. 

5, Në qoftë se nuk nxiret taksa e 
telegramit në tr mer. ijtu 1, a therë hu 
mbjen takon zyrës msrrse përveç se 
mos qindroftë ndonji ndreqte (ujdi) e 
pos itshrne e rame n~ m-nyrë të nenit 
17 të Ko ivendesës 

6. Adminislra-at telegrafike me 
gjith kr ë, marrin, prr sa t'u [et e 
mundun, masat e nevojshme, qi lak 
sat për t'u nx'errun në rnërrijrie të 
telegrarnave e qi nuk kishin për tu 
pagne prej rnarrsit, të mlrren prej 
dërguesit, përveç se kur Rregullorja 
urdhnon ndryshe (nëni LX, § 4) 

XXX 
1. Taksat e marruna maogut per 

gabim e taksat dh e shpenzimet qi 
nult janë nxierrë prej marrsir, .per 
shkak të refuzimit të tij apo se nuk 
asht mundë me u gietun, duhet të plot 
sohen (kompletohen) prej d/rguesir, 
përv. ç se kur Rregullorja cakton 
ndryshe (nëni LV, § 4). 

2. Taksat e marruna tepër për 
abim i këthe hen edhe ata t' intere 

suemvet. Me gjith kë.ë kur vi-ra e 
pullave të vume pre] derguesit qi 

vyen p.r shfrankim të telegramavet 
asht rnf tepër se lpiJset, atëherë nuk 
i këthehet përv,ç se mbas kërkesës 
së dcrguesit vetë. 

10, TEJD!~ANJE E TELEGRAM~ VE r 
A. ~ heji me Tejdhanje 

XXXl 
Tabelat këtu poshtë dilojnë, she 

[irnet e përdoruri në sh erbim telegra 
fik me vegla Morse, Hyghes e Bau. 

dot. 

A. Shejime të Kodit Morse 
Germ a 

a - - Shesh (esptc~ment) e z gia 
a - - - - tim të shejirnave , 
a apo a - - - - - l Nji vizë a-;ht 
b - - - - baras m·! tri pika 
c - - - - 2. Sheshi ndërmjet she· 
ch - - - jimev. t të oji g.1 m~ lë 
ct - - - vetme asht baras me njl 
e - pikë. 
e - - - - - 3. Sheshi ndërrn] ~t dy 
f - - - - gër.nash asht baras me 
g - - - tri pika. 
h - - - - 4. Sheshi ndërmjet dy fjJ 
i - - lësh a~ht baras me re ,i! 
i - - - · - pika. 
k--- 
1 - - - - 
m- 
n - - 
n - - - 
o - - - - 
o - - - - 
p - - - • 
q - -- - 
r - -- - 
s - - - 
t - 
u - - 
ii - - 
V - - 

w - -- -- 
x------, 
y 
z -- -- - 'T 
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Cifrat 

1 - - - - - - - -- 
2 - - -- -- -- 
3 - - - -- -- 
4 - - - 
5----- 
6 -- - - - - 
7 -- -- - - - 
8 -- -- -- - - 
9 -- -- -- -- - 
0----- 

Ndër përseririe të zakonshme enë 
parafillesë (preambule) të telegrameve, 
cifrat duhet t' ip.n me anën e sheii 
mevet qi vijojnë, të cilët mund të 
perdorohen edhe nder taksia të tele 
grarnavet qi nuk përmbajnë përveç se 
cifra. 

Në kd rasë telegramat duhet të 
ken shenimin e shërbimit "en chif« S» 
(me cifra) 

1 - - 
2 - - - 
3 - 
4 - - - 
5----- 
6----- 
7 - - - - 
8 - - - 
9-- 
0- 

tSheje pik slrni e tjera 
Pikë . (.) - - - - - - 
Pikë presë . . • (;) -· - - - - - 
Presë ......• (,) - -- - - - 
Dp pika •.... (:) - - - 
Pikë ppetse apo keskesë 
përsëritje të nji tejdhanje 
të pa kuptueme .. (?) - - - - - 
Pikë çuditse ••. (!) - - - - - 
Hiezë •.• (,) - - - -- - - 
Vizl! lidhse •. (-) - - - - - 
Shtagë pjestirnesh (I) ---· - - - - 
Kllapa (para e mbas fjalës) () - - 
Presëza (pata e mbas secilës 
fjale apo lexim të vum 
ndermjet presëzash) ("et'•) - - - • - - 
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Nenvizim (mbas e pas fjalësh 
o pjesvet të frasevet) - - - - - - 
Thirrje (paraprake të ç'farë dJ 
tejdhanj ) 
Vizë dyfishe .•. (=) - - - - - 
Kaptue • . . • - - - - - 
Gabim . . . . - - - - - - - - 
Kryq . . .. ( ) - - - - - 
Thirrje për të tejdhanun - - - 
Pritje . . . . - - - . - 
Tund i punës . • • - - - - - - 
Për të teidhanë numrat pje starë (h a 
ctionaires) duhet, per mos me ndo 
dhun ndonji ndërlikim, me tejdhanë 
pjestimin tue i vu para vizen dyfishe 
(=). Për shembull : për 11116, ka 
për t'u tejdha ië l = 1116 kështu qi 
mos të lexohet 11[16; 99 27[4, ka për 
t'u tejdhanë 99 = 27]4 kështu qi mos 
të lexohet 99~ 714, 

B. Sheiirne të veg(es ·Hughes« 
Germ a 

A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, 
M, N, O, P, Q, R, S, T, U. V, 

W, X. Y, Z. 
Cifra: 

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O 
Pikë (.), pikë prese (;), dy pika (:), 

pikë pyetje (?), pikë çndirse (!), hiezë 
(') kryq ( ~). vizë-lidh se a po vizë (- ), 
E e theksueme ( E) shtagë piestisiesh 
(I}, vizë dyfishe(=), kllapë e të rrmaj 
tës{, kllapë e të djathtës), et(&), pre 
sëza (·,). Sheshi ndermjet dy numrash 
sheuohet me nii »blanc» (bardhë). Me 
gjirh këte, nji piestirn (fraction) i rë 
ndëshëm si edhe nji numër pjestues 
duh ·t të jen përherë rë ndamë prej 
dy hblance,, (bardhash) të numravet qi 
u vinë para e t' atyne qi u vinë pas. 
Në tejdhanje të nji numri pjestues, 
numri i plotë duhet të ndahet me nji,, 
blanc» {bardhë} të numruesit (nume 
rateur) të pjestimit të randëshmërn qi 
vjen pas (për shëmbull i I 3[4 :e [o 
13[4). 

Pjalvet e pjesvet leximi të nënvi- 

zuerne u then parJ e pas nga dy vi, 
za -- lidhse (për shembull: - - 
sans retard--) e nënvizohen me 
dorë poj nëpunësit të të zyrës marrse, 

Për të grishun postin me ttë cilin 
qindron komunikimi apo për me i 
përgjegjun vihet; e bardha e L" N të 
përsërituna njena mbas tjetrës. 

Për të kërkue përsëritjen e zgja 
tueme H! nji shëii ((signal) të ve.tëm 
me qellim qi me ndrequn synkronis 
min (dy levizje në nji kohe) i pet: nii 
përbashkje (combinaison) e përbamun 
prej bardhje të germavet I e T, të 
përftueme aq herë sa asht nevoja. 

Për me hërkue apo me ba qi të 
rre gu llohe t. 

Për me i dhanë pritje (artente) vi 
het: perbashkia :A T T, tue i vue 
pas (po p31) kohen qi do të presin. 
Për të diftue nji gabim : dy N niëna 
mbas tjetrës pa kurrnji shë] pik=iml. 

Për të pre tëidhanjen e zyrës ko 
rre pondente vihen: dy a tri germa 
ç' Iarë-do, të ndarne pas pelqimij. Për 
me diftue mbarimin e punës: dy të 
bardha. Thekstat mbi E vihen në dorë 
në mbarim të lialvet (me s a oo pa s) 
edhe kur th -ksi asht në themel të 
Ijalës. (Për shërnbull : Achëte, achetë). 

Në ras -n e fun fit, tejdhansi për 
seritë fjalen mbas nenshkrimit tue 
shënue E-n me thëkës ndërmjet dy të 
bardhash, p=r me ngrehë kështu vë 
rejtien e postit qi merr tel-gramin. 
Për a, a, a, n o e u, shen het res 
pektivisht ae, aa, oo, o, oe e ue. 

C. Shejimet e veglës· baudot 
Germa: 

A, B, C, D, E, E, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, 
X, Y, Z. 

Çifra 
1, 2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 9 
Shejime Piksimi e tjera : 

.. ; : ? ! . - I = ( ) 01, &. 
Dispositat qi I përkasin tej<lha1i1jes 

/ 
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së nurnravet plotë, '.ë numrave! pies 
tuesa e të fjalvet apo pjesvet leximi 
të nenvizueme e të gf rmavet a, a, a, 
n, o, e ii, zbatohen edhe në veglën 
Baudot ashtu sikur në veglen Hyghes 
Për të diftue nii gabim r ërdc-et shëji." 

b) REND TEJDHANJE 
XXXII 

1. Tejdhanja e te Iegrarnavet bahet 
në ket r, nd: 

a) Telegramat Shteti. 
b) ,, sherbimi 
c) ,, e veçanti! të ngut 

shem. 
të pangutshëm. d) ,, 

2. Secila zyrë qi merr me nji fije 
ndërkorntara nji telegram Shteti apo 
sherbimi duhet t' a rishdergojë si të 
tillë (telegram Shteti apo shebimi). 

XXXIII 
1. Nji t-lcgrarn i filluern për : t'u 

telegrafisun nuk mund të prit, t p"r 
me i ba vend nii komunikimi me rang 
ma të nal ë përvëç se në rasë W ngu 
tshme fort. 

2. Tele gramat e nj j rangu (klasë) 
tejipen prej zyrevet dcrguese mbas 
rendit qi janë depozitue e pr, j zy 
revet ndërrnietse me rend sikur janë 
marrë, 

3. Nder zyra ndërrnjets-, t legra 
mat qi janë për t'u nisë e tel:gramat 
qi janë për t'u nisë e te le grat qi për 
shkohen, të cilët duhet të nisen p~r 
n ji fije, përzihen bashkë e It j i pen 
mbas erës së depozimit apo '.ë ma 
rrjes e tue marrë para sy.h r .ndin e 
caktuem pr, i nenit XXXIJ. 

4. Dy zyra qi kanë marrdhanje di 
rekte këmbejnë lele-gramat me rend 
njeni mbas tjetrit, tue marrë para sysh 
parashkresat e nenit XXXII. 

5. Ndër vegla qi Veprojnë për liirg 
(Hyghes, Baudot, Wtat5'ovc: t tj). këm 
bimet bahen me rreshta (series), kur 
postet qi janë në rnarrdhar.je kanë 
për të tejdhanun nji shumicë të tete- 

grafime me veglën Morse, atëherë kur 
shifet me udhë prej marrdhanjesh e 
mbas marrveshtjes qi bahet ndermjet 
kryetarvet të zyrave! në korrespon- 
dencë. 

Telrgr2mc1t e nji rreshti (series) të 
vetëm numrohen sikur lë përbajshin 
nji tejdhanle të vetme. 

Me gjith ketë, telegramat e ma 
rrun nuk ruehen në vege! deri ne 
fund të rreshtit por i epet udhë seci 
lit tt le gram të rregullëshem po sa të 
kët nisë telegrami qi vj n pas ti. 

XXXIV 
1. S cili rresht (serie) përban, ma 

së tepri, pesë telegrama në qoftë se 
janë dhanë me veglëv Morse apo me 
vegla qi kanë marrje ndigiuese {re 
ception auditive), në qoftë se ip-n me 
vegla qi veprojnë për larg (Hughes, 
Buedot, Wnea'stone etj. rreshti serie 
përbalte] perte] dhetë telegrarnash. 

Sëcili telegram i dhanun me vegël 
Morse e qi përmban prej 50 deri 100 
fjalë, as: prej 75 deri 150 fjalë i fjalë 
i dhanun me vegla qi kanë marrje 
ndigjuese, njehet për tre tel grama, e 
secili telegram qi përmban ;prej 100 
deri 200, fjalë i dhanun me vegla qi 
Veprojnë për larg, njehet për pesë te 
legrama. ·secili telegsarn qi ~p~rmban 
ma tepër- se 100 fidë r ë vegl .n Mo· 
se e ma tepër se 150 fji:lë ndër ve 
Slat me marrje ndigjues : apo- ma t? 
për se 150 fjalë ndër veglat ;nie ma 
rrje ndiziuese apo ma tepër se ,200 

I fj;lë nd .. r vegla me dh anje të largët; 
' nnrnroher se përban nii rresht (serie), 

2. Nji telegram i kathegoris së ma 
të naltë, për rend teidhanie, nuk nu 
mrohet në vijimin rerduer (për njenin 
mbas tjetrit). 

- Zyra qi asht tue dhanë nii k 
it gram ka të drejtë me viiue tejdha 
njen në qoftë se i vjen n' at kohë nji 
telegram të cil« duhet t'i lëshohet re 
ndi (për randësi) para. atij qi asht tue 

i u ba përkr.)hsimi ase kur nuk asht 
fillue edhe tejdhanja e tij, 

4.:l'!dër siseme veglash, me anën 
e të cilavet, këmbimi i tejdhanies ba 
het me rend (nj. ni mbas tjetri i), (kur 
uji zyrë ka sosun tejdhanjen e vet, 
zyra qi merr tejep në rëndin :e saj; 
në qoftë se nuk ka kurgja për të tej 
dhanun, aëhr rë tjetri vijon. Në qoftë 
se pr.] njenës e tjetres anë nuk asht 
kurr, i send për t' u tejdhanun, atë 
herë zyrat apin shej'n c mbarimit të 
punës. 

c. THIRRJE E ZYRAVET 
XXXV 

1 •. Secila korrespondencë ndërmjet 
dy zyrash, nisë me shejin (signal) e 
tkir: les apo me dittursin (indicatif) të 
zyrës së thirrun. 

2. lyrat, e thirruri duhet të pr 
gjegjin mejhe ë tue dhanë dilruesin e 
e mi e shelin (signal) e frirnit për të · 
t.idh inë telegramin. Në qoftë se a-ht 
z mun për të mar: ë, atëharë në vend 
t;! si ejit k frimit të teldhanies i she 
non vetëm dehuesin e saj bashkë me 
sheiin »Attentë; (pri.je) me nji cifi1r 
pas për t'i tregue sa minuta mund 
të presin. Në qoftë se pritja mund të 
ngjasin ma It për se 10 minuta atëhe 
rë duh ·t diftue shkaku. 

3. Sëcila zyrë e thirrun nuk mund 
të refuzo.ë marrjen e telegramavet 
qi i paraqitet për ku do qi të jen 
dr, [ruc, Me g:i h kë•e në rasë të ga 
bimit të drejtimit (de dircc.ion) të duk 
shë n nëpun-I qi merr i s;tllë vërej 
tjen zyrës qi tejep, Në qofte S:! këio 
nuk mt rr para sysh ven j1jen qi i ba 
hd, ateh. rë i tej i pet nji lajm sherbiml 
mbassi .ë j, të marri! telegrami edhe 
zyra dërguese, mbas kësaj duhe: të 
ndreqin gabimin e barn. 

1. Nuk duhet as të refuzohet as 
,. të vonohet nji telegram në qoftë se 

I shen111_1et s~tr~i~i, she nimet e rasavet 
apo disa pjesë t adresës apo të teks- 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 24 V.ORRIK 1926 7 

tit nuk janë të rregullushme. 
Lypset me e marrë e mandej me 

k~rkue (në qoftë nevojë) ndreqien 
prej zyrës derguese me anën c njij 
lajm shërbimi, si mbas dispositavet te 
nenit XVI. 

d) RQEGULLA TEJDHANJE 
XXXVI 

I. Kur zyra thirrse ka marrë def. 
tuesin (I'indicatil) e zyrës së thirrun 
e shejin e ftimit për të tejdhanun, a•. 
herë tejep në rendin qi vijon sheni 
met sherbimi qi përbajnë parafill-sen 
(preambule) e telegramit. 

a) Lloji i telegramit ipet me anën 
e nlent prej shenimeve S, A, ST, D, 
CR, CRS, CRD, Presse, kundra si të 
jet për nji telegram të veçantë të ngut 
shrm, për nii de ftesë marrje (accuse 
de -rëceptlon) për nii telegram të r, 
ndëshern, për nji diftesë marrje të nji 
telegrami Shteti, për nji dëftesë ma 
rrje të ngutshëm apo për nji telegram 
shtypi. 

b) Gërma B, ipet vetëm ndër këm 
bime në veglen Morsi! e )tëherë kur 
zyra tejdhanës korrespondon drejtë 
për drejtë më zyren marrëse. 

c) Emnit të zyrës dërguese i shkoj 
në pas, kur të ket, shenimet e cH. 
tueme për t' a dal!ue prej zyrash tje 
ra t' atij vendi. (Për shërnbull : Bru 
xellës, Berlin Fd, etj). Ernni i zyrës 
duhet tejdhënun sikur asht i shenuërn 
në. shty lien e I 1' Emnatyrës zrrt:11 e 
të zyravet qi i janë hapun shërbimit 
ndërkomtar e nuk munz të jet i shkur 
tuem (abre ge). 

Me diftue, pas emnit të zyrës, a!e 
të ndasis toksore apo ate të vendit 
(Shtetit) në të cilin gjinde! kut t' ha 
punit e kësaj zvre nuk asht botue e 
dhe prej zyrës nderkomtare të Lidh 
nis tek grafike. 

Per tclegrama detarë qi vinë prej 
anish, shenimi i zyrës dërguese p~r 
mban edhe emnin e postit qi ka ma- 

rrë telegramin e anis, mbas të cilit 
vjen e d'ie emoi i anis v të. 

d) Numri i telegramit (numri i de 
pozimit apo i seris). 

e) Numrin e fjalvet të taksuem. 
Në rasë të ndryshimit ndermjet të nu 
mrit të fjalvet të )aksueme e atij të 
fjalvet reale, përdoret, nji pjestirn 
(fraction) nurnrur si numeratuer i të ci 
lit tregon numrin e fjalvet tr taksue 
me e emnuesin (denominateur) ate të 
fjalvet reale. Nder teiegrarna teksti i 
i të cilavet asht redaktue krejtsisht a 
po pjesërisht në giuhë të cifruerne, 
shënohet: 1° numri i plotë i fjalëve: 
qi vyejnë për bazë të taksës; 2° nu 
mri i Ijalvet në gjuhë të këthjellët a 
po në gluhë të konvendueme ; :;0 nu 
mri i tufavet të cifravet apo të gër 
mavet, në ket trajtë: 20]12]6. 

Këio mënyrë zbatohet sidomos: 1° 
në rasë kur nii telegram në gjuhë të 
këthjellët përmban fjalë qi kan ma te 
p.r se 15 shkrola ; 2° në rasë kur nji 
t legrarn, teksti i të cilit asht .në gju 
hë të konv. nduerne, përmban fjalë të 
kjarta qi kanë ma tepër se dhelë shkro- 
la; 3° tufave! të cfravet ku ka gërma 
qi përmbajnë ma leper se pesë shkrola. 

f) Depozitimin e te le gramit me dy 
tufa cifrash qi shenojnë, e para datën 
e mojit e, e dyta, orën e minutat tue 
i vu pas germat m apo s (matin ou 
soir) paradreke apo mbasdreke. 

Oret rr un.i të tejipen :me afë të 
cifravet O deri në 24; në ket rasë 
sheoimet m apo s 'nuk vihen. 

g) R ugen qi do të ndjekin kur 
dërguese e ka diftue n' origjoalin e tij 
(neni i XU, §~)] 

Ky shenim nuk tejipet përveç se 
deri në piken, qi asht e m vojshme 
për të vu n' udhtirn telegramin. 

Me gjith këtë, në qoftë se telegra 
mi përmban nji përgjegje të pagueme 
ase nji diffesë marrje, shenirni i udhës 
mbahet deri në zyrë të drejtimit e 

shkruhet në kopje të mërrijtjes. 
h) Shenirn sherbimi. 
2. Mbas parafillesës të rreguerne 

këtu sipër, telpen mandej, njena mbas 
tjetrës, sh. nimet e rasës, adresa, teksti 
e nënshkrimi i telegramit. 

3. Viza dyfishe ( - - - - -·) në ve 
glen Morse e (=) ndër vegla qi shtyp 
sh1uojoë (imprimeurs) tejipet prr të 
nda parafillesën (preambule) e shenl- ' 
mevet të rasës, si edhe shenimet e 
rasës ndërmjet të tpne, shënimet era 
sës prej adresës, adr. sat e ndryshme 
ndermjet të të tyne në nji tegram 
shum kopjesh, adresën e tekstit e tek 
stin prej nenshkr.rnr. 

Secili telegram apo tejdhanje soset 
me anë të kryqit (· - - - ·) në ve 
glën Morse ase nc;·r veglat me ma 
rrje ndigiuese e ndër veglat qi shtyp 
shkrojnë. Ndër këta veglat e fundit, 
kryqi duhet të vijë përherë pas nji të 
bardh ti, 

4. Në qof.ë se ncpunsi qi tejcp 
kujtohet se :asht gabue, këputë me 
shëjrn e gabimit e përsërit fjalën e 
Iur.d t t~ tejdhunun pa gabim, tue vn 
zhdue mandej tcjdhanjen e ndrebun. 

5. Kur nëpunësi qi merr sheh se 
marrja bahet e pakuptueshme, atëherë 
i a pret tejdhanjen korrespondentit të 
tij e pësërië f1alën e fundit të kup 
tueme, tue i vu pa') nji pikë pyetje. 

Korrespondenti nisë atherë përsëri 
tejdhanjen tue Iillue prej kësaj fjalë. 

6. Përveç se ndër rasa të caktue 
me bashkarish! ndermjet Administra 
tash të ndryshme, asht e ndalueme 
me përdorun nji shurtim kurrfarë tue 
tejdhanun tekstin t.: nji telegrami apo 
me ndryshue ket tekst në nji mënyre 
ç'farë do. Sëc.ll telegram duhet ti! tej 
ipet ashtu sikur e ka shkrue dërgue 
si e mbas origjinalit të tij (perveç 
perjashtimit të parapamë në nenin 
XVIII). 

vijon 
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B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 30 

E Ej'e me 13 5 26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson z. P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 113) 
z, A. DIBRA; D. m. th. mbartja 

asht ba në rregull. 
Z. S. VUÇ.:.TERNI : Komisjoni 

nga shpjegimet qi mori nga Perf. Mi 
nistrisë së Financave t e pa se vepri 
met e mbartjes j më berë si mbas rre 
gullit të kontabilitetit, por urdhni li 
gtur i kësaj mbartje asht dhanë indi 
rekt, por veprimet jan ba në rrvgull, 
them se urdhëni asht dhanë indirekt, 
se nuk caktoheshin në te prej nga 
mbaretesh këjo shumë. Komisjoni tue 
pa veprimet qi ishin ba në rregull, 
nuk pa të nevojshme per me ba mo 
difike në ketë Dekret, dhe vendosi qi 
t'u hiqet vrejtja Ministrive të P. Ja 
shtme e të Financave qi kët- j e tutje 
propozimet e mbai tjeve të jenë të 
shkoqi tuna. 

Këndohet Dekret-Ligja n · n për nen 
si vijon : 

Dekret-Li gjë 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare mas vendimit me datë 3C-J.926 
të Këshillit Ministruer. 

DEKRETOJ ."1 Ë 
I. Qi tl' transferohet nga kursimet 

e komcetencavet të Legatës !>' onë ne 
Angora që prej datës I Prill 9.:!5 de 
ri në fund të Djetorit 925 në art. 
,,Mobilje,, të budgetit 1925-26 të Q~ 
ndres Ministrisë se P. të Jashtme nji 
kredi prej fr. ari 4000 (katermij) për 
blemjen e moblljevet të Legatës se 
nalt përmendur. 

Pranohet 
2. Kjo Dekret-li gjë hyn në fuqi që 

prej ditës së shpalljes së saj. 
Pranohet. 

2 Ministrija e P. ta Jashtme si dhe 
Ministrija e Flnancavet ngarkohen me 
zbatimin e kësaj tigjë. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim {për he 

ren e parë) mbi Projekt-Ligjen për 
shpërblimin c gianave të monopoli 
zueme të regjistruerne. 

Këndohet raporti i Komisjonit A 
dhe C Nr. 83 datë 17-V-926si vijon: 

Komisjoni A. dhe C. në mbledhjen 
e vet me datë 15-V 926 në numrin 
legal të Mis:ve të tij, mori në bise 
dim e shqprrim Projekt Ligien të pra 
nuerne prej Dhomës së D putetve, mbi 
shperblimin e të gianave monopolizue 
rne të regiistrueme, dhe tue gletë ketë 
kreitë t' arsyeshme vendosi pranimin e 
tij dhe i lutet Senatit me dhanë apro 
vimin. 

Këndohet Ligja nen prr nen si vi 
jon: 

Li gjë 
mbi 

shpërblimin e gianave të monopoli 
zueme të regjls'ruerr;e. 

Art. I. Gjana: e monopolizueme të 
privatëvet (shkrepca, letra, e gypa ci 
ngaresh, bobina e letra lojësh) qi ndo 
dhen sot të reg.istrueme e të depozi 
tueme në magazinat e shtetit, shper 
blehen në bazë të çmimit 'rë v-retet, 
qi kan pasun në kohen të regjistri 
mit e qi do të caktohet prej nji ko 
misiie të posaçme. Veçanërisht ju kl.1- 

thehet taksi doganu.r atyne qi e kan 
pague. 

Pranohet. 
Art. 2. - Kë]o Komisi përbahet 

prej ma të naltit përfaqësues t' admi 
nistratës të vendit prej Drejtorit e të 
kryenenpunsit të Financavet e prei nji 
antarit të Dhomës tregtare (ku nuk ka 
Dhomë tregëtare merret nli antarë i 

Bashkisë së vendit). 
Z, H. ROJI : Si merret ves ht prej 

raportit justifikues të bamun prej Min. 
së l-inancavet se prej tregëtarve prej 
dy vjete ma parë janë dorëzue Qeve 
risë letra cingaresh shkrepca etj. se 
nde të monopolizueme qi kan pasë, 
këto të holla qeverija i ka marrë por 
tregëtarve nuk i ka dhanë gja d-ri 
më sot, dhe kështu sejcillit si mbas 
mallit qi ka pasun i asht mbyllun qi 
atëherë nji kapital dhe asht shkaktue 
qi të damtohen. Pra proponoj që në 
Komisjonin e formuem si mbas këtij 
Projekt-Ligjit të marri pjesë dhe n]i 
Përfaqësues i t' inturesuemvet se këjo 
jo se i mundet t' i shpërble] damet 
qi kanë parë, por i asht si nji saris 
fakcjon, dhe të këtllë shernbell kemi 
dhe ner Ligiët e tj .ra qi kemi votue 
se dhe në Ligjen e shpronsimit të pa 
sun'së në Tiranë asht pranue që dhe 
i interesuerni të kerë nji përfaqësues 
në Komisjon. 

Z. H. SHl-i:OZA (Perf. Mio. Finan 
caver) Kë]o pikë asht marrë parasyesh 
dhe për këtë arsye në këtë Ligjë asht 
shenue qi në Komisjonin e lart-për· 
mendun do të marrë pjese dhe nli 
përfaqësues i Dhomës Tregëtare i cili 
zen vendin e t' interesuernit, pra e 
shof të tepert shtimin të nji përfaqë 
suesit t' interesuemit në këtë Komi 
s'on, dhe lypë qi tl! votohet kështu 
si qi asht. 

Z. H. ROJI. s· mund t' a kuptoj 
për ç'arsye e kundershton Min. Fi 
nancavet ndodhjen e nji Përfaqësuesit 
t' interesuemit në këtë Komisjon, kur 
se ky nuk mund të këtë përveç se 
nii votë, qi kështu nuk mundet me 
ndryshue vendimin e Komisjonit,_!por 
neve me këtë mas kaq damit qi pe 
suan u japim nji satistakclon, 

(Vijon) 

Shtypshkroja ,,Nikaj> Tiranë 
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·Vjet V. Tiranë, e Diele ~5 Korrik 1926 Nr. ll5 

REPUBI.il:KA 

Fletorja 
' 
' 

'1 Zyrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

p~ J I IM~: për njl mot fr: ar 12 n~ li Drejtimi : Zyra e SlztppJt li Nil copë t! javës fr. ar 0.25 ; ajl copë 
• Shqlpni ; fr. ar 20 Jashta ; T I R A N ~ I e ja11ës së kalueme fr ar 1.00 

banim të paditur në Rumani 
Në Pogradec dhe në zyrë të gjy 

qit Paqit, mt me 16 të muajit Korik 
të vjetit 926 dit; n e p-ernte përpara 
meje gjyq·arit Paqit të vendit Kahre. 
man Frashrit dyk , (ndodhur dhe se 
kretari Krisraq Koleja u çlaq paditsi 
s'përsher usr dhe dektlaroj që në bazë 
të një seneti me d 20 Korrik 1920 
ka;.m~rrë prej tij bashkë me të vllanë 
Thanasnë tetëdhiet napolona ari hua 
të cilat do të ja paguenin pas një mot. 

Nga kjo surnë gjysma prej dyzet 
napolo,ash tu e qenë se i takon të 
paditunit jaqin i cili ndonse kaloj ala 
ti edhe nuk i ka paguar me f giith që 
janë ke rkuar, 

Pr i kërkoi të thëritet ipadituni i 
sipermendur dhe pasi të giykoh(<I( të 
detyrohet me pagimln e dyzet napo 
lonave ari bashkë me kamaren e tyne 
ligjore qe prej dats se padis e deri 
në pagimin e tyne të plotë dhe t'i ngar· 
kohen spenzimet e gjyqit dhe hono- 

z. Mark Tusha emnohet sekretar I rari av~katuer. . .. 
në Krahioariën e Kushnenit. I Padinë, tha, se e provon me nje 

senet huash me datë 20 Korrik 1920 
të nenshkruar prej iii. 

Për vërtetim u mbajt ky proces 
verbal dhe u nenëshkrua regullisht 
prej gjyqtarir, sekretarit dhe paditësit 

Paditës Sekretari 
Filip Kostandin d.v, K. Kole d.v. 

Gjyq-Paqtues 
K. Frasheri d. v, 

-----· -· --- ·- -- 

PERMAJTJA: 
Të ndryshme: Emnime në M. P. Jasht 
me e në M P. Mbrendshme. 
Shpalljet e gjyqeve, Prefekturave, Ka 
dastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Te ndryshme 
Emnime Mio. P. Jashtme 

Z. Qemal Mesareja Dr, [tor 
i Çe re moniës dhe shef i Pro- 
tokollit të Minstrtës së siperrne, si 
mbas Dekre it preside ncjal Nr. 192 
datë 18. Vil. ~26 do të ketë graden 
Minister resident. 
Emnime në Min. P. Mbrend. 

Në mbështetje të vend. të Këshillit 
Ministruer Nr. 235 me 16-Vll-26. E 
~hkt lqyshmja Kryesi e Republikës de 
kretoj emnimio e Z. Vasil Kalluçit, 
Prefekt i Durrësit , si Drejtor i 
Shtypit. 

::( 

Shp. e gjyqevet 
Proces verval 

Paditës 
Filip Kostandin rroba qepës e ba 

nues Pogradec 
I paditun 

Haqlm Kozma nga Pogradeci me 

Paditësi si dekl'aroj u caktua per 
gjykimin e kësaj çështje dita e shtunë 
më 16 të muajit Tetor të vjetit 926 ora 
10 e cila ju komunikua paditësit du 
ke ju kujtuar se po të mos çfaqetditen 
e shenuar për gjykim padija e tij rë 
zohet përkohësisht dhe u dha urdher 
që një kopje të këti] proces-verbal t'i 
njof.ohet të panitunit tue u shpallun 
me anen e fletores zyrtare e cila ze 
vendin e komunikatës në bazë të ne 
nit 26 të P. C. 

Pogradec me 16. 7. 26 
Gjvqtari 

K. Frasheri d. v. 
Kopjo e njëjtë me origjinalin 

Sekretar i Gjyqit Pogradecit 
Diten e sipershenuar të caktimit 

g;yqit t padituni detyrohet që të çfa 
qet perp ira giykitl Paqit Pogradecit, 
ndryshe gjyqi do të vazhdojë m~ mu- 
ngesë të tij. p. l O 

Pogradec, me 16. 7. 26 P. 792 
Qjyq1ari Paqtues i Qendrës Pogradecit 

Shp. e Preiek~.~ravG 
Hasan Bej Biçaku nga lag:':i '·{ha 

mi Qebire Elbasa 111: k-rkoa tir:·· .• zot 
nimi per tri copë qi ndodhen në ka 
tundin Belësh, të cilat i ka ble me 
deftesë private prej Dalin Xhct*,G;~ 
lit me .kulinl të di tun :1he · kiii'lcmt · 
interesu-mi sa do qi -asht .. 1,;.ërg 

BKSH



2. 

rregullisht nga zyra perkitëse ; por 
dhe shpallet me nii afat 15 pesmdhct 
ditësh, kush të ketë ndo nji kundre 
shtim t' i drejtohet gjyqit kompetentë 
mbrenda n' afatin e caktuem, per 
ndryshe kryhen formalitetet Kadastri 
ale dhe i nepen deftesat e zotnirnit, 
Elbasan 17. 7. 26 P. 793 P. 10 

Prefekt 

Shp. e Kadastrës 
Nil shtëpi kat dy, dhoma katër në 

Qytetin Peshkopië Lagje Teqe e ku 
fizuem p, rruga e Teqes mb, Vehap 

FLETORJA ZYRTARE 25 KORRIK H . •· - 
Osmani, p], Bahtijar Myslim, mi, Xhe 
mai Imeri. 

Shtëpija e nalt treguem me qenë 
se zotnohet pa dekomet rga rë qujtunit 
Fahik e Ramdan të Shaqirit dot sho 
fim veprime Kadastrija!e mbi t~ en te 
resumvet di ftohet se a ka kush ndo - 
nii kundërshtim të pararaq sin Doku 
mentat provuese ksa] Zyre rnrenda nji 
mujit. 
D. T. P. P. 798 

Peshkopi JO-VIl-926 

* 
Nji Shtëpi kat dy dhoma katër në 

Qytetin Peshkopi lagie Teqe e kufi 
zuem P. malli vet mb, Kopshti i Ha 
rnides Oj. Malli vet, mj. Malli vet. 

Shtëpiia e nalt, treguern me qenë 
s: zotnohet Pa dokum nt nga të quitu 
nit Aziz Strazi miri e Fa hik e Rama 
d m të Shaqirit dot shef veprimet Ka 
dastrijale mbi emrat të enteresurnvet 
defto-t se aka kush ndonji kundërsh 
tim të paraqesin dokumentar, provues, 
kë-a] Zyre mbrenda nji mujl, 
O. T. P. P. 798 

Peshkopie 19-7-~l6 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I 

BISEDIM ET E OH O r~E S S 
Iialvet (per shernbull : !7 a.lrnis). Për 

E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d \ në qoftë se nuk asst lajthitë, aëherë 
(Kryeson Z. K. Kotta) ndreqë pjesen qi e sheh se ka !r abue tue 

(Vijon aga Num. 114) I përsëritë germat e p ira (inirales) të 
e MARRJE E PËRSËRITJE PER rnarruna Po ndodhen dy ra-at, nëpur- 

1 KERKESË (d' office) 
1. Mejherë mbas tëjdh rnjes, nëpun- 1 

si qi ka marrë, barason, për sëcilin 
telegam, numrin e fjalëvet të marrunii .. . . .. . . .. .. , 
me numrin e lajmuem. Kuer I te Jet edhe ai ne gjendje per te.ndre- 
aumri i Ijalëvet, ipet nën trajtë 
piestimi ( fractionj), ky barasirn 1 
nuk bahet përveç se mbi numrat e 
fjalvet e të tuf~ve~ q.i janë ~e të vër- '1 prej n;ij gabimi tejdhanje, ndr. qia e 
tetë veç numrit te Ijalvet te taksue- . 

' I numrit të f1alve të laimume nuk mund 

I 

Mbledh!a e 27 

me. 
Në qoftë se nëpunsi sheh nii ndry 

shim ndermjet të numrit të fjalvet qi 
i asht lajmue e numrit qi merr, atë 
herë i ban shëjin korrespondentit të 
tij tue i diftue numrin e fjalvet të ma 
rruna e përsëritë germen e parë ,ë 
secilit [numer (për shërnbull 1 7 j c 
r b 2 d - - - etj. - - - ) Në qoftë 
se nëpunsi qi tejep asht thjeshtë ga 
bue në lajm im të nu f!l rit të ve rte të të 
~al vet, ate herë _për gjegjë : »Admi ;,, 

(prance) e di fton numrin e vër« të të 

si marrës i a pret Ijalen, po qe ne· 
voja, korrespondentit të tij në tejdha 
nie të kryegermave (initiales) po sa 

qun apo për të konferrnue nu rnrin e 
fial\'et. 

2. Kur ky ndrvshim · nu'< r ri:dhë 

•ë bahet perveç se me ms rrveshtje të 
përbashkrne ndërmjet zyrës dërguese 
të zyrës korrespondente. Pa ket marr 
veshtie numri i fjal ve të lairnueme 
prej zyrës dërguese shtihet në punë. 

xxxvm 
1. Ntpunësir, për me l.rgue për- 

gjegjsin e tyne, munden me dhanë a 
po me kt'rkue përsritjen e piesëshrne 
apo të plotë të telegramavet qi kanë 
tejdhanë apo marrë, Përsërirja e pie- 

I I. 

OE PUTET VET 
sëshme asht e detyr shrne për telegra 
mat e Shtetit në gjuhë të këthiellët e 
për telegramat man Jatesh ; kjo për 
sëritje përshinë të giith numrat, si e 
dhe emnat vehto-ë e, për ne pastë, e 
dhe f1alët e dyshimshme. 

I Ne veglen Morsë e ndër vegla me 
marrje ndgiuese, përsëritja pa kër 
kesë (d' office) bahet prej nëpunsit qi 
ka teidhanë n i mbarim të telegramit, 
Nëpunsi qi ep ket përsëritje, duhet në 
veglen Morse ·e ndër veglat me ma· 
rrie ndigjuese, për në pastë ndreqje, 
me shenue prap f1alet e numrat e 
ndrequn. Kur no rhë qi lihet ndonji 
fjalë a numer pa u dhanë, atëherë 
përseritj a e dytë kërkohet prej nëpun 
sit qi ka tejdhanun. 

2. Kur ipea përsritie numrash qi 
u vinë pas pjestim, për mos me dha 
në shkak ndërlikimesh duhet me për 
sritun pjestimin (fraction) tue e vu pas 
nji vizë dyfishe (=) 

Për shërnbull : 'për 1-16, ka për 
t'u tejdhanun në pjesëritje !,=li 16, 
kështu, qi mos të lexohet 1 II 16;; për 
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99 2114, ka për të tejdhanun 99=2714 
kështu qi mos të lexohet 992 7-4. 

3. Këio përsëritje nuk mund të vo 
nohet as të pritet me kurrnji shkak a 
arsye. 

XXXIX 
Mbas verifikimit të numrit të Ijal 

vet e për në qoftë nevoja, pas përsëritjes 
pa kërkesë, (d' office) zyra qi ka ma 
rrë i shenon ass] qi ka tejdhanun se 
ka marrë telegramin apo telegramat 
qi përbajnë rreshtin (s- r ie]. 

Këjo ditresë marrie ipet për nii te- 

ket rasë, nuk mund të kërkojnë po. 
saçerisht përdorimin e njenës prël •· 
tvne udhëve. 
g. KËPUTJE rr KOMUNIKIMEVET 

TELEGRAFIKE 
TEJDHANJE ME SHTESE UDHE 

(A.MPLIATION) 
XIII 

1. Kur ndodhë nti këputje ndër 
komunikime telegrl:fike të rregullsh 
me në tejdhanje e sipër të nil tete· 
grami, zyra prej nga ka ndodhun kë 
putja apo nii zyrë qi gjindet ma mbra 
pa e qi dispozon nji udhë trlegrafike 
t rthuras dergon mejherë telegramin 
për udhë (neni LXYVI, §§, 5, 6, e 7) 
apo, në mungesë të kësaj, dërgon me 
expres ase me postë (për sa të jet e 
mundun me letër të porositon). Shpen 
zimet e rishdergimit, përveç atyne H! 
tejdbanjes telegraiike, i përkasin zyrës 
bankët rishdergim Letra e dërgueme 
me postë duhet të ket s'.1enimin »Te 
legramrnë». 

2 lv' e gji th këte, tete gramat qi vi· 
në a po shkojnë për vende qi janë 
jashta Durope, me përjashtim t~ Ma 
rokut, Algieris' Tunisit Turkis s' Asis 
e të Rusis Kaukase nuk rishdergohen 
nepër nii udhë ma të kuslitueshme se 
atë qi i janë paraqitë zyrës së nrar 
kueme për t' i rishdërdue, Rishdërgi 
mi do të bahet jo ma vonë se 24 orë 

ndra përJorimit të nji udhe tjetër. : pas notifikimit të këputjes. 
4. Në qoftë se, përkundrazi, dë·- '. Paraqitja e telegramit të parë qi 

guesi nuk ka për-hkrue ){urrnii udhë I sjtllë shenimin ,,devie,, (e shmangun) 
për të ndjekun, atëherë sëcila prej zy. (neni LXXVI, § 5) numrohet sikur 

e telegramit të pambaruem, si më a 
nën e nli] fije direkte, për në pastë në 
shërbim, si edhe po nuk pat fije di 
rekte, për në pastë në shërbim, si e 
dhe, po nu1< pat fiie direkte, kërkon 
me anën e nji lajm sherbirni t' udh 
zuërn Of për udhën ma të mirë qi gji 
ndet. 

Kërkesa e anulimit të dji telegra 
mi të filluem duhet të bahet përherë 
me anë lajm sberbimi. 
f. DREJTIMI QI DUHET DHANË 

TELEGRAM A VET. 

legram të vetëm me germën R, tue i XLI 
vu pas shenimin e numrit të tele gra- I. Udhët e ndryshme qi mund të 
mit të marruo ; për shëmbull: ,,R43611. përshkohen rel gramat janë ti! shë- 

1 
Ndreqjet e kërkes-t lajmimesh (de !4njueme me anë formu1esh të caktue- 

renseigne men's) mbi telegrams qi u me, të cilat vendohen me marrveshtle 
asht dhanë udhë prej zyrës korrespon- të përbashkrnc të zyravet t' interesue- 
dente bahen me lajm shërbimi qi i me. 
dr, [tehet z1rës marrse. 

I 

2. Tr legrarnat qi përbajnë nd. rli- I 
kime (alterations) të dukshme nuk ' 
mund të ndalen, po qe se nd eqia nuk 
ka për të rnueite me u ba në pakë 
koh :. Këto telegrarna duhet të rrish 
d.rgohen pa vonesë m : sheuirn sher- 

2. Dërguesi qi don të përshkrue] 
udhën qt do fi ndiekin telegramin qi 
dërgon, shenon n' originalin e tii for 
rnulen korrespondente. Mundet të shë 
një vetëm nji pjesë të udhës qi do të 
ndjekin telegrami. 

3 Kur dërguesi ka përshkrue u- 

birni, rectificarion suivra» në mbarim dhën për të ndiekun, zvrat qi u për 
të parahllesës (prea'Tlbul,). Mejherë ket duhet t'u rriinë shenimevet të ti 
pas rishdergimit të telr g-arnit, k•'rko- ja, p+rveç në qol.ë se udha e shenue 
het ndreqi 1 me lajm shërbimi të pa- me asht këputë apo asht fort e pe 
taksuern, ngu me. Ndër këto rasa, dërguesi nuk 

Ndreqjet e lanuna r-ër ma vonë du-I mund të bale kurrfa« reklamimi ku- 

het të shenioh n pos~ç'.!rtsn' si lajm 
shërbimi i pataksuern (A). 

3. Po r codhl se për shkak këpu 
tjë t~ dhanies ase për ndonji shkak 
tjettr, nuk mund t'i per apo mirret I resh ne xr të cita: do të përshkohet ' t' ishte ba noti!ikim' zyrtar i këputjes, 
për sëritja apo dettesa e marrjes, këio I retegrarnl, mund t'i apin udhën apo , Po dodhi ë u përsriten këputjet 
rasë nuk p ngon zyrën qi ka marrë dr~jtimin qi sheh ma të përshtatshëm. \ e fijev të nii administrate të vetme, 
te legrarnat për t'i dhasë udhë, per- 5. Kur u:ibzimi i nii] telegrami atëherë kurr nli administratë tjetër nuk 
veç se për në qoftë nevoja, me i b.l mund të sigurohet nepër shumë udhë asht e detyrueme të zbatojë caktimet 
mbrapa ndonji ndreqje. qi i përkasin nii administrate të vet- e kë ij paragrafi ma tepër se tri herë 

+. N~ rasë të këputjes· së fjdimit, me, kjo e ka në dorë me i dhanë mbrenda nji moji të vetëm, përveç se 
zyra m irrsë mejherë shënon s e ka ma- drejtimin nder vija të veta korrespon- mos qindroftë nii ujdi e posa'shme 
rrë telegramin qi i fis'.:t t,jd~an,' c,· 

1 

decave private, si asht ma ma mirë ndermjet t' administratave në fjalim. 
për në qoftë n-vola. kërkon plotsimin për interesin e derguesvet, të cilët, në 3. Zyra qi përdorë nji meeyrë tje• 
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tër rtshdergimi përveç telegrafës, drej 
ton telegramin, si mbas rasavet, në 
dashtë zyrës së parë telegrafike qi 
asht në gjendje për t' a rishdergue, 
në dashtë marëësit vetë, kur ky rish 
dergim ret mbrenda kufivet të Shte 
tit ku dre w -t telegrami, Po sa të vi 
het përsëri k munikirnl, atëh. rë :ttt,. 
r,rami t,j,p përsërishtas me udhë 
telegrafike, pë. veç se mos qoftë dha 
në ma para dcft-s- e marries, as-, 
për s' kaqe pengimes': lë [ashtazakon 
shm., · y ris iderg.m nuk duhet ti dam 
It 'L " tas shërbimin t: bsshkëm tele 
g sfik. 

XLIII 
l, Telegramat qi r ër ndonji shkak 

ç ' farëdo i adresohen me postë njij 
zyrë tel-graflkk p'·r ciellen prej bor 
dereae-it me numer të vet. Për' i heri 
zyra qi ban ket dërgesë lajmon edhe 
zyren të cillës i a drejton, për në qoft 
se bahet me komunikim telegrafie me 
anën e nii lajm shërbimi tue dif.ue 
numrin e telegramit të dërguern e O· 

rën e postës. 
Në mërriit]e të postë-, zyra korre 

spondente verifikon në asht numri i 
telegrarnavet të marrua baras me nu 
mrin e telegra 11 a vet të lajmurn. 

Po qe kështu. ate herë ban defte 
sen e marrjes mbi bordereau, të ci 
lin i a këthen rnelherë zyrës dërgue 
se Mbas-i të rishndertoheo, komuni 
kimet telegrafke. zpra përsërite kt t 
dëftesë marrje me anën e nji l. im 
shërbimit qi do të bahet në ket trajtë: 

,,Reçu 63 te l-grarnes conforrneme nt 
au bordereau tN° - - - - du 30 Mars» 

3, Caktimet e paragrafit para këtij 
kryhen n' at mt nprë edhe atëherë kur 
nji zyrë telegrafike merr me postë nji 
dërgesë telegramash pa 'hënë e lajrnue. 
me- 

4. Kur nji dergesë telegramash të 
lajmuern, nuk vjen me postën e dH 
tuernc, iW herë duhet të J.ajmuh~t mej- 

herë zyra dërguese. Kë]o lypset, &i 
mbas rasa vet, në dashtë me te [dhanë 
rncjherë t.Iegramat (në qafë 'se asht 
rishndertue komunikimi telegrafik) në 
dashtë me ba nii d.rg.së të re më nji 
mënyrë dërgimi ç'fare do, 

5, Zyra qi rishdergon, me anë H! 
telegrafit, telegrarna qi ka dërgue e 
dhe me postë, lajmon zyrën të cilës 
ka drejtue telegramat, me anë të nji 
lajm sherbimi të rcdaktue m në het më 
nyrë :" Berlin Paris Telcg-arne s N°s •. 
rëexpedies par arnpliationsç. 

(-;. Rishdergimi telegrafik me shte 
së udhe apo plotsirn (oar ampliation) 
shenue pre] paragrafevc 3 të nenit 
XLII e 5 të këtij neni, duhet të difto 
het me sheni r.i shërbim i: ,,A mpi ia tion., 
të tejdhanu në marirn të parafill sës 
(preambule). 

7- Kur nji telei;ram asht, i dër 
guem drejtazi marrsit skur asht pa. 
rapa r ë nenin XU!, pvragra], 3. atë 
herë përciellet pruj rjij lajmi qi dit 
ton këputjen e vies. 

h. ANULI \1 I NJIJ TELEORA "11 
MBAS KERKESËS SË DËRGUESIT 

I. Dërguesi i nii telegrami apo për 
faqrsuesl zyrta-isht i tii mundet, tue 
u justifikue per c l-in e tij me ndalue 
te idhan'en e telegramit të depozituem, 
për në qoltë se a~ht e dhe në kohë. 

2. Kur nji dërgues anulon teh-gra 
min e tij përpara se t.ë kët nisë tei 
dhanja, taksa këtheo tue] u ndalu- io 
ma tepër se njiz et e pë së (frs O. 25.) 
qindtsrë si taksë prej zyrës dërguese 

3. Në qoftë se telegrami· asht tej. 
dhanë prej zyrës dërguese, atëherë 
dërguesi nuk mund të kë kojë anuli 
min përveç se me nji laj-n shërbimi 
të taksuem, qi ipet mbas kushteve të 
parapamë në nenin XVII, e i adresohet 
zyrës rnarrse. Dërgusi duh :t re pa. 
gu' jë, mbas pëlqimit të tij, çmimin e 
nji] pfrgjigie telegr if.ke apo ië nji për 
gjigj~ postore të lajmit anulimi. Për 
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sa të jet e mundun, ky lajm shërbimi 
u tejipet njenës mbas tjetrës zyravet 
nepër të cilat asht përshkrue tel gra 
mi i parë deri sa të ictmërrijtun prej 
lajmë sherbimit anuliues. Perveç në 
takoftë sh .r irn i përkun Jert në SJ', në 
qoftë se ky t.Iegram i asht dorzue të 
drejtuerni', ky (marrsir) lajmohet për 
anulimin e tel g arnir. 

Zyra qi anulon telegramin apo qi 
ep të drej u ernit lajmi, e anulimit laj 
mon edhe zyrën dërguese Ky lajmim 
bahet me tel gr.f në qoftë se dërguesi 

' ka pague nji përgjigje telegrafike për 
lajmin anulimit; në rastë të përkundërt, 
dërgoh.t me postë si letër e shfran 
ku.rne 

Në qoftë se telegrami asht i anu 
lut in, para se me rnërrljtë në zyrë të 
dr.jtuerne, zyra dërguese i këthen dër 
guesit taksat e ti l egramit të parë, të 
lajmit shërbimi për anulim e për në 
qofte dha ië edhe ato të përgiigjes t? 
lcgrafike të pagu. me, për arsye se 
nuk asht krye shërbimi. 
I. NDALIM TË TELEGR.AMAVET 

XLV. 
1, Nuk duhet të bahet z ikon fakul 

tetin i reservue m prej nënir 7 t~ kon 
vendesës, qi me ndalu'! tejdhanjen e 
ç'farë-do telegrami të veçantë qi kishte 
për 1· u dukun i d iamshem për sigu. 
rin e Shtetit apo kundra ligiës së ve; 
ndir, rendit të përgj'thëshërn ase za 
konevet të mira përveç se tue marrë 
për _sip·1r rn e lajmue mejh rë zyrën 
dërguese. 

Kejo pikë të mirr.t para sysh edhe 
kua nji t legram odaloh t në fuqi të 
nenit 8 të Konvendesës, përveç se në 
rasë kur kv lajm kishte për t' u dukun 
i dhamshë n për sigunn e Shtetit. 

2. Kont roli i paradarnë prej r ënit 
7 të konvendesës vihet në veprim prej 
zyrës telegrafike të fundit apo ndër 
mjerse, perveç se kur bahen hapat 
pranë Administratës qendrore, qi ep 
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; vendimin da adr lim, 
3. Teidhanja e tt legramavet Shteti 

e k telegramavet shërbimi ·bahet me 
1ë drejtë. Zyra telegrafike nu'< duhet 
të llajnë kur-nii kontrol mbi këta tete. 
grama. 

4 Duh-t të ndalohet prej zyrës 
rr arr se telegram at qi janë drejue nëc 
nj i agienci]e tishdergimi ti! shenueme 
në nenin XIII, paragrafin 9 e qi janë 
p.anue gabimisht. 

l '. DORZIM NË DREJTIM.· 
XLYI. 

I. Telegramat dorzohen, mbas adre 
sës së tyne, si në banim, si me qënd 
rim në postë (posteresrante) si me 

< qëndrim në telegraf (telegraphërestant). 
Mund t'i dërgohen ·marrsit edhe me 
It lelonapo me udhë telegrafike r-rivate 

' mbas kushteve të caktueme prej Ad- 
ministratash qi pranojnë ket mën.. l' 
t idhanje . 

Dërguesi mund edhe, nder marr 
dhan]e, ku asht pranuc kjo mënyrë 
dërgese. me kerkue dorzirnin me tek 
Ion. Duhet të nëshkruei para adresës 
shënimin: "Tel: phone •. Zyra rnarrse 
v.p.on, për s a t'i jete mundun, mbas 
d- shirit të treguem. 

2. Tel-gramat, ndër të gji1h rasat, 
do, ,.ohm e dërgohen në drenim mbas 
rën.lit të iuarri .s së rvne e kathego-is 
c . kanë. 

3. Tclegrarnat e adre suum në ba 
nim ndër vende ku sherbeti zyra k 

legr: Irke, shpjch en mej herë n' adr. së 
qi kanë. Me giith këë telegramet qi 
~ an shënimin -jour " (ditë) nuk p. r 
ndahen natën; ata qi mt rren natën nuk 

· përndahen detyrisht rnejherë përze ç 

se kur sjellë shënimi n »Nuir, (natë) 
a po në qoftë se zyra marrse a sht në 
geu d]e me njoftun se telegrami. ka 
tiji karakter me të' vërtetë ngutsije. 

4, Telegramat qi duhet të depozi 
tohen me qendrim në postë (post.re 
s a ~te) apo të dërguern me postë, dor- 
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zohe- 1 : ostës pr. j anës së 
z ), 1 -- .1Kc rnarrse mbas kushte- 
ve It .t:me pre] renit LIX. 

5. 1 elegrarnat të adresu-rn udh 
rarvet të nji anije qi përket në nji 
lima, dorzohe n, për sa të jet e mundun 

para shkarkirnt apo zbritjes prej anije. 
XLVII. 

I. Nji tt legram i shpjemun në ba 
nim mund t' i do-zohe', si të dreitue 
mit, si rnisvet ma të motshëm të fa· 

--" miljes së tij, sëcilit njeri qi ka në 
shërbim, atpne qi rrijnë me qira në 
shpi të tij apo mpsalirvet të tij; njer 
zvet të hotelit apo të shdf s, përveç 
në qoftë s e marrsi ka sbënue, me 
shkrim, nji nj ri të ngarkuem rosa· 
çërisht apo në qoftë se d-eituesi ië 
ket kërku-, tue s'ikrue p ara adrests 
sbëuimin, • Mains propres» (Du. r të 
veta) ape = M P. = kështu qi dorzi 
mi mos bahet perveç s ! ndër duer 
të marrsit vetë. Dërguesi mund të 
k rko.ë edhe qi telegrami t • ipet i ha 
pun, tue shkrue para , dresës shënimin 

I »Ouver, t,, (hapun). Këto mënyrë! c 

!
fundit për dorzim nuk janë të deiyr 
shme p1 r adrninistrau.n marrse qi de· 
klarojne se nuk pranojnë. 

2. Shënimi n.V1ains pro x s- për 
shkruhet me të giitha germat mbi 
adresën përjashta prej zyrës marrse 
e cila i ep përndasit iostruktionet e 
n, voishrne. 

3. Kur oji telegram nuk rnundrë 
dorzohet, atëherë zyra rnarrse dërgon, 
pa vonesë, zyrës d.rgu.sc, nii lajm 
shërbimi tu e i ba të n.oftun shkakun 
e mos do-zimit, e teksi i këti] lajm 
shërbimit redaktohet nen kët trajtë: 
= ~5 quinze Delorme 212 Nain (nurn 
rio, daten e adresën e telegramit tek 
stualisht mbas shënimeve! të marruna) 
refuse, destinataire inconnn, parti [me 
shtimin e rrjedhjes ,,re,xpedie poste 
(neni LV, § 3], .dëcëde (vdekun), pas 
arrive (nuk ka ardhun), adrese plus 

enregistrëe (adresa jo ma regjistrue) 
apo adresa nori enregistrëe), e tj. 
Për në pastë, ky lajm plotsohet me 
shenirnin shkakut të refuzimit (neni 
XIX) apo të shpenzimeve', pagesa e 
të cilavet duhet kërkue pre] dërguesit 
(neni LIV e LVII). 

Për telegrarna të ngarkuem me 
nji taksë për t'u marrë, qi janë t' 
adresuurn .Pos'e restante" apo ,,tele 
graphe restant« e qi nuk janë marrë 
pr •. j marrsit, lairn sherbimi i mos dor 
zirnit, dërgohet me letër të rëndëshme 
të shfankuerne, në mbarim të kohës 
qi asht caktue për të rut [tun në zj 
rë këto korespondenca (tl legrama). 

4. Zyra dërguese verdifikon a asht 
plotsisht në vend adresa e në qoftë 
se i asht cd-ysbue traia qi ka pasë, 
e ndreqë rnejherë me anë lajm sher 
birni qi hartohet në kët mënyrë; ,,425 
quinze (numri e data e u l-gramit) 
pour . . . . (a iresa e ndrequri)" Per 
në pastë, këtij lajm sherblmi vihen 
shënimet qi lypsen r ër të ndrequn ga 
bimet e bane sikur;" faites suivre a 
destination, annulez telegrarnme» e tj. 

5. Në qoftë se adresës nuk i asht 
ndryshue trajta, zyra dërgues i komu 
nikon, për sa t~ jet e munduri, dër 
guesit lajmin e mos dorz.imit. Nji lajm 
për mos ddrim nuk r.sh .dergohet me 
telegraf (nëni i LV). Ndër të glitha ra 
sat tjera, r.shdergimi ba'iet me postë, 
nëa formë letre të shlankuerne për në 
qof 1ë se asht i njoftua dërguesi. 

Teidhan]e e lajmit qi i ip.t dërgue 
sit për mos dorzrnin mund të bahet 
edhe me pos kur ~o·zimi, po të bahet 
në nji mënyrë të pocatshme (për she· 
mbull dot zohet r.ë fushë katund), ki 
shte për të shkakrue · shpenzime, qi 
nuk u asht e sigueruerne pagesa. 

Marrsi prej nji lajmi të mos dor 
zimit nuk mundet të plot sojë apo të 
vërtetojë adres.n e telegramit të parë 
përveç se ndër kusht: te parapame 
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prej nenit XVII. 
6. Në qof ë se mbs dërgimit të laj 

mit të mos dorzimir, reklamohet tele 
grami prej atij qi i asht drejtue, apo 
në qoftë se zyra marrse mund të dor 
zojë _telegramin p i pssë marrë niënin 
prej lajmevet ndreqsa qi asht parapa 
prej paragrafevct 4 e 5 kë o sipër, i 
tejep zyrës dërguese nii lajm të dytë 
shërbimi të redaktuem në ket tr J j të : 

29 onze (numri e sasiia) Miran, (em 
ni i të drejtuemi) rëclarnë apo rernis. 

Ky lajmi i dp.ë nuk tejipet perv ç 

se kur dorzim asht notifik e me anë 
të nji di ftese ma- rie tdegrafike, 

Lajmi i dorzimit, i komunikohet 
dërguesit në qoftë se kv i fundit ka 
marrë noffikim:n e mos e mos dor 
zimit. 

7. Në qoftë S;! posta nuk asht e 
hapuri n' adresën e shenueme apo në 
qoftë se përndasi nuk gjënë kurr n!i 
njeri qi don të marrë telegramin për 
atë qi i asht drejtue lihet nji lajm në 
banim të shenuem e telegrami sllet 
përsëri në zyrë për r' i u dorzue të 
drejtuemit apo ië ngarkuerntr të 1ij 
pas kërkesës të një rit apo tjetrit. Me 
gjirh' kë ë, telegramat, dorzimi i të cl- ' 
la vet nuk asht i vum nen paraku] · 
desa (precautions) të posatshrn-, de 
pozitohcn në kuti k I .travet të ma 
rrsit, kur nuk qindron ndonji dyshim 
mbi banimin e këtij të fundit (marr 
sit). 

8. Kur lajmohet rnarrsi mbas ku 
shtetvet të paragrafit 7 për mërrijtien 
e nji telegrami e me giit 1 kë e nuk . 
merr dorzimiu n' afatin normal, atë· j 
herë veproh. t mbas disposiravet rë pa- ' 
ragrafit 3 të këtij. ne ii- 

!>, Kur nji telegram adresohet me 
qendrim në telegraf (ëlëgraphe restart), 
i dorzohet marrsit apo përf iqsue sit 
të tij t' autorizuem si lypset, në zyrë 
zën (guichet) telegrafike. 

10. Telegramar e adresuem me qe- 

ndrirn në postë vihen në pikë-damje 
të dorzimit e t' afateve për ruajtje, 
nën ato rregulla qi kanë korrispondrn 
cat postore për dorzirn. 

11. Secila telegram, nuk asht qi 
mu. jtë me i u dorzue të drejtuernii 
mbrends afit të 42 ditve pas datës së 
marrjes në zyrë t' ardhjes, asht i qitun 
poshtë, ren reservë të disoo-itavet të 
paragrafit 10 para këtij e nënjt LX, 
paragrafë 4 e 6. 
12 TELEGRAM A TË POSA TSHËM 

' Neni i 9 i Konvendesë s 
Palët e Nafta kontratue se lidhen qi 

secilit d · rgues të mund të gëzojë prej 
ujdive t~ ndryshme të venduerne ba 
shkarish! prej adminis'raravet telegra 
fike lë Shtet, nvet kontratuess, kështu 
qi me mueitë me i dnanë ma t për 
e leh.ësina teldhanjes e dorzimit të 
korri -pondencës. 

Kontrauest lidhen edhe me i dha 
në dërguesve: të pëi fitojnë prej dispo 
sitave t të vend u- me e të mot,fikueme 
prej ndonj. nit cilitdo të sh te ten vet 
tjerë, për p 'rdorimto e pos itshërn tej· 
dhanjes apo dorzimin e telegrarnavet. 
a. TELEGRAMA TË VEÇANTË 

Të Ngut-hëm 
XLVIII 

1. Dërguesi i nii I, kgr.imi të ve 
çante mund të kët parsin e tejdniinjes 
dhe 1ë dorzimit në dr ejtim tue nën. 
shkrue shë timin uUrg, nt» apo =D= i 

pa·a adreës e tue pague n i-Iish tak 
sën e nji t-teg.arni të rëidëshëm qi 
ka at zgia im e at udhë për përsh 
kim. 

2. Te legrarnat e veç ntë të ngut 
shërn kanë parsin (priorltë) mbi tele 
grama tjerë të veçantë e. parsija qi 
kanë ndërmjet tyne rregulloher mbas 
kusht.vet të parapamë prei paragrafit 
2 të ne iit XXXIII. 

3. Caktimet e paragrafevet para 
kl.tij nuk janë të deiyrshëm për adrni- 

1 nistratat qi deklarojnë se nuk mund 

t'i zbatojnë, as pjes0risht as krejtsisht 
ndër r-Iegrsma qi përshkohen për ndër 
vija të tyne. 

4. Administratat qi nuk pranojnë 
telegrama të ngutshëm përveç se në 
transit, duhet t'i pol tisin si ndër fJje 
ku bahet tf jJhanja drejtë për drejtë 
nepër tokë të tyne, si n fër zyra ri· 
shdergimi të tyne ndërmjet telegra 
mave qi vtnë e shkojnë prej nii ven- 
di. 

Taksa e transitit qi u përket saht 
treleshe ashtu si p 'r tjera piesë të 
phrshkrimit. 

b. Përgjigje e Paguerne 
XLXI 

t. Dërguesi i n]i telegrami mund 
të shlra-koië përgjigjen qi i kërkon 
korrespondentit t\! rij tue shk: ue para 
adresës «shenimin» Reponse payee 
"apo -RP =,)lot5ue me sheni nin e 
numri të f alvet lë paguerne pr për 
gjigjen : «Reponse payee X,, apo= 
RPx .::. Ta ssa e përgjigj,s nj.hsohet 
tue numru ; së përgjigja ka me ardhun 
për at udhë qi ndjekë tdegrami i 
p irë 

2. Dëguesi qi shf ankon oji për 
gjigie të ngutëshme duhet të nësh 
krucj para cdesës shënimi» "Reponse 
payë urgente X,, apo = RPDx= e 
me pague taksën qi i përket. 

L. 
1. Në v.nd të drejiimit, zyra ma 

rrse i dorzon marrsitn]i dëftesë (bon) 
me nii vl-rë sa kushton nji telegram 
me nji num r fjalësh sa janë të në 
shkrueme në shë iimin qi mund të 

kër. Kejo dift së "P të drejtë me dër 
gue r. legrarniu në drejtim të zyrës 
qi ka der gue telegramin kërkues me 
e udhzue për at udhë qi ka ardhua 
ky .i fundit Me gilth këtë deftesa ep 
të drejtë me dërgue, mbrënda rrethit 
të vlerës së saj, nji telegram për ç'fa 
re-do drejtimi tue e nisuri prej njiJ 
zyre ciles-do të Shtetit t' asaj zyre 
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qi ka dhanë dëftesën. 
2. Kur taksa e nji telegrami të 

shfrankuem me anën e nji dehe se ka 
percën vlerën e diftesës, aiëhe. ë çka 
asht ma tepër se taksa duhet të pa 
guhet me të holla prej dergueslt të 
përg] igjës. Në rasë të pt rkunpert, 
ndryshimi ndërmjet të vlerës së def 
resës e shumës së taksës qi detyrohe t 
me të vertetë, paguhet, gergu .sit të 

telegramit të përparshëm kgr bahet 
kërkesa mbrënda afatit tre muejsh tue 
nisë pr, j datës së dhanjes të deltesës 
e kur ky ndryshim ; ma së paku sa 
surna e uji franku. 

Këjo pagesë nuk bahet përveç se 
mbas autorizimit e për hesapë të krye. 
zyrës të vendit ku asht drejtue tele 
grami i parë. 

3. Deftesa nuk mund të përdoret 
për shfrankirnin e njij telegrami për 
veç se mbrenda dyzet e dy ditësh 
tue nisë prej datës së dhënies të def 
tesës. 

4. Kur marrsi nuk ka përdorun 
dëftesën për nji shkak ç' farë do, apo 
ha rcfuzue ket deftesë, atëherë shuma 
e saj paguhet mbas kushteve t të cak 
tuerne prei nenit LXXI, paragraf I. 

5. Kur deftesa gjindet në dorë të 
kryezyrër së vendit ku shkon t. legra 
mi, këjo (kryt zyra), pass i. t' i so set 
afati i vltftjt s, pa-kërkesë shkakton 
pagesën per në qoi.r se taksa e dar,un 
asht, ma së paku, baras m ! nji frank. 

Shuma e deltesës, me g,ith këtë, 
i paguhet dërguesit per në qoftë së 
ka ba kerkesë para so ,j es së këtij 
afati. Në ket rasë, zyra marrse anu 
lon deftesën, e telegrami i shëniuern 
për kei qellim, ruhet deri n' afatin e 
parashkruem (neni XLVII, § 11. 
c. TELEGRA\1A ME PËRf<RAHASIM 

(Collationement) 
LI. 

Dërguesi i njij telegrami ka fa. 
kultetin të kërkojë përkrahasimin ete- 

legramit lë tij. Në ket rasë, shkrucn 
para adresës shenimin «Cotlarionne 
merit, apo -' TC=. 

2. Telegramat Shteti e telegrarnat 
shërbrni të rëdaktuem në gjuhë të 
rnëshehtë për krahasohen pa kërkesë e 
pa-pagesë (nëni XV, § 6) 

, 3. Perkrahas mi, qi qendron ni në 
përseritje n e plotë të telegramit (ba 
shkë me : ara fillesën), ipet në të gji- 

' tha veglat prej zvrës qi ka marrë e 
mejherë mbas tejdhanjes apo lë rre 
shtit qi përmban tl legramin për t~ 
përkrahasue, 

Pakrahasimi i nji] telegrami Shte 
ti i pet po sa të soset t, jdhanja e këtij 
telegrami. 

Përkahasirni nuk merr para sysh 
vendin e tejdhanieve XXXIV, § 3)· 

4. Taksa e përkrahasimit asht ba 
ras me të katërtën e taksës nji tele 
grami të rëndëshern qi ka at zglairn 
e at udhtim. 

d. Deftesë Marrje 
LII. 

I. Dërguesi i nji telegrami mund 
të kërkojë qi shënntrni i datës e i o 
rës në të cilat asht dorzue telegrami 
i ti] korrespondenti të tij t'i bahen të 
nioftun pes dorzirnir, 

Kur telegrami asht vu n' udhë 
për drejtimin e ii] të fundit me udl:ë 
postore ase depozue për qëndrim në 
postë apo dordue ndonji ndërmiersi 
ç' forë do notifikimi i nalt shenuem 
diftoo datën e orën kur i asht dhanë 
udhë telegramit, kur asht depozue në 
postë apo dorzue. 

Në qoftë se asht puna për ndenji 
telegram detar në drejtim te nji ani 
je në det, atëherë notifikirni i nalt 
diftuem dergohet me anë të postës 

adresës shenimin "Accuse rëcetions 
apo==PC= e ka pague nji uksë ba 
ras me ate të njij telegrami të tendë 
shëm pës fjalësh qi ka at drejtim e 
at' udhë, Notifikimi bahet me udhë 
postare në qoftë se dërguesi ka kë 
shkrue pa: a adresës shënimin «Accuse 
reception postal,, apo =PCP= e ka 
pague nji lakës 25 qindarësh, 

3. Kur Shterët e interesuem pra 
nojnë telegrarna të ngutshëm, (prioritë) 
e tejdhanjes së dorzimit marsit mund 
të kërkhet për duftesën e marrjes. Për 
ket punë, dërguesi nëshkruen para 
adresës • Accuse reception urgent» apo 
=PCD= e paguen taksën e njij te 
l.g: arni të ngutshëm pesë fialë5h qi 
ka at drejtim e at' udhë. 

LIii. 
1. Dëfrtesa e marrjes bahet me 

shënimet CR, CRS apo, CRD, si kun 
dra të iët puna për nii deftesë marrje 
të nii telegrami të rëndëshëm apo të 
uji telegrami Shteti apo të nji dëftese 
marrje të ngutëshme. Tejdhanja e saj 
bahet në ket trajtë : 

,i(R Paris Bernf=469 (numër i 
n lr gramit) Brown (ernën i marrsit) 
renis 25 10, 25 m (da'a, ora e minuta).» 

Kur telegrami i parë i asht dorzue 
postës apo nji ndërmietst ç'farë do, 
përveç, njerzvet qi gjinden në banim 
të rëndëshrne të marrsit, dëftesa e ma 
rrjes she non; për shembull: ,, rem 's 
poste; apo hotel, a po na vire, apo gare. 
etj. 25 10. 25 m." 

Në qoftë se dëftesa e marrjes nuk 
asht dhanë ditën e depozitimit të tele 
gramit, këio datë vihet pas numrit; 
për rhernbull: ,,469 vingt deux Brown 
remf s 25 10, 25 m •. 

2. Deftesa e marrjes zën vendin 
e rendit qi kanë në tejdhanje telegra 
mat e veçantë. Me gjith këte dëftesa 

semafork apo statiopit të bregut e e marrjes qi, i përkasin telegramavet 
shënon datën e orën qi i asht tejdhanë Shteti e dëftesat marrje te ngutëshme 
telegrami anis. udhzohen (tejipen) mbas kushtevet të 

2, Notifikimi bahet me telegraf në · parts qi janë caktue për këto kathego• 
qoftë se dërguesi ka nënshkrue par a I ri telegramash. 

BKSH



8 FLETORJA ZYRTARE 25 KORRIK 1926 

81 S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 30 

E Ej'e me 13 5 26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 114) 
Z. H. XHE \'\ALI. Ka dy vjelë qi 

këtyne njerzve u janë marrë sendet e 
monopolizueme dhe Qeveritë e kalue 
me nuk janë kuj.iesue për me ju pa 
gue tregëtai ve vl.ft. n e sendeve të 
marruna, e kështu e falenderojmë Qe 
verinë e sotshme e cila u kuidesue 
për pagirn'n e këtyne sendeve të ma 
rruna prej iregëtarve dhe asht e vcr 
tetë qi këtyre tregë.arve për mbylljen 
e nji kapitalit qysh prej 2 vjetësh du 
hesh dhanë nga nii dam shpërblim 
prej Qeverisë tu] ja ngarkurnun këtë 
dam shpërblim shkaktarve qi vonunë 
pagimin e këtyne sendeve deri me 
sot, por tue marrë parasyesh vobëk 
sinë e Shtetit nuk b.het fjalë për nji 
dam shpërblim të këtillë. Sa pl r atë 
qi thotë Z. H. Roji qi në Komisjon 
të marrë pjesë dhe nji Përfaqësues i 
t' interesuernve tue qenë s , kemi she 
mbëll Ligien e eksproprijirnit të Ti 
ranës të votueme prej Senatit me të 
cilen i përmeiohet per me marrë pjesë 
nji Përfaqësues i t' interesuernve nl! 
Komisjonin e parapame n' atë Ligjë 
me duk .t se kë]o s' mund ,të merret 
si shembell se nji nj .rit tue i marrun 
shtëpinë i prish qetësinë e tij, por 
Jeter-cingaret etj. nuk asht n,i pasuni 
qi i përket shpirtit njeriut si shtëpi]a, 
si thash i falena nderit Qeverise U! 
sotshme qi u kujdesue .për shpërbli 
min e këtyne ~tregërarve për sendet 
qi ju janë marrua, pra dhe Përfaqë 
suesit e Qeverisë qi formojnë këtë 
Komisjon e kan për detyrë t' intere 
sohen pfr të drejten e iregëtarve, se 
po bame modifikime do t' i rikthehet 
Dhomës së Depuretve, dhe kështu do 

të shkak'ohet vonimi i shpërblimit të 
këtyne tregërarve, dhe në v . nd qi t'u 
bajmë të mirë pa dashtur do t'u ke 
mi ba keq, pra jam antarë qi lë pra 
nohet si qi asht paraqitë. 

z. H. ROJI. I ndershmi kolegu 
Diberës Z. H. Xhemati, thote se letre 
cingaret eti, nuk asht nji pasu ri qi i 
përket shpirtit si shrëpija, un~ s' mu 
ndem të kuptoj ndryshimin qi asht 
midis shtëpisë e të !101l 1V1', se ç' beri 
në më u muër shpija ose m'u mumë 
të hollat, per mue nji asht. Zotni ky 
Komision do të venë fij nin c sendeve 
qi me janë marrë e po të jetë ,Ji unë 
mos të kemi nji Përfaqësues n' atë 
Komision kush do t' interesohet të 
flase, p.r me mprojte interesat e mija, 
pra për këtë arsy, e shof lë ne voj 
she rn qi të përfaqësohet dh : i intere 
suerni në këtë Komision, se s'ka ndo 
nji ndryshim midis të pasunis tund 
shme e të ra tundshme, sa për për 
sonat qeveri ar qi kan për të formue 
kë.ë Komisjon nuk thash gja se s'kam 
të bs] me p=rsona por me qeverinë. 

Z, S. VUÇETERNI Qeverija me 
këtë Projekt e ka parapa ndodhjen e 
nji antarit të Dhomës tregëtare dhe 
në mos u ndodhet Dhomë tregërare 
ndodhjen e nii a trarit të Bashkisë si 
pjestar në këtë Komision, antari i 
Dhomës tregët rre si e dijrnë zgjidhet 
prej tregëtarve gji h ashtu dhe antari 
i Bashkisë zgjidhet prej popullit, qi 
kështu këta mund 11! konsiderohen si 
përfaqësuesit e t' interesuernve, sa për 
shernbellin qi solli Z. H. Ro.i se në 
Ligjen e eksproprijimit të p isuaise 
në Kryeqytet kemi pranue dhe ndo 
dhjen e nji Përfaqësuesit t' interesue. 
mit ne Komisjonin e para punë n' atë 
Ligjë, me duket se çështja nuk asht 
nli se Komisjooi atje do të çmojnë ) ~ · · 

vleftën e shtëpisë, kurse për këto s'ka 
për të ca ktue vleftë se sendet e ma 
rru na janë të regjistrueme dhe vlefta 
qi kan pasë këto sende n atë ko'ië 
qi janë marrun asht e ditun, por k v 
Komision Iormolu t verem s:i për me 
krye nji formalitet. Pra Z. Krverar jam 
anraë qi ky Art. të votohet si që 
asht, dhe lutem qi t' a veni në votë. 

Z. KRYETARI. !{ush asht antarë i 
pranimit r' art. 2 si qi asht p iraqitun, 
të ngrerë doren. 

Pranohet, 
Art. 3. Vendimet e kësaj do t'u 

komunikohen t' inter, s ucr.ivc të cilet 
mund t'i kundershtoië përpara g/ yqe 
ve mbrenda IO dit"sh nga data e ko- 
munikimit. 

Pranohet. 
Art 4, Shpërblimet qi do të ve 

ndosen në këtë mëndyrë, u paguhen 
t' interesuernve (un. ftlluem riji muej 
mb is shpalljes të kësaj Ligin në tri! 
muaj ng1 nji e tretë për ç· do muaj. 

Pranohet. , 
Z. H. ROJI. Asht i pakët afati për 

me ju pague Qeverija të vihet pë. nja 
tri vjet. 

Art. 5. Qeverija do të kujdesohet 
me nii mënyrë të posaçme për rujt] .n 
të gjanave të pë. mend u na n' a -r. 1 
për shitjen c tyne me konditë ekspor 
tacjoni. Në qoftë se deri nji vjelë 
mrapa shpallj.s se kësaj Ligie provo. 
het me dokumenta se shitja e tana 
gianavet a po e nji pjesë t~ tyne nuk 
ka qenë e mundun, këshilli Ministruer 
jep vendim për të djegunit e tyne 
ner qendrat ku ndodhen, pranë Ku 
misionit të r ërrnendur n' art. 2. 

Pranohet. 
Art. 6. Këjo Ligjë hyen në fuqi 

dit- n e shpalljes se sajë në Ileoren 
Zyrtare. 

Pranohet. vijon 

:>1typsnkr0Ja ,,Nikaj> Tiranë 
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RE.PUBI.il:KA 

Fletorja 
t!).t 

Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

=P=A=J!=l=M=E=:==pe=·r=n=jl==m=o=t=fr=.=ar=-~12=.=n=ë7,11=0=.r=ei=tl=m=l:==Zyra~ Shtyp=K=======_==,~1N=il=c=o=p~==ë=ja=v=~s==fr.=a=.r=0=.2=5=;=n=jl==co=p=ë 
Sflqlpni ; fr. ar 20 [ashta ; T I R A N £ e javës sl! kalueme fr ar l ro. 
PERMBAJTJA : 

Kryesi e Republikës: Dekorim. 
Këshilli Ministruer vendim mbi mine 
ralin e zhivës. 
Qarkoret e M. P. Mbren. mbi orarin 
për muajin gusht. 
Të ndryshme emnime në M. Drejtësis 
Shpalljet E" Financës. 
Bisedimet e Tripit Legjislativ. 

Kryesia e Republikës 
Ekselenca e tij Kryetari 
i Republikës dekretoj 
dekorimin e Zotnivet të 
poshtë shënuar me: 

Me Kordonin e madh të Urdhnit 
Skenderbeut ZZ. : 

n Shkel. e Tij Z. Dr. Montchilo Nint 
chitch, Ministër i P. të Jashtme Ju 
gosllav. 2). Shkel. e tij Jovan Marro 
vitch Minister-Adjoint. 3). Shkel, e 
Tij Branco Lazarovitch Minister Fu 
qiplotë në Tiranë. 4) Shkel. e Tij Ge 
neral Bozidar Tersic. 5). Dr. Otokar 
Ribarz, i derguar i jashtzakonshem e 
Min. Fuqi-plot f.f. Director në Drej 
torin e Trak tate vet, 

Me Komandeur të Urdhnit 
Skenderbeut ZZ.: 

I) Z, Branislav Markov itch, Drej 
tor i Departrnantit Konsulër e Tregtar. 
2). Sava Koukitch, Drejtor i Dogana 
ve. 3) Z Dr. Milan Todorovitch, Drej 
tor në Ministrin e Treg is. 4). Z. Ko- 

nart Chrnit, Dr.] or i Përgjithshern i 
Doganave. 5), Z. Al.xand: r Vsukt 
chev.tch, Këshilltar Legate dhe Chef 
Kabin1. ti 6). Z. Aleksander Tzintzar 
Markovi teh, Kësh 11 tar Legate. 7). Z. 
kolonel Milet« Zdravkovitch, 8). Z. 
Ivan Vukotitch : Këshilltar Legate, 9). 
Z, M:tan Iovanovi ch; Këshilltar Le 
gate. 
Me Officier i Urdhnit të Skender· 

beut Z. Z.: 
l ). Z. Svetolik Lszarevi teh, Këshil 1- 

ta r Legate ; 2) Z. \'elimis Stojkovitch 
Dreitor në Min·s1rin e Bujqë sis. 3). 
z. Voukachin Zivoti'ch, Shef Seksioni. 
4). z· 11·ja Novakovitch, Shef i Pro 
iokolit. 
Me Kavalier i Urdhnit Skenderbeut 

Z Z.: 
1). z )\fl an Lazarevitch, Inspek 

tor në Miris1ri-1 e Tregtis. 2). Z. Rad 
milo Bouicitcb. Sekretar në Ministri, 
e Tregtis. 3). Z. Miloutin Boch 
kovitch, St kretar në Ministrin e 
Tregtis. 
·----- 

Këshilli 1 inistruar 
Mbi mineralin e zhivës 
Vendim N. 239 me 22- VI l-02G 
Këshilli Mlnisrruer në mbledhjen 

e tij të sotshme të mbajturi nën Krye 
sin e Z. Hvsen v-r. nit, Ministër i P. 
të Jashtme e Zav. Minister i Drejtësie, 

me antarë Z. Z. Musa Jul· M i&,"r 
i P. Botore e Fulqëss e Zav ,~ini .• - 
tër i P. lë ;- orendëshme, SL lejn n 
Starova, Mini~tër i Financave r, mbi 
proponimin e bsmun prej Mii 's "'S 
së P. Botore e Bulqsis me sh! •. esen 
e sajë N. 857 datë 16-Vll 926, vendo 
si qi sindikatit të studir- .ve Franco 
Albanais t'i nepet e dr, .a e 'ërkimit 
mbi sipërfaqe (obcion) r L inera 
lin e zhivës e krypnat e ~ · 1 në Pre 
fekturat e Shkodres, të Kc', .vës e të 
Dibres gjithë ashtu edhe për minera 
let hekur rem, surfull e tjera qi munt 
të giindcn në Prefekturat e Mirditës e 
të Leshes vetëm për ketë muaj. 

Sekretari General 
M. Curri d. v. 

l-,r.1m ~ 1 ~ 1a L r • 
QARKORE GJITH PREHIC £ N~NPfiEF 
Mbi orarin për muajn 

gusht 
Ju njoftohet se, Keshilli Ministruer 

me 22-VIl-926 me Nr, 238 tue ma 
rrë para sysh nxehtesien e madhe 
q' ashte tue vazhdue, vendosi që gjith 
Zyrat deri në fund të Gushtit të ve 
projnë si mbas këtij orari para mas 
dite shtat e gjysërn (7 lj2) deri me 
nji (1) dhe mbas dite të jen në pu 
shim. Porositeni ketë vendi in t' a veni 
në zbatim duke sigurue ndodhjen t 
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vazhdlmln e Zyrtarevet në për zyrat 
e tyhe plotësisht në kohën e tregue 
me sipër. 
24-Vll-926 N. 1052 

Te ndryshme 
Emnime M. e Drejtësiës 
Në vendin vakant si Sekretar në 

Gjyqin e Shk. I. Vlonë u emnue Z. 

Bisedimet 

FLETORJA ZVRTARE 26 KORRIK 1926 ~~~~~~--~~~~·~--- 
Sami Kuta ish Sekretar i Giyqit Pa 
qit Himarës. Pra. shpallja për hapjen 
e konkursit për ketë nëpunësië anu 
lohet. 

Shp. e Financës 
Si mbas vendimit kshillit adrn, ku 

llotja dimnore Ormaneza Lvzat e Du 
kaj kan dalë në adjudlkatë. Adjudikata 
provizore fillon me 22-7-26 deri 1-8- 
926. 
Tepet në 23-7-926 

Kryenenp. i Financës 

* 
Si mbas Dekretit N. 1332 d 17-7- 

926 t~ Shkel. Kryesis së Republikts, 
Z. Tahsln Dylgieri Kryesekretar' e 
Nd. Gjyqtari Paq'ues i Durrësit, u pu 
shue nga puna. 

e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II_ 

8 IS ED IME T E OH O r~E S SE OE PUTET VET 
Këjo zyre kur asht puna p 'r nji / tun. 

dëftesë marrje qi i përket njij telegra- Kur nji telegram për li vazhdue 
/ udhë e qi përmban nji prej shënime. 
1 ret=RPx-= apo 0PC= duhet të rish- 

Mbledhja e 27 
E Hane me 26 Prill 1926 ora 3.30 m.d 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Vijon nga Num. 115) 
3. Në rasë të parapame prej para 

grafit 3. të nenit XLVIi"' alinea e l, 
dëftesa e marrjes vjen pas lajmit sher 
bimi të parashkruem prej këtij para 
grafi. 

Dëftesa e marrjes shtyhet deri n' 
afatin e diftuem nenin XLVII, para 
graf 11, e tejipet pas dorzimit të tete. 
gramit në qoftë se mund të bahet. 

Mbas sosjes t' afatit të naltshënuem, 
ne qoftë se telegrami nuk asht dorzue, 
krye zyra e vendit dërgues kërkon të 
paguejë, pa kërkesë, taksën e dëftesës 
së marrjes. 

4. Dëftesa marrje me postës për 
mban po ata lajmime të dëftesës ma 
rrje telegrafike edhe dërgohet pre] 
anës së zyrës marrse të telegramit 
asaj qi e ka dërgue, tue e shti nën 
zarfë H! shfrankuem me mbishkrim 
» Accuse de reception.< 

5. Dëfdesa marrje me telegraf apo / 
me postë, po sa t'i rnërriië zyrës tej· · 
dhanse të telegrami. i njoftohet dër 
guesit të telegramit. 

mi qi ka qenë rishdërgue, nx] r ', po 
pat, prej d. rguesit ndrvsh.rnin ndër- 
mjet të taksës të marrun ma parë pt r dërgohet përtej kolivet të vendit të 
di ftesën e mar, jes e asai qi deyron drejtue, zyra rishdërguese zbaton cak 
për udhën e vëretë qi ka ba diftesa. tim ·t e nenit LV, paragraf 5. 

Kur taksa e dëf.esës asht r•·a e , 3. Kur nji telegram sjelli! shënimin. 
vogël në ma të p-xtën të nii] ;rrani u I »Faire suivrë ar.o -FS- pa kurnjf 
prej asaj qi a-ht marrë, i paguhet I shënim tjetër, zyra marrsye nënshkruen: 
ndryshimi dërguesit mbas kërkesës , në pastë, adresën e re qi asht di.rue 
së tij. I në banim të marrsit mbas kushtevet 
e. TELEGRA '\IIA PËR T' I B . .\ ME, të parapa me cë paragrafin 6 e kështu. 
VlJANUE MB_AS URDHNIT TË I e ban mp ndjekë _udllë telegramin për 

DËRGUESIT dretirnin e ri. Veprohet në kët rnënp- 
1. Sëcili dërgues mund ë kërkoi qi zyra I rë dt ri sa tel g arni të dorzohet a po 
marrse të bajë me vazhdue udhë te- I deri sa mos t'i pet kurnii adresë ere. 

_ I~gra~i~ e. tij tue .nën,hkr.~e para adr,-1 4 .. Në qof.ë ·se nuk mund të kry 
ses shënimin: ,.Fam: suvre apo=FS=. 1 het dorzirni, e në qoftë se nuk asht 

3. Dërguesi i nji] telegrami për të I difrue kuroji adresë telegrami ruhet në 
vazhdue udhë qi kërkon nji dëftesë . depozitë e zbatohen në J~ parashkresat 
marrjet telegrafike, duhet të parala]- I e paragrafit 3 të nenit XLVII. Lajm 
mohet St>, në qoftë qi '.tdeg•·ami rish- sherbimi duhet të baië të njoftun shu- 
dërgohet përjashta kufijve: të shtetit mën e shpenzime vet qi do të nxi ren 
ku asht drejtue, i duhet të paguei su- prej dërguesit. 
mën e nevojshme për të plotsue çrni- . . Ky lajm, kur mund të rrjedhë mos 
min e dëftesës marrje mbas udhës së I dorzimi prej nj], gabimi tejdhanje, 
vërtetë qi ka për të ba dëftesa, për- duhet të transitojë për zyrën e fundit 
v~ç ;page~_ës· së taksavet r.'.s~dërgi~_i 1 · të fahder~i_~it kë-~tu qi kë.jo të 
qt mend te mos paguh n ne te mërri]. mund të baJë ndreqjet e nevojshme 
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për në pastë, 
5. Ne qoftë se shënimi "Faire sui 

vre" apo =FS= ilshi i përcjellun prej 
adresavet qi vinë pas, telegrami tej 
ipet në secilin prej dre] i-n-vet t.· .• she 
nuem deri ke adresa e fundit për në 
pastë, e zyra e fundit vepron mbas 
caktirnevet tll paragrafit para k. ti]. 

6. Ve.idi pre] r:g;i d! rgohet telcgrn 
mi, daa e ora e depozinut qi janë p· r 
t'u shenue në paralille , të telegrama 
vet të risheerguern, asht vendi i dha 
njes ~ë telegrami', data e ora e depo 
zitimit ma tepër, vendi ku asht drei 
tue e ai në të cillën duhet te dërgo 
het mbrapa. 

N' adresë shënimet e dorzimit në 
banim qi vihet për udhzirnet qi janë 
krye, shlyhen e mbahen vetëm, mbas 
»Faire suivre« apo =FS=, emni i së· 
cilli vend të drejtuern n. p. r të cilit 
ka transi.ue telegrami, 

Per shë nbull, rre. hrirni i adresës 
së nii telegrami në nisje b:ihd kështu: 

=FS= Hagglz chez Dekeysers 
Lon dres- Hotel Tarb~t= North-Bri 
tish Hotel Edinbourg, kJ për t' u re· 
daktue tue u nis; pr~j Tarbetit, v . nd 
i rtshdërgirni · të dr të, nen kët formë: 

=F>:'=-=Londres, Tarb~:- Hag ais North 
British Hotel Edirnbourg 

7. Taksa për 1' u m.rrë në nisie 
. për telegrams qi bah. n me vazhdue 
udhë a~ht thjeshtë taksa qi i përket 
udhës së parë tue qenë se adresa e 
plotë hynë në numër të fi1lve: Adr - 
sa bahet hesapë tue marrë para sysh 
numrin e Ialvet të tejdhanuna në ko 
hën e sëcilit rishdërgirn, 

8. Tue fillue prej zyrës së parë të 
shenueme n' adresë, taksat për t' u 
marrë prej të drejtuernit p. r udhët 
e fundit, duhet të shtohen në sëcilio 
rishdërgirn. Suma e tyne shënohet 
prej zyrave vetë ne pa ralillcsë. 

9. Ky shenirn formulohet këslnu, 
.PC.·. Në qofë se rishdërgime: ba- 

het rnb-ënda kufijvet të Shtetit qi 
ban p'esë zyra e rnërritties, taksa plot 
sore për t' u marrë mbi të drejtue 
min bahet h sapë, për sëcilin rishdër 
gfm, si mbas tarifë; së mbrëndshm e 
të kër] xhteti Në qoftë se r'shdergi 
met bahen [ashta këtyne!k•,f.jvet, tak 
sa plotso-e bëhe: hesap:' rue , umrue 
sëc.lin . ishdërgirn ndërkombtare për 
aq ë It lcgra'ila të posatshëm. 

Tarifa për sëcilin rishdërgirn asht 
tarifa qi zbatohet mbi korrespondenca 
të kërnbye me ndërmjet të Shtetit qi 

Në qoftë se në banim të marrsit 
të nji teleg-arni qi nuk ka shenimin 
=FS= apo »Faire suivre«, diitoinë 
adresën e re pa dhanë udhë me rish 
dëi gue me I udhë telegrafike, atëherë 
adrnin'stratai[iane të detyrueme me dër 
gue me udhë postore nj! kopje të këtij 
te It grami; përveç në qoftë se ad minis· 
tratat nuk \anë marrë lutje për t, a 
ruejtun apo mos të bajnë prej vedit 
rishdërgimin telegrafik. 

Rishdërgirni telegrafik bahet pas 
parasshkresavet të nenit LIX. Telegra- 

rishdërgon e aij të c.lit i asht rish- mat qi u vijanon nii kopje me postë, 
dërgue telegrami. duhet të shenohen me nji lajm mos 
f. TEL::.GRAl\1A P'ËR T'U RISHDER- dorzimi të rëndëshërn (neni i XLVII). 
GUE MBAS URDHNIT TË: MARRSIT. Shenirni »Rëexpdië poste- i shtohet 

1 · Secili nje ri mund të kërkojë, në kët rasë lajmit telegrafik të mos 
tue dhanë justifikimet e nevojshëm, dorzimit. 
qi tt legrarnat e ardhuri n' adresë të 4. Kur nji telegram i rishdërgim 
tij në nii zyrë telegrafike t' i rishdër- telegrafisht nuk mund të dorzohet, atë- 
gohen në nii adresë të re qi ka për herë zyra e fundit të mërrijties dër- 
të diftue. Në kët rasë veprohet pas gon lajmin e mos dorzimit të para- 
dispozit-vet të nenit para këtij por pamë prejjparagrafit 3 të nenit XLVII. 
në vend qi me nënshkrue para adre- Ky lajm bahet në kët trajtë: 
së: s.hrnim.e =--=FS:-, në~shkruhAet. n~ë~ 

1 

>435 vingtneuf Julien (n~mër. datë, 
shënime qr mund rt bahet shënimi t ernën i marrsit) rëexpdië a .•.. 
taksuern «Rëccxpedie de .... (ernën I (adres' e te) inconne, nfurë, •....• 
i ;yrës .~po i zy~~vet. ris~dë~.~uehe). 

1 

(shkakun e mos dorzimit) PCV .•.. 
2 Kërvesat per rishdërgirn duhet (shumën e takses së pa marrun). Ky 

të bah-n me shkresë, me anë lajm '. lajm i drejtohet ma së pari zyrës qi 
shërbimit të taksuem ase me udhë pos- ka ba rishdërgimin e fttndit e kështu 
ro-e (në.ii i XVII, § 8). Këta kërkesa tue vazhdue prej zyrës në zyrë, ata, 
formulohen] si ore] marrs it vetë, si të cilët kanë dhanë urdhën me rish 
n' ernën të tii pre] nji prej nierzvet dërgue, të jen, për në pastë, në gje- 
të sheniem në nenin XLVII, paragraf ndje për të pague taksën për të cilën 
i parë qi mund të marri, telegrarnat janë respektivisht përgiegjes. Lajmi 
në vend e në kambë të marrsit. Ai qi tejipet në fund zyrës dërgues për t'i a 
form ul ·,n nji kërkesë të tillë lidhet të komunikue dërguesit, të cilit nuk i re- 
paguejë taksat qi mund të mos i pa- klarnohen shpenzime për rishdërgim. 
guhën zyrës përndase. 5. Kur njt zyrë marrse lypset të 

3. Sëcila administratë ruen Iakuli- rishdërgojë telegrafishtë njl telegram 
tetin të rishdërgojë, pas diftimevet të J me përgjigje të pagu.me, përjashta 
dhanuna në banimin e marrsit, tete 
gramat për të cilët nuk ka për të pas 

I
. kurnji diftint të posaçëm përveç aty 
ne qi kanë marrë. 

kufivet të Shtetit I~ cilit i përket, she 
nimit qi mund të ket sumës e dëfte 
sës (bon) qi zyra e re marrse duhet 
të dorzojë. Per shërnbulh=Rf" fr. 1,50 
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=. Ky shenirn nuk ndryshon numri 
min e Ijalvet. 

Taksa e paguemc pt r përgjigje 
shtihet prej Kryezyrës rishdërgucse, 
në kredit të Shtetit të cilit i asht rish· 
dërgue telegrami. 

Kur nii zyrë manse lypset të rish 
dërgojë njih legrarn me deftcsen e 
pos'ë ~ me përgjigje të pagueme, 
atëherë i ngjitë telegramit. 

Në regjimin Europjan, dëftesa ma· 
rrje e nji telegrami të rishclërguem 
në nji drejtim të ri redaktohet rrej 
zyrës së fundit marrse në kët formë. 
»Cfë, Etretat Zermat 524. onze Rege 
Londres rëcxpdic Zermat remis 126, 40 
m. 

Në rasë të nii dëftese marrje qi 
shenon nii telegram të r ishdërgu-m 
iashta kufij ve t ti.: '.rëg;imit Europian, 
sh I J e taksës -.ë paradhauun përdo 
re· ,-u· nil ddk :; m-rrj e qi lajmon 
ish ;rg;1.,i 1 1; t, Ie grarnlt, 

C, ~.t! , i.. '.:J'I e p irap ame në p ,r11 • 
gralin 3 w këri neni, ai qi bln të 
vëzhdnjë udhë nji telegram, ka Iakul- j 
tetin të paguejë vetë taksën e rishder 
gimit, për në qoftë puna me dreitue I 
telegramin në nii vend të vetëm e pl 
shënime teichani.sh për vende :jera. 

7. Kur asht puna për t2 rishdër 
gue tt ie, · min në nji dreitirn të cak. 
tu em e p shenime rishtejdhanjesh qi 
mund ahen për në vende tjera, 
njeriu "i' c, urdhën për me vazhdue 
udhë ky t.i~ .rarn, mundet edhe me: 
kërk ue qi r.shdërgirni të kryh . t me 
ng:~11::f: por se a,h• i detyruern të pa. 
f:U , · a; verë taksën .refishe. Zyra qi 
pH'r,011 ket kërkesë i s'··t<,n adresës së 
k' gramit për të vszh · re udhë she 
,:min -C=. 

8. N së /.i pai agrafit para këtij, 
o kur pt. ,'.0"0!1e1 f..:kultett i shenuem 
në paragrafin 6 këu-s'për, shënimi 
.. pcv,, i formuluem në paragrafin 9 
të nenit para këtij ndrrohet me she- 
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nimin «Taxc p-rçue ». 

g Telegrama shumë kopics'i 
1. Sëcili d rgues mund r' adresojë 

njf telegram si shumë rmrrsvet në nji 
ve~d 1ë vetëm apo ndër ve nde të 
ndryshme) por qi vepron nji zyrë te· 
legrafike e njajtë, si nji mami të ve 
tëm me shumë banime të nji vend të 
ve ëm apo ndër vë rde të ndrpshme, 
qi vepron gjithash u nji .zyrë telegra 
fike e nj ijtë, P, r kct pu.ië nëshkruen 
para adresës shënimin : "X adrcses., 
apo TMx=, qi hynë në numër të 
fjalvet të taksuerne. Ernni i zyrës ma 
rrse nuk shenohet për veç S!! 11ji herë 
në fund t' adresës. 

Ndër telegrarna t' adresucrn shum 
marrësve: shë it 11.t qi i përkasin ve 
ndit t;i dorzimit, si bursë, staio-i, treg 
e ti, duhi t të shënohen mbas sec lt s 
adresë apo lilb" të fundit në qoftë 
)~ [anë baras për nji t•Jk adresash 
njëna mbas rj.trës 

2 Adr, sn c nj 1c·egrami shum 
kopjesh, për në qofte se tel grami 
përmban shënime ti:! rasës, redaktohet 
mbas p.irashkresavet .ë nër.it XII 
paragraf 2. 

3. Për telcgrarna sh kopjesh mi 
rret për mbi taksen për fjalë, nit tak 
së fr. 0,50 për trajtimin e cëcil.s ko 
pje qi nuk përmban ma tept r se nji 
qind fjalë të taksue-ne. Taksa për së 
cilen kopre njehsohet veçanërisht, tue 
marrë para sysh numrin e fialvet qi 
duhet të përmbajë. 

Për tel. grarna të ngutshëm taksa 
e fr. 0,50 për kopje e për njiqind 
fj rlë shtohet në nji frank. 

'1. Në rasë të par-pame prei para 
grafit të parë të kët.] neni. eëci!a ko 
pje c telegramit nuk duhet r, kë: për. 
veç se adresën qi asht plotsisht i tii ,, 
e shënimi "X adre=ses., apo -= TMx -; 
nuk duhet të vihet përveç se mos pa. 
stë kerkue të përkund, rt dërguesi. 

Këjo kerkcsë duhet të hyjë në nu- 

mer të fjalvet të taksueme e nënshkrue 
para adresës të secilit marrës qi i për 
ket tuc e formuluc në kct mënyrë : 
«Comrnuniqu er toutes adresses» apo 
=CTA=. 
h. TELEGRAMA P.ËR T'U DORZUE 

M!: POSTË A PO ME EX PRES 
Dispozita të Ptrgiithëshme 

LVII. 
1. Tl I egra mat c adresucm ndër 

vende qi nuk vepron tcl:grafa ndër 
komtare mnnd të dorzo'icn në vendin 
e drejtuern, si mbas kërkesës së dër 
gucsir, si me postë si me expres, Mc 
gii1h 1'ëte, d. rg sa me cxpre s nuk 
mund të kët kohet përveç se prej shte 
tensh qi, mbas nenit të konve ndesës, 
kanë organi-sue, uër dorzim të telegra 
mavct rj1 far; transporti ma të shpoi 
se r ostën e i kanë notilikue Shteten 
ve tj ra disposi'at qi kanë marrun 
p.r ht punë. 

2. D rguesi mundet edhe me kër 
kue qi telegrami i tij k tejipet me 
rel.gra] në vendin e drei.uern. 

3. Adresa e h legramavct për t'u 
transportue përtej vijavet telegrafike 
(lgnes) duhet Lë ken në krye sheni 
min mbi mënyrën e transportit për t'u 
përdorë d. m, ih, me postë apo expre s. 

TELEGRAFA PER T'U DORZUE 
ME EXPES 

LVlll. 
I. Shpenzimet e transportit përtej 

zrr vet tt lcgrafike me nji miet ma të 
shpejtë se posta ndër Shteten ku :1sht 
organisue nji shërb'm i tillë, përgii 
thësisht rnirren prej marrsit. 

Kur uji telegram qi ka shënimin 
''i.:Xpre5., e me gjith qi :1sht shpje 
mun me n] i mjet të posatshëm nuk 
asht dorzue rmrrsit , atcherc 
zyra marrse i shton lajmit të mos 
dorzimtt .ië parapamë pre] paragrafit 
3 të nenit XLVIII shenirnin "PCV 
(shumen qi do të paguhen p.r bar~ 
tje) 
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2, Kur oërguesi dështon me pa- J 

gue ket transport e në qoftë se zyra 
dërguese mund të diftoië taksen qi 
do të paguhet për ket punë, ltdagra 
mi duhet të kët para adresës shëni 
min e taksuern. 

-"Expres papë x=apo =xPx=, 
tuksa e marrun do të diftohet në 
frank. 

Në qoftë se suma e pagueme nuk 
as'.lt e mjaftueshme, atëherë plotsimi 1 
taksës së duhëshrne kërkohet prej ma 
rrsit; në qoftë. se asht tep ':re madhe, 
ndryshimi nuk këthehet 

3. Dërguesi qi nuk nje] shumën e 
shpenzimeve! të tram ponir mundet 
me i lanë me pague marrsit nji taksë 
ç' farë do si tue pague taksën e nji 
u legrarni pe -ë fjalësh qi mirn t per 
at drejtim e për at udhë qi dërgon 
telegrami 11 si edhe tue pague nji ta. 
k ë njizet e oësë qind 'arësh (fr. O, 25). 
Dërguesi depoziton si kapar nji shu 
më për t'u caktue prej zyri."s dërgeese 
me qellim qi me shkatrrue hesapë ma. 
Telegram i sjellë mandej oje nin pr ej 
shënirnevet : "Exprës payë tëlëgraphe» 
apo =XPT=-, ase: «Exprës payë le 
tre, apo =XPP= Ky shënim nësh 
krohet para adresës e i paguhet taksa. I 

4. Zyra qi merr nii telegram mt: I 
shenirnin "Expr ës payë lei gr .phe» I 
a po - XPT- , i dif on pastaj zyrës j 
dërguese, me anë ti nji lajm shërbi 
mi të taksuern, taksën qi duhet të 
marrë për transport. Ky l ijm merr 
kt t formë : "ST Paris Bruxelles 40 
(numri i lajm shërbmi të t aksuem), 
5 (numri i fjalvet) = 434 (numri i 
telegramit) seize (datë e telegramit e '1 suern. "Poste,, apo "Poste recomandëe., b) Telegrarnat për t'u rishdergue 

~ she iuerne vetëm për sasin e moj it) - PR-. me postë në nji vend tjetër qi s' asht 
Fxprës fr. 2,,, I 3. Zyra telegrafike marrse ka të vendi i drejtimit telegrafik. 

Këta lajmime ipen me letër të shfra drojtë të përdori postën : Në qoftë se shpenzimet transporti 
kuerne jo të porositun atëherë kur J aj Kur m.mgon në telegramin J janë pague si lypset ma para, telegra- 
shënimi qi mund të bahet a,ht . Ex- J shënimi i mi. tit qt duhet përdorë për mat vihen në postë si letra ·të shfran 
pres payë par lcttre; apo -X )P-.1 transpor : I kueme të rendëshme apo të porositu 
Mbassi të marrin këto lajmime, zyra b) Kur mjeti i shenuern ndryshon oa, sikur të ndodhin. Në rasë s' jane 

dërguasse shkakton hesapin e kaparjt 
të dhanun e tj. 

5. Kur Kryezyra e vendit marrës 
të teleg. a mit kl parapa e notifikue 
me kohë shumën e shp-nzimevet të 
transportit për t'u pague, atëherë këta 
shpenzime i paguen detyrisht dërgu 
esi. Në ket r .së telegrami duhet të 
kët para adresës shënimln e taksuern 
11Expres paye» apo . -Xf'-. Këto 
fjalë taksohen e nuk ka nevoië zyra 
marrse të notifik.dë sspenzimet e bë 
për expres, . ' 

Këjo dispositë nuk vihet në Vt prim 
pt'rveç se aë regjim europjan e ndër 
administrata qi kanë ba norifikimin e 
parapamë n' alinea para kësaj. 

6. Kur dërguesi paguen shumën 
për shpenzime dorzimi qi janë të 
shenuem ndër disa rasa n' Emnatyren 
zyrtare të zyravet, prap, shenimi për 
t'u përcorun as~t ky: 

-Exprë , papë- =XP=, 
TELEGRAMA PËR T'U DORZUE 

ME POSTË 
LIX 

I. Tele gramat për t'u udhzue me 
postë paguejnë këto taksa-shtoje :} 

a) Te legramat per t'u përda rnbrë 
nda kufijvet të vendi të drejtuem : 
ata qi barin s+ënimin e taksuern "Po 
ste reccomandëe» apo -PR- pague]- 
në vetëm nji taksë të preme 25 qind 
tarësh. ; 

b) Telegrarnat për t' u rsndergue 
në nji vend tjeter lashtë vendit ku 
asht drejtue telegrami, paguejnë taksë 
prej 25 deri në 50 qindtarë, si mbas 
adresës qi të përmbajë sheoimi i tak- 

me mënyrën e vume në veprim dhe 
të notifikueme prej Shtetit të mërrl 
tjes së telegramit si mbas nenit 9 të 
konvendesës. 

c) Kur takon nji transport me ex 
p1 es qi do të paguhet prej nii marrsi 
qi ka pasë refuzue përpara të pagueië 
shpenzimet kësi lloji. 

3. Përdorimi i postës asht i detyr 
shëm për zvrën marrse: 

a) Kur kërkohet me lutje të posat 
shme nji transport i tillë &i prej dër 
guesit (nen i LVII, § I) si prej ma 
rrsit (neni LV). 

Zyra marrse mundet me gjith këtë, 
me perdorun expresin edhe për nil 
telegram qi shenimin "Poste., në qoftë 
se marrsi ka tregue deshirin qi me i 
a dergue telegramat e tij me. expres; 

b) Kur zyra rnarrse nuk ka nji 
mjet ma të shpejtë. 

4) Telegramat qi duhet t' udhzo 
hen në drejtim 111e udhë të postës e 
qi dvrzohen në postë prej zyrës tele 
grafike qi merr, përdoren mbas këtyne 
dispositave: 

a) Telegrama par t'u përnda rnbrë 
nda kufifvet të vendit të drejtimit: 

1° Ata qi kanë shenimin "Postë., 
apo "Pos'e res'ante., =GP= apo nuk 
kanë kurrnji shënim qi i përket dër 
gimit me postë, vihen pë postë si le 
tra të rëndëshrne pa shpenzime për 
dërguesin e për marrsin ; 

2° Ata qi vinë me shënimin "Po 
stë recom mandëe., apo - PR - depo 
zitohen në postë si letra të porosituna 
detyrisht të shfrankueme për në qoftë. 
se ndodhë. BKSH
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marrë shpenzimet poste, telegramat 
vihen në postë si letra të rëndëshme 
të pa shfrankueme tue i u ngarkue 
taksa marrsit. 

5. Kur uji telegram qi asht për 
t'u dërgue me l rër të porositun nuk 
mund të vihet meiherë në formailtet 
të porosimit, rue rnuej.ë me përtitue 
prej nisjes së postë, vihut ma së pari 
ne postë si letër e rëndëshrne e mbra 
pa, sa ma shpejt qi të4 jet e mundun, 
adresohet nii plotsim për letër te po. 
rositun. 

i. TELEGRAMA DETARË 
Dlsposita të Përgiithëshme 

LX 
1. Tdtgramat detarë janë telegra 

mat e këmbyem me anit në det ne 
për mjet të semaforevet apo të static 
nexet radiotelegr:if,kë të vend ut m në 
tokë apo ndër ani qi kanë qitë hekur 
në breg e të cilat q uh: n sta .i one bre 
gore. 

Telegramat e këmbyem me anë të 
semaforevet përmbajnë emnin telegra 
ma semaforikë ; telegrarnat e këmbyem 
ne për mjet të stationevet radiotelegra · 
fikë bregorë, shënjohen me ernnin ra 
diotelegrarna, 

2. Për telegrams qi vinë prej anish 
në det, shënim! i zyrës ~dërguese në 
parafillesë përbëhet pr,j emnit të pos 
tit marrës tue i vu pas emnin e a nis. 
Ora e depozimit asht ora e marrjes 
së telegramit prej po-rit marrës qi 
Asht me lidhje me anfo .• 

3. Adresa e telegramavet detarë të 
drejtuem anivet në det duhet të p.r 
mbajë: 

a) emnin e marrsit me shenimin 
plotsuer për- në pastë ; 

b) emnin e aois të plotsuem me 
ate të komsis e në nevojë me sheu 
min dallues të Kodit ndërkomtar për 
shejme, homonymijc (kur ka at ernën 
edhe ndonji ani tjetër). 

c) emnin e postit detar, ashtu si- 

kur asht shenue n' Emna'vrën zyrtare 
të zyrevet, 

4. Ot rgu si i nji telegrami detar 
të drejtuem nji)anijc në det mund të 
caktojë numrin e dirvet rnbrenda të 
cilavet i<y telegram duhet te mbahet 
në dispozitë t' anis prej Ssem;,forit a 
po stationit breguer. 

Në ket rasë, dërguesi nënshkruen 
para adresës shënimin "x [ours», tue 
dallue ket numër të dirvet edhe ate 
të depozimit të telegramit 

5. Kur për nii shkak ç' Iar- do, nji 
telegram detar nuk mund t'i dorëzo. 
het të drejtuemit, atëherë ipet nji lajm 
mos dorëzimi. Në qoftë se asht puna 
për oji relegam qi vjen nga nji ani 
je apo i shkon nii anije, ky lajm mu 
ndet për në takoftë, me u udhzue me 
nji srnafor apo me anë të n]: static 
ni br.guer qi nuk asht posti qi ka 
tejdhanë ket telegram. 

6. Në qoftë se n]i telegram i dre] 
tuern njij anije në det nuk asht muejrë 
me i u tejdhanë kësaj anije n' afatin 
e shenuem prej dërguesit, a-o në qof ë 

se mungon nji shenim i tillë deri në 
mëngjesin e 29 ës ditë qi vjen pas, 
atëherë semafori apo sarioni bregu r 
lajmon dërguesin. 

Ky ka fakultetin me kërkue me 
lajm shërbimi të taksucm t. legrafik 
apo postue r qi i adreson semafor it 3. 
po stationit breguer, qi telegrami i tij 
të rr bahet edhe tridhe të dii rle-a për 
1' i u rejdhanë anis c ki!shtu vazhdo· 
het prap për në qo! ë nevo'a. 

Po s'u ba nji kërkesë e tillë, te 
l grami vihet në shporje në mbarim 
të 30 dtvet (tue mos numrue ndër to 
ditën e depozitimit). 

Me gjith këte, në qoftë se se.na 
fori apo stationi breguer asht i sigu. 
ruern se anija ka· daiun prej rr-thit 
(rayou) veprimi të saj para se të ki 
sfue muejtë me teidhanë telegramin, 
atëherë lajmohet dërguesi për ket 

punë. 
7. Nuk pranohen si telegrarna de 

tarë : 
a) te.egram at me përlig]e të . pa 

gueme (përveç se për t, legrama se 
malorikë të dre] uem anlvet në det); 

b) telegrama mandatesh ; 
c) telegrams me përkrahasirn ; 
d) telegruma me dëftesë marrje te; 

Iegrat.ke apo postore (p 'rv-ç se për 
to.egrana të dr.Itu.m anivet ne de t e 
e gjatë udhës ku p-rshkohen fije te 
lcgraf.ke), 

e ) te legramat për t'i ba me vazh 
due udhë; 

f) r. t gramat shërbimi rë taksuem 
pt rveç se kur i përket përshkimit mbi 
f1j·~ të li ihjeve tel.grafik,·; 

g) l·· Iegrarnat e ng.rtshe m, përveç 
se kur I përket përshkimit mbi fije të 
lidhjeve telegr •• f1ke; 

h) tek gramat per t'u dorëzue ma 
expres apo me postë, 

fl::LEGRAMA SEMAFORIKË, 
LXI 

1. Tel.gramat semaforikë duhet 
ië ken në paraiillesë, shenimin shër 
bimi ,,S,mafodque,,. 
)< 2. K:r, ttlegrama duhet të redak 
tohen 11ë gjuhë fr vendit ku asht i 
ngrenun s .rnafori qi asht vu për t' i 
shëjue Hgnaler) si edhe .ne tufa ger. 
mash të ko Jit nderkormar lë sheime- 
ver. 

3. Për teh g'.amat Shteti sarnsfo 
rikë te dërguem prej nii anije në det 
vendin e vulës e zën shë]i dallues 
ku mend, s s' anis. 

4. Taksa c relegrarnavet për t' u 
këmbye me ar ina në det nepër mjet 
sumeloresn asht caktue nji frank për 
te k gram. 

Kë10 taksë i shtohet çmimit të për 
shkrimit (parcours) al :ktrik qi bahet 
hesapë pasë rregullavet të përgjithë 
shme. Shuma e plotë mirret prej dër 
guesit prr telegrama t' audresuem ani 

BKSH
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[avet në det e prej marrsit për tele 
grama qi vinë prej antjash (neni XXIX 
§) Në ket rasën e fundit, parafillesa 
duhet të perm bej ë shënimin "PCV ,,. 

5. Telegramat qi vinë pre] nji] 
anije në det tejipen në drejtim me 
shejime të kodit ndërkombiar të she 
jimevet kur e kërkon anija dërguese. 

6. Në rasë, kur s' asht ba këio 
kërkesë, kërhehen në gjuhë të rendë 

. shme prej njeriut të posatshëm të po 
stit semalorik n mandej tijepen në 
vendin e drejtuern. 

Radiotelegrama 
LXII 

t. N]i Emnatyrë e posatshrn e ep 
shenimet e nevojshëme për korrespon 
cën radiotelegrafike me snit në det, 
sidomos për tregimin e station-vet e 
taksat radiotelegrafike. 

2, Radjotelegramat sjellin në para 
fillesë shenimin shërbimi "Radio», 

3. Radiotelegramat mb is rregulla 
vet të kaptinës 4, nen reservë të zba 
timii të dispositavet të nenit LX, pa 
ragraf 3. Perdorimi i telave: ië gër 
mavet të kodit ndërkorntar për . heji 
me (signaux) asht i lëjuern. 

4. Taksa e radtor.Iegra'nevet për- 
shinë: 

1° Taksën për tejdhanien mbi li 
dhje të fileve telegrafike, të bame 
hesapë mbas rregullave të përgjithë- 
shme. 

2° Taksën qi i përket udhtimit 
detar d. m. th. 
la) taksën bregore; 

b) taksën e anis. 
Këto dy taksat e Iunhit shënohen 

në· Emnatyrën e staiionevet radiotele 
grafikë, 

Shuma e taksës të radiotdegrama 
vet mirret prej dërguesit- 

5. Radio:etegramat, të cilët, me 
gjirh qi janë marrë me të meta, janë 
giykue pr.] stationit breguer të dy 
shirn-hërn për t'u dorzue, sjellin në 

paraf llesë shenimin shërbimi ,,recep 
tion douteuse" (marrje dyshimshme), 
qi tejipet deri në vend ku asht dre] 
tue telegrami. 

6. Për tejdhanjen ndër udha të fi 
je vet telegrafi lee, radiotelegramat për 
në pikë pamje të njehsirnevet, përdo 
ren mbas dispositavet të kaptinës 18. 

Për shka i përket përshkimit] në 
det, taksat bregore e t' aniiavet për 
mblidhen ndër llogari të posatshme 
drye rnuejshe. 

Këto llogari rreshtohen prej adrni 
nistratavet prej administratave! prej të 
cilavet rrjedhin stationer bregorë, fue 
i vu radiotelegram për radiotelegram, 
bashkë me të gjitha shënimet e nevo]- 
s~ë~, n~ nji -~oh~ gja~_htë. mueish tue / 
nise prej mout qt kane rrjedhun- 

7. Për tetegrama të drejtuern , ani 
javet, Administrata qi ka marrë tak 
sat i a detyron taksat bregore e ani 
je drejtë për drejtë Adrninisiratas qi 
nvaret stationi breguer. 

8. Ndrrimet e dispositavet të kësaj 
rregullorje mbi radiotelegramat, qi kan 
për !ë qenë të nevojshme pas vendi 
mcvet të Konfrencavet radiotelegra 
fike të pastajshme, do të vihen në fu 
qi në da'en e caktuerne prr të zba 
tue dispozitat qi do të vendohen prej 
secilës së këtyne konferencave të ln- 
odir. 

j. DISPOS1Ti\ TË PERGJiTHËSHME 
LXlll 

Në zbatimin e nenevet para këtij, 
. kanë për t' u gjetun lehtësioat edha 
I nuna publikut për telegrama të ngut- 

\ 

shërn, për përgjigje të pagueme, për 
telegrama me përkrahasim, për defte- 
sa marrje, për telegrama me vazhdue 
udhë, për telegrama shurn kopjesh e 
për telegramat për t'u dorzue pertej 
vijevet telegrafike tile veprue pas pa 
rashkresavet të nenevet XII e UV. 

13. TELEGRAMA MANDATESH 
LXIV. 

l. Dhania, redaktimi i tekstit epa. 
gesa e telegramave-rnandatësh regu 
llohen pr. j konvendesash së posatsh. 
me ndërkorntare. 

2. Taidhanja e telegramave man 
datesh, këjo farë tejdhanje asht pra 
nue ndërmjet Kryezyrash (në korres 
pondencë, vihet nën· rregulla si të ka 
thegorivet tjera të telegramavet, nën 
reservë të parashtresavet qi bainë fjalë 
në nenin XZXVJII, paragraf i parë. 

14. TELEGRAMA SHTYPI 
LXV 

I. Pranohen si telegrama shtypi 
ata, teksti i të cilavet asht përba me 
lajme e të reja politike, tregtare etj. 
të shënjuerne për t'u botue ndër fle- 
tore, 

2. Taksat fundore (terminales) e 
transiti qi zbatohen për tulegrama 
shtypi të këmbyem ndërmjet Shteren 
vet kontratuesa, zprypen 50°10 në re 
gjimin europjan e ma së paku 50°10 
nd-r marrdhanje tjera. 

3, Admtnistratar qi marrin nji mi 
nirnurn takse për telegrame të rëndë 
shëm (neni XXIII, § I) marrin po at 
minimum për korrespondenca shtydi, 

4. Vendet qi nuk pranojnë telegra 
ma shtypi me tarifë të zdrypun, du 
het të pranojnë në transit në formë 
të rendëshme, me kusht qi të marrin 
po at taksë transiti si të telegramavet 
të rendëshërn. 

5' Tetegramat për shtyp nuk du 
het të depozitohen përveç se ndër orë 
të caktueme për tejdhaaieu e tyne . 

6. Telegramat për shtyp nuk pra 
nohen në nisje (dergim) përveç su tue 
paraqitë kartat e posatshrne qi' adrnl 
nistrata e vendit ku përdoren . këto 
karta, përfton e i dorëzvn korrespon 
deta ve të Iletoreve, përkohëshmeve apo 
agjecivet t' etorisueme. Me giith këte 
paraqitja e kartavet nuk asht e dety 
rëshme në qof të se kryezpra e vendit 

I
. ku i pen t:; le gramat, cakton përdorimin 
e nji mjeti tjetër par kontrol, 
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B IS EDI MET E SEN AT IT 
Mbledhja 30 

E Ejte me 13-5-26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 115) 
Art. 7. Min. Financavet e Drejtë 

sisë e e Mbrendshmja detyrohen me 
zbatimin e kësaj Ligje. 

Pranohet- 
Z. KRYETARI. Bisedim (për heren 

e parë) mbi Dekret-Ligj en qi autori 
zon Bashkinë e Shkoders e të Lezhës 
me marrrë dhe nga nji taksë 1 °(0 ma 
tepër mbi gjanat qi importohen. 

Këndohet raporti i Komisjonit B. 
Nr, 17 datë lZ-V-1926 si vijon: 

Komisjoni B. në mbledhjen me datë 
12, 5. 26 tue qenë në numrin legal 
bisedoj dhe shqyrtoj Dekret-ligjen, qi 
autorizon [Bashkin e Shkodrës e të 
Leshës me marrë dhe nga nii taksë 
1°10 ma tepër mbi gianat qi importo- 

4hen n' aw qytete, dhe vendosi prani 
min pikërisht. 

Bashkë-ngjitur kemi nderin me ju 
paraqit aktet relative për me u p ira 
shtrue në Mbledhjen e Përgiith.shine 
për bisedim e votim. 

Z. j. GJIN ALI. Z, Kryetar I Q~ ve. 
rija kur pat vue I 0[o taksë mbi gia 
nat e eksportuerne na pat thanë se 
qellimi i vurnjes të kësaj taksë asht 
për me ditë se ç' sende eksportohen 
nga Shqipnija dhe në ç' kandite për 
me përgaditë statistika ekzakte, mirë 
po në Dekret-Ligien qi na u paraqit 
mbi shtimin e t' ardhunave të Bash 
kisë së Durrësit merret nii taksë 1 °j0 
mbi mallin e im portuem e eksportuern, 
pra lypë qi Z. Përfaqësuesi i Min. 
Financavet të na apë shpjegime mbi 
këtë pikë? 

Z. H. SHKOZA (Perf. M. F.) De 
kret-Ligja qi përmendi Z. Senatori i 
Durrësit asht paraqitë prej Min. P. 
~bremlshme dhe jo prej Min. Finan- 

tjater të ngrerë doren. 
Pranohet. 
l. KRYETARI. Bisedim (p r he 

ren e parë) mbi Projekt-Ligjen mbi 
denimin e gjobitjen e kontrabandism. 
ve të gjaoave monopolizueme. 

Këndohet raporti i Komisionit C 
dhe A Nr.82 datë 15-V-1926 si viioo: 

Komisjoni A dhe C në mb.Iedhjen 
e vet me datë 14-5,26 në numrin b 
gal të misevet tij, mori në st qyrim 
Projekt ligjen, të pranuerne prej Dho 
mës së Deputetve, mbi denimin e 
gjobitjen e kontrabandistave të gjana. 
ve te monopolizueme, dhe vendosi 
pranimin e Projckt-ligjës me sntoicen 
dhe ndryshimin posh: shenjurnun] 

1. Art. 2 formulohet kësi llolë: 
Gjanat qi zihen si kontrabande 

konfiskohen dhe ruhen prej Q, veris 
në nji mënyrë të posaçme dhe shiten 
prej sajë me konditë exportasion. 

Në qoft se shitja e tanë gjanave 
të konfiskueme apo e njt pjesë të ty. I ~htypshkroja "Nikaj,, Tiranë 

cavet dhe shpjegimet mbi këtë duhet 
lypun prej Min. P. Mbrendshme. 

Z. H. XHEMALI. Z. Kryetar I të 
këndohet raporti just fikues se në të 
ka shpjegime. 

Z. KRYETARI. Nuk asht përcje 
llu 1 me raport justifikues. 

Z. H. XHEM ALI. Senati kish ma· 
rrë nii vendim qi [Projekt-Ligiet ose 
Dekret-Ligjet qi paraqiten pa raport 
justifikues të mos pranoh, n, me pra 
nimin e ketij D ekreti pl ra port justi 
fikues kuptohet se Kryesija nuk kryen 
detyren e saj si qi duhet, dhe tue 
qenë se ky Dekret asht paraqitë pa 
raport justifikues dhe mbasi Qcverjja 
nuk asht gadi për me dhanë shpjegi 
me mbi ppe'jet, propono] qi bisedimi 
të lihet për nji ditë tjater. 

Z. KRYETARI. Kush asht an'arë 
i lanjes të ketij bisedimit për nji ditë . 

I 

ne nuk asht e mundun, Këshilli Mi 
nistruer vendos djegjen e tyne përpa 
ra nji Komisije të caktueme prej Mi 
nistris së Financavet. 

2. Art. 9. të pasojë artikullin 6, 
mbasi ay artikull flet mbi gjobitjen 
për të cilen Ilasin dhe artikujt 3, 4, 
5, 6. 

3. Veç merisht mbi artikulliu 4 Ko 
rnisjnni ç' Iaqi unanimisht mendimin 
ae asht rrep.ësisht kontra masave qi 
të bahen prej nëpunsavet kërkime mbi 
persona (përqiz isionene trup të nje 
riut ose ndepër xhepa) për me gjet 
nji dt fter leter sigari ose nji ku ri 
shkrepsash ose nji pal letra loje prej 
gjanavet të kontrabandueme. T' atilla 
masa mund ti! merren . kundrejt për 
sonave të dyshirnshem :si kontraban 
d.sta dhe shitsa të gjanave kontraban. 

duerne. Prandaj ncn.t 4 i s'uohet pa 
ragrafi. 

Kerkime mbi trup për gjana! të 
kontrabanduerne behcn verem në pë. 
sona të dyshimshem p r kontrabande. 

Arsyeja e shtimit të ketij paragra 
fi as'it për të ndaluar nëpunsat të 
abuzojnë lirin përsonale lë njerit e • 
tjetrit qi me qellim diskreditimi në 
punsat ju shiko.në xhepat, vetem sa 
për me i prue nli otense. 

Këndohet Ligja nen për nen si 
vijon: 

Li gjë 
mbi 

denimln e gjobitjen e kontra 
bandista ve të gjana ve të rno 
nopolizueme, letra loje. letra 

cingaresh e shkrepsa 
Art. 1. Quhet kontrabande edhe 

ç'. do sasi e vogel e sendeve qi s'kan 
çilsitë e shenjat e posaçme të gianave 
monopolizueme qi gjenden dhe zihen 
ku do e ke cili-do. 

Pranohet. vijon 
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Botohet prei_~_yres së Shtypit 
=====-================================ ======~~====K:JE:===========:,i==~ 'i>,~J l lME: për njl mot fr. ar 12 në., I[ Dn}tm i: Zyra e Shtypit IINjl copë e lavës fr. ar 0.25 ; nj1 l!op; 

Snqipn~; fr. ar 20 !ashta; I T I R AN £ e javës- së kalueme fr ar L@9 . 

Pushime emnime në l\iJ. P. 
të Mbrendëshme 

Si mbas urdhënit :;r. 1274 dat 
24- Vll-926 të P. T. Krpe sies së Re 
publikës, për arrësyëna Administrati 
ve Z. Ferid Përenjazi, nëpunës i Shte 
tit Civil i Nënprefekturës Fierit pu 
shohe t nga puna, dhe n~ vend të tij 
emnohet Z. Salahpdin Çsbei. 

* . I Mas vendimit Këshillës Adminis- • • . I · tratës u nxusr në adjudikatë të : treta 
Në themel t' urdhënit Nr. 1256 dat e pasunis Shtetit të këtij qarku adju- 

22-VII-926 të Kryesies së Republikës dikata provizore fillon më 21-7-26 
për arrësye administrative pushohet deri 12 8 dhe ajo definitivja qe nga 
nga puna Krahinar i Poliçanit z. Ef- 12-8 deri 21-8-26 
th . ·. Ç k dh ë d t·· tii . K Delvinë me 24-Vll·26 1m1 a o, e n ven • 11 s1 ra- 

PERMBAJTJA: 
Të ndryshme Pushime në Ministrin e 

· P. ·Mbrend. 
Shpalljet e Financavet , Gjyqeve e 
Prefekturave. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Te ndryshme 

hinar transferohet Z. Riza Runa, deri 
tash Krahinar i Mesaplikut. 

* * * 
Mbas urdhënit të P. T. Krpesies 

së Republikës Nr. 207-53 dvt u nio 
ftoimë se në vend të Kap. Z. Faslli 
Sheqerit Ishmit që u emnue Kapiten 
i Postes në Pref. viones emnohet si 

Gjyqi Paqtues i Kolonjes i Iorrnuem 
prej Gjyqtarit Leonidha Kona tue qe· 
në pranë dhe. Sekretari Pan deli Manë 
si protokolist, për të këqprun padijen 
e ngrshun prej Paditësit Riza Ne xhip 
banues në Katundin Goshtivisht kun 
dre të Panditunve Xhafer, Tcfik dhe 
Sadi të bijr' e Ibrahim Zejnelit nga 
Goshtivish.i tash me banim të mos 
ditun për pagimin e 400 grosh ti 
mara hua prej _t' et tyne me datë I- 

me 24-Vli-26 J VIl-1912 dhe 1000 grosh të psonisa- 
Kr. Ftnancës . ra me defter në dpqan; Në gjyqin ~e 

• 
Polic n' atë Prefekturë z. Maliq Zaje 
Dibra. 

* * * Si mbas urdhënit Nr, 207-54 dat 
22-Vll-926 të Kryesiës së Pepuhlikës 
në vendin e Policit të pushuern Z. 
Muarern Eljedi-, ish Polic i Pref. Ti 
ranës transferohet Polic i Baratit Z. 
Mur;:t Se.imi. 

Shp. e Financavet 
Çpallia e b-rë me telegramin Nr. 

932-29 d. 15. VII. 26 mbi zgjatimin e 
adjudikatës dailanevet Narte dhe 
Dukat e anë t e detit si mbas vendi 
mit këshillës Administrative esht deri 
me 31-Vll-2G. 

Vlonë 2-'r. 'till. 26 
Drejtori Financës 

* 

Kryen. Ficancës 
* 

Mbas vendimit Këshillës Adminis 
trative e dhjeta duhanit të këtij Qar 
ku u nxuër në adjudikatë, Adjudikata 
provizore fil 1on prej 22-7 deri 12-8 
dhe ajo delinitivia që nga.. 12-8 deri 
21-8-926 

Del vinë 

* 
Me vendim e këshillit Adm. Nr. 

143 d, 20-7-26 edheta duhanit këtij 
qarku . u nxuer në adiudikat edhe le 
çltja fillon, me 21 deri 31-7-26 Shitja 
definitive me 1 deri 258<!6. 

Mallakastër me 21-VII:..26 
Krpenëp, Pinsncës 

* 
Me vendimin e Këshillit adrn, Nr. 

61-I d. 24 ~-26 u zgjat afati i shitjes 
d. Iinitive të së dhetve të qarkut nen 
prefekturës Pogradecit qysh prej datës 
27-7-26 deri me 12-8-26. 

Pogradec 25-Vll-26 
Zyn, Financës 

Shp. ~ Gjyqeve 
Akt- Gjykim 

N' Emer të Republikës Shqipëtarë BKSH
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rodhi në prani të paditt'sit e ne mun 
gese të Paditunve-sot 'me 18-Il-1926 
ka gjykue: 

Meis N. 18 të shtojcës procedurës 
civile u vendos që të paditunit Xha 
fer, Tefik, dhe Sadik të bijt e Ibra 
him Zejnelit ti paguajmë paditësit Rt· 
za Nexhip 400 (katërqint) grosh me 
kamaten ligjore që pre] datës t -X- 
1912 dhe 1000 (nierniië) grosh të 
psunisura me tefter me kamaten ligio 
re që prej datës padisë deri me pa 
gim e të mos kalojnë kryegjenë dhe 
spenzimet e gjyqit: dhe në rast ku 
ndrështlmi të dëtjrohen të paditunit 
me refuzimin të bejnë bee. 

Ky vendim n' afatin ligjor munt të 
kundershtohet ose të diktohet. 

Arësyenat I igjore . 
Paditësi kërko] ic nxjr runit të sen 

dit padisë dhe të p~ ditu 1it masi i 
shin me banim të mes di.ur, Ftua u 
botue në Fletoren Zyrtare Nr, 65 datë 
8 Nantuer 1925 dhe ditën e caktuar 
për gjykim nuk u çlaqne dhe mas 
kërkimit paditësit u vendos gjyqi në 
mënyrë të Nenit 59 të L, paqit para 
qiti dhe nje senet datë I-ll-1912 për 
400 grosh dhe 1000 grosh t~ psu 
nisur me lefter prej t' et të paditunve 
dhe kërkoj të vendoset n~ mënyrë të 
ligjit masi skish prova te tjera. 

Gjykata tue marë parasysh arësp 
nat e nalt shenuara vendosi si qa u 
tha me sipër. 

p. 10 Ersekë me 18-11-1926 p. 806 
Gjyqtari Paqtues 

* 
Mbi padien e ngrehurnë Gjp. e Paq it të 
Gilnokastres, nga an' e Lebi Sadikut 
kandra Beqir Zekës të dy nga Gjino 
kastra, për pagimin e (500) Liretave 
ltatiane, u-shenua dita për g ykim për 
me 19- tr· 926 di ten e Marte ora 9 pa 
ra dre! 

· Me qenë se i pvdituni Beqir Zeko 
sot për sot ndodhet uë Izmir të Tur- 

të shikohet gjyqi në mungesën e 
tij. 

G,inokastrl, 20-7-926 
p.lOp.811 

qisë me banim të paditun si mbas ne 
nevet 26 e 32 të P. C. njoftohet me 
anen e kësaj shpallje U! praantohet 
në diten dhe orën e nal-përmendur 
para këtij Gjyqit se përkundrazi do Nd. Gjyka1ësi 

ShpaHjet C! Prefekturave 
Kufitarët Lloj i pssunis Vendi Dynym 

Giymsa e pyllit Dervenit Dervenit 1500 L. toka e vet, [veri lumi i thatë 
ku piqen dy henekët, tokat e ka- 
tundit Burizanej. P. katundi i Suk· 
thit e i mallkuqit e pasunija e 
Zojes Thumanes jug lumi Bilajt 

Derven Dpnym Nga L. tokat e vet, livadhi e Sati 
450' Reves, Livadhi i Idris Kuqit P. 

tokat e veta veri me tokat e ka 
tundit urizanëj qi fillon bishti i 
Shperdhetës e ke vidhi i Bllalit 
rraja e Dyl Kribizit e shkon me 
në lumë të thatë, jug, në tokat e 

Gjymsa e livathve 
të Dervenit 

Gjymsat e tokve Djerre 
Gjymsa e Dushkut 

veta 
150 Në kater anët tokat e veta 
600 L. ku puqet zeza me henekun e 

luzit e shkon drejt Kodres Gjet 
Sheres e kodres tumës ne per mes 
dushkut luzit e puqet me livathin 
e Pieter Gjok Çypit ne per rraze 
kodrës knetës buzës e shkon ne 
per Dushkun Frapenes puqet prap 
me kneten e Gjok Çypit e fill per 
prrue të Shin-Kollit me xhaden e 
vjeter të Shkod res e vjen ke ura 
e kadiut tuej lanë xhade me krahë 
të lindjes da mi: kufi me Kadias 
e do ke kroj Hoxhe Venes e pi 
qet me Salih Venen jug tehat e 
luzes veri Kadias e Vena p. tokat 
e veta 

Derven 

•• 

Gjymsa e 21 shpivet si mbas 
Yrtesh të butqevet Derven 
qi ja rrefye në dishmin e pleqsis 
Nji gjyrnës toke Derven 

Me kater a!lët tokat e veta 

34 L P. e J. tokat e katundit Luz 
veri tokat e veta 
Rruga e pergjitftshme p. tokat e 
luzes veri e jugu tokat e veta· 
L. jug e veri tokat e veta p. kne 
ta e luzit 

,, 30 ,, 

,, " 24 ,, 

BKSH



FLETORJA ZYRTARi 27 KORRIK 1926 3. 

• " 
,, 

" • ,, 

" " 

" " " 
,, " " 
,, > " 
" " ) 

" " " 
" li 

,, 
" > • 

,, " 

" • " 

" " ,, ,, 
" 

" " " 
" " ,, " 
» " ,, 

" " 
,, 

" " 
,, ,, 

,, 
" " 

" ,, 
" 

" " " 

24 L. rruga e pergjlthshma p, luzla 
veri jug tokat e veta • r 

L. e j. tokat e veta p. rruga e 
p-rgjithshme veri fokat. e veta e 
toka e kishës 
L. toka e kishës p. rruga e kat. 
Veri kufi i dushket j. Tota e vet 
Veri e L. rruga e kat. P. e J. to· 
kat e veta 
L. p. j. tokat e veta veri rruga e 
katundit 
Në kaer anët tokat e veta 
Në kater anët tokat e veta 

• * -* 
Girqi Paqtues i Kolonjes i for 

muern prej Gjyqtarit Leonidha Kona 
tue qenë pranë dhe sekretari Pandeli 
Mane si protokolist për të kqyrun 
padijen e ngrehun prei paditësit Riza 
Nexhip banues në katundin Goshti 
visht kundër t~ padiu«." ;-; •;·- :-7erhat 
i bir i Orhanit nga Be1keve tash me 
banim të mos ditur, për pagimin e 
500 grosh që i ka dhenë hua me da 
të.5 Vjeshtë e I 328 në giyqin që ro 
dhi në prani të paditësit e në mun. 
gesë të paditunit sot me 18 11-1926 ka 
giykuemë me dyer celun i 

Mas nenit 18 të shtoicës procedu 
rës civile u vendos që Ipaditunl Fetih 
Ferat i bir i Orhanit nga Belkova ti 
paguajë paditësit Riza Nexhip 500 
(pesëqint) grosh me kamaren ligjore 
që prej dat/'i 5 Vjesht e I 32 deri në 
pagim e mos kalojnë kryeglenë dhe 
spenzlmet e gjyqit dhe në rast kun 
drështimi detyrohet i padituni me re. 
fuzimin të bejë bee. 

Ky vendim n' afatin liglor munt të 
kundrështohet ose të diktohet. 

Arësyenat Ligjore : 

Paditësi kërkoj të nxierunit të sen, 
dit padisë tue paraqitun dhe një akt 
huash me datën që u zu fill me nalt 

· për ditën e caktn me për gjykim Ipa 
dituni nuk u çfr ri, dhe me që ish me 
banim të mos d. 'ur ftesa qe botue në 
Fletyren Nr. 65 datë 8-XI-25 dhe mas 
kërkimit të paditësit vijoi gjyqi në 
mënyrë të nenit '59 të L. Paqit, dhe 
dekllaroi se s' kam prova të tjera por 
të vendoset në mënyrë të ligjit. 

Gjykata tue marë parasysh arë 
syenat e nalt shënuar vendosi si që 
u tha· me sipër. 
p. 10 Ersekë me 18·11-9Zt p. 807 

Gjyqtar' i Paqtues 

Mbasi pasunija e rreshtume siper nuk f guron e regiistrueme nder 
librat c kadasu es, por e zoja e kësaj pasuniie Zaja Shadije e shoqja e Esat 
Toptanit me .anë të perfaqsuesit vet Z. Banush . Harndiu në mbështe']e ti 
dishmis pleqsis kat. e të vendimit Këshillës së administratës Nr. 131 d. ft 
7. 926 dishron me i rregjisrue, pra vehet në shpallje qi kush të ketë ndo 
nji kundërshtim mbrenda 15 ditve prej [datës së shpalljes ti paraqesin Kë-· 
shillës së administratës këtushme dokumentet provuse per ndryshe] në mba 
rim të afatit t' interesurnes do t' i ep.n leter zotnimet. 

P. 10 Krue ma 14, 7. 926 P. 79Q .Nenprefektura 
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L. V. tokat e veta jug, e P. lumi 
i Bilajt 
L veri jug, tokat e veta p, toka 
e kishës 
L, i. v, tokat e veta p. lumi i 
Bilajt 
Në kater asët tokat e veta 
L. e veri tokat e veta p. lumi 
bila]t j, tokat e luzës 
Në kater anët tokat e veta 

8 

75 

27 
30 

25 
5 
64 
45 
40 

» > " " 
L. v. j. tokat e veta P. lumi i Bilajt 
,, }) » >.. .., 

L. [veri tokat e veta i. toka e 
kishës· p, lumi i Bilalt 
J. lumi i b:IB jt ve ri p. l. tokat e 
veta 
L lumi i Zezes p. lumi i bilajt v. 
toka e vet j. tokat e luzes 
J, lumi i bila]: v. I p. tekat e veta 
Në kater anët tokat e veta 

31 

10 

5 
5 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 

SESJON'"I I II. 

B. I S ,wo I M ET E O H O t~1E S S Ë D E PUTE TV ET 
Mbledhja e 27 

E Hane me\:iJl6 PriH 1926 ora 3.30 m.d 
' (Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon nga num. 116) 

Për t' u pranue n'arritie (reception) 
korrespondenca shtypi fletoresh e a 
glencinash me tarif të z-Irvpun, duhet 
shtrue autorizimit ftë Kryezvravet të 
vendevet marria të clat kanë të drej 
të me kërkue [ustil.kim et qi u duken 
të nevojshme si ndër tjera, deklara 
tën e shkrueme prej drejtorit të Ileto 
res t~ botimit apo t' agjencis tue u 
lidhe me veprue pas kus'itevet t" cak 
tuem prej Rregu li ores. 

Zyrat qi përdorin kët fakultet i ko 
munikojnë adrninistraravet tjera listën 
e agienclvet e botimet e Iletorevet t'au 
torizueme. 

7, Telegrarnat për shtyp duhet t'u 
adresohen fletoreve t, të përkohëshrne- 

tue edhe por qi fletorle, marrse t'i 
ket shituri: përnda apo komuoikuc, 
para se me i borue, fletoreve tjera me 
qellim qi të boroheën ndër shtyllat e 

Iegrafike ndërkomtare në 2:luhë të kë· 
thiellët apo në gjuhë t1i bo1oh. t fleto 
rja të ctllës i drejro ihet telegrami, 
për aë koftë se kfjo gjuhë asht prs 
nue për korrespondencë te legrafike I tyne. 
ndërkorntare. I c) Telegramavet r adresuem ~gien· 

Telegramet shtypi nuk duhet të civet qi nuk janë boue në nli fletore 
përmbajnë kurrn]i p'esë botimesh tie· / (për \'PÇ se t ur r pet nji "shpjegim qi 
ra, lajm apo komunikim qi ië ke t fy. mbushë me id. n) apo qi janë kornuni- 

1 
lyrën P.. korrespondencës së veçantë as J ku: rjerëvct para se me qe në botue 
kurrnji lajm apo komunikim qi bahet I prei s~t}l['it. 
për të fitue. I '·Mër rasat e psraparne ndër tri a- 

Kurset e bursavet e ti; tregievet, alineas para kësaj, plotrsimi i taksës 

I me apo pa tekst tregu ·s (~xplicatif) · IT'i"ret prej rmrrsit në fi1im W Krye. 
I pra nohet nder tt!r grn ma sh tyr,i m ~ ta- z)'r~s i.3. vendi t qi vete tele g, n mi 
1 rifë të zdrypun ~}'ra derguese, duhet i 3. Kur janë ftë nenshkruem tcle - 
në rasë tJ n1 rvshimit ië sizurchst prei gram~t p-r shtyp, nenshkr-rni duhet 
dërguer it (1 ~illi asht t de yruem rme të jet ai i korr sponderit qi i shcno 
u ;ustifike) se tufat e cifravet qi janë het emri në kartë. 
të sher ur-rne .. në rel-gram tregojnë 
plotësisht !tur.;~ burse, 

2. Tel-zrarnat e paraq'tun si tele- 
Vi apo agiencive botimi vetëm n'cmenj grama shipni, ror qi nuk p'otësotnë 
të fletores, të botimit apo agjencis së kushtet e diftue m prej paragrafit të 
shenuerne në kartë e jon' ernën të nii] 
njeriu me nii titull ç'farë do, qi rrn 
në drejtori të fl, tores, të botimit apo 
t' agjencis. 

ShrreguHimet e vërtetuerne mund 
lë shka kto;P.ë hjekje n prej përdorimi 
të kartave shtypi. 

Përdorimi i adresave! të shkurtue 
me e të regjistruerne, asht i au 'o: i 
suern në qoftë Së [anë shenue këto a 
jrete në kartë 

1. Telegramat shippi duh .r 1~ re 
faktohen në gjuhë frengisht apo në 
1ji prej giuhvet të vendit nga iper a 
io per ku vetë t. legrami e qi janë 
"autorizueme për .korrcsdondencë te- / 

parë, taksohen mbas tarifës së rend 
shme. 

Tarifa normale 'për koresoooden 
ca priva:e zbatohet edhe në secllë-r 
telegram sl1typi qi asht përdorun për 
nji qelli-n qi nuk asht ai qi ka fleto- 

4. Te !•·gramat shtepi nuk r ërma] -ë 
përveç se nji she tim rase (r ventuelle) 
c csht :,i p-r telegram a shumë ko - 
riesh. Taksa p0·r t'u marrë për ko - 
pjet qi po bahen në mërr iirie, asht 
baas me atë qi mirret për telegrame 
lë veçan ë të rë tdëshëm. 

LXVII 
1. Shenirnl -Presse» (shtvp) teiipi t 

në krye tarafdk .ës të t-Iegr a -nsvet 
shtypi e vye, ndr r njehsime. 

ria të cilës i rsht drej ue telegrami, . Telegramat shtypi përveç se kur 
do me thanë: qindron marrveshtje e posatshme, tej· 

a) Telegramavet qi nuk botohen 
1 
:') n vr t 'rn prej orës 6 pasdrekës e 

prej fletores qi i drejtohen (nrveç se ,t:Jeri në 9 të mëngjesit, mbas rendit 
ne mos dhashtë nji tregim 4i mbushë qi depozitohc:n apo qi mirrcn, në nii 
menden se asht për botim) apo kur ren I apo p~rkrah:is me telegramat e 
f!Ptorja i a kornunikuc para botimit, 
t~, veçantye t apo therneluesat sikur 
klubevet, hotelevei, bursavet etj. 

b) Telegrarnavet qi nuk janë bo- 

veçantë .• 

Telegramatj; taksuem mbrënda kë 
saj l:oht: e q' nuk kanë muejë me u 

' - 
tejdhanë në orën 9 të mengjesit, udh- 

BKSH
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zonhen pas kësaj ore ndër kushtet qi 
prijrë. .. 

Telegramat shtypi, për dorzim, 
hyjnë në rendin e telegramavet të ve 
çantë. 

3. Për krejt çka nuk asht parapa 
ndër nenet kXVI e në ket nye, tele 
gramat shtypi hyjnë nen d'sposita rn 
1 re guf lores· e të kon vendesat të veçan 
ta të lidhuna ndërmjet Kryezyrash. 
4. Dispositat qi i përkasin telegrams. 
vet sntypi, zbatohen së bashku për 
dy regjimet apo nt njenin prej të dy. 
ve veçanerisht. 

Këto dispozi-a nuk 1anë të detpr 
shme për administratat qi deklarojnë 
se nuk munuen me i zbatue, për posë 
pjesës qi i p/rket pranimit lë te legra 
mavet shtypi rë transit (neni LX\1§4). 

Për çka i përket këtyne disposi 
tave mbi kushte të tejdh mjes munJ 'ë 

ndrrohet prej a Jministratash qi kanë 
pi'r t' udhzue me ksblot e tyne i'Eu 
rop.s nji marrëdhanie :t, legrahke me 

ba për qellim të korr.spo-idencës te· 
lcfonike, janë, përveç së mos pastë 
nji vendimi të përkundërt të dhanun 
me n]i rnarrvhest]e të përbashkrne 
prej administratave f interesuerne, të 
riservuem e thjeshtë për ket shërbim 
(të korrespondencës telefonike). 

4' Adminis ratat e intere sue me cak 
tojnë me nji marrveshrje të përb ishk 
me, marrdhanjet telefonike qi do të 
hapin e udha qi do të përdorin për· 
sëcilen nga kt1!0 marrdhanje, 

2 Qarqet e përbarne pcsaçerisht 
për t-LIonln ndërkorntarë nuk mund 

5 

pushojnë veprimet e tyne për veç se 
rnbassi të ken krye tëagjitha kornuni- 

/ kimet e kërkuerne para oëës së cak- 
tueme për mbyllje. 

3/Zyrat qi janë në marrëdhanje 
direkte sigurohen 'sa ma shpesh qi 
asht nevoja e ma së paku në hapje 
e në mbyllje të shërbimit të ditës, se 
kanë orë nii ; nuk duhet me pasë nji 
ndryshim ma të math se nji minutë 
ndërmjet orës së zyravet e orës zyr 
tare. 

C. KËRKESË KOMUNIKIMI1 
I. Ndër kërkesa komunikimi, të • 

të ndahen për t'u sherbpe marr dha- ' pajtuemt (abonnë s) janë, për sa të [ët 
njeve tjera rel tonike, për në qoftë se i e mundun, të shenuern me numrin e 
nuk asht pëlqimi i adrnin'stratave t'in- : tyne lë thirrjes. 
teresuemr , S ktio imi (11dJrja) nuk : 2. NJi korrespondent qi ka dhanë 
mund të v ;het kur në veprim pë- dam i nji kërkesë komunikimi për nji fij, nuk 
të korrespondencës ndërkomtare, ko- : mund të nenshkohet apo regiis1rohet 
munikirnet e të cilës kanë përherë par- : për nji kërkesë të re prap n' at fije 
sin (p+ori'e) ndër tjerë komuais irne. deri sa komunikimi i parë mos të ket 

G. Kur vija për shërbim të mbrend- marrë pritje të kënaqëshrne apo mos 
shërn të tfldonis, duhet të shërbejë të jet anulue. 

D. KAMUNIKIME SHTETI. randësi extra europane, për komunikime nderkornrsre, atëherë 
15. S~ËRBIM TELt..ONI!<. këta ië fundit komunikimet ndërkorn- 

LXVIII. tare kanë parsin mbi korrepo-rdencën 
A FIJE (RESE AU) NDERKOM l'ARE e mbre ndës'irn e. 

1. Administratat e Shte1envet kon- 7. Fijet ndërkomtare hyinë nën 
tratuesa mund të ngrehin, mbas ne- ' r rovimet G (parapamë prej nenit III 
vo. t, komunikime telefonike ndërkorn- . paragraf 2 e 3 të kësaj Rr, gulloreje. 
tar>, si ruc ndërtu ~ fije të posat- hm ~ 8. Për dit në hapjen e shërbimit 
i edhe tue vu g11 ket shërbim fi] · qi i të di'ës apo në nii "orë të caktueme 

' . 
5:.iinckn në kamb:' : me rnarrëveshtie të përbashkme, zv· 

. 3. Qarqe: (circu'ts) e cakt.iern prr ; rat qendrore qi janë nr marrdhanie 
1·:ëirb:min e konunkimeve ndërkorn- direk:o, d. m th. ata qi përbainë 
!ar~ trajtohen në nii mënyrë q me i 
gl rgë'rgjun kushteve! nder të cllë t 
ka për t'u krye korresr» n Jenca, Këta 
) I 

qsr hc mprohen me niasat ma të mira 
qi rr und te b.rhen, kundra inlluecca · 
vet damore c sidomos kundra atyne 
4i mqnd lë rezulroinë Inga afersua e 
pt:rsh~imcvq (cours) t' c n rg1,s elc 
rike. 
;: ...•. 3. QMqet konduktuesa (circuits 

. eon~t1dLt1r:-), sidomos ata qi janë për- 

kryet e vijave! të qarqev.t ndërko n 
tare, sigurohen me anë sprovimesh 
thirrje e ndigjirni mfil,~er.djen e ko 
munikimevet, -Mbi resulratn e këtij 
ver ilikimi mbah-t notë. 

~. ZGJATIMI I SHËRBIMIT. 
HAPfA E lYRAVET. 

1. Komunikimet Sht- ti janë ata qi 
kërkohen prej autoritetevet qi kanë të 
drejtë rn- dërgue telegrama Shteti. 
Këto komunikime nuk mund të këm 
behen përveç se ndërrrjet vendesh 

1 adminis'ra'at e të cila vet, kanë ba për 
ket punë ndreqje (ujdina) të posarsh- 
rn-. 

2, Këta komunikime gëzojnë par 
sin mbi të giitba tj .rat e zgiatimi i 
tyne nuk ka kufizim. Për këto farë 
komunikimesh bahet laimirni me fjalët 
-Comunication d' Etat». 

; . Ai qi kër.con nii komunikim 
Shteti asht i detyruern, prr , në qoftë 
i fruem, !ë deklarojë em-in dhe ciJ. 
sia e tii, 

E. KO \:UNJKIME SHËRBIMI 
I. Adn inistr-tst caktojnë, sëcila 1. Komu~ikime vetëm mbi sherbi- 

për çka i pëkct, di ët e orët c vepri- min t. letonik apo sherbmin te I fonik 
mit të zyravet. apo shërbimin 1clcgraf1k ndërkorntar 

2. Zyrc1t telefonike nuk mund të (neni XVI, § 11) mund të këmbehen; 
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5. Nder të g1itha rasat, kur nji : tarifës së natës edhe në qoftë se so 
set mbrenda shërbimit të ditës. 
H. PAJTI \,\E PËR KOMUNIME NATE 

ND[R ORË TF CAKTUE'v\E 

pa pague taksën, ndër vije telefonike 
ndërkomtare nd('rmjet zyrtarësh fad 
ministratavet t' autorisueme për ket 
qellim. 

Tue kërkue veprimin e kësaj të 
drejtë, këta zprrare janë të detyruern 
me dhanë emnin e cilsin e tyne. 

2. Korrespondencat pa pagesë ta 
ksë lajmohen prei nji] posti në tjetër 
me ernnin ~Service,, (sherbim). 

3. Në rasë nevojë, udha telegrafi 
kc përdoret për komunikimet qi i për 
kastn të kryemit të shërbimit tclefo- 

• nik, 
F. MËNYRA E ZBATIM IT TË 

TllRIFAVE 
ZGJATIMI J r(0\1UNIKIMEVE r. 
l. Niisja (I' .mitë) e adop ue-ne, si 

për marrjen e i aksa, e: si edh për 
zgjatimin ·e kon unikirnevet, asht koha 
e pandashme e tri micuiave 

2. Taksa e kuv.ndimi ndërrnjet të 
pait iemvet zbatohet tue nisë prej ça 
sit kur përftche: komunikimi ndermjet 
postit kërkues e postit të kë; kuen 
rnbassi të k~t p··rgjl'gjun ky i fundit. 

3. Kur kërkohet komuniki pre] nji 
posti publik në d·ejtim të nji posti 
të paituem, atëherë taksa zba ohei tue 
nisë prej çasit q ' të ket p!rgj giun 
posti i p iituern tue vu kërkuesin në 
lidhje me ket po-tin e fundit. 

Në qoftë se komunikimi kërkohet 
prej nji posti të pajtur m në d ej im 
të nji posti publik, atëhere taksa zba 
tohet. prej çasit qi poshti i kër kuern 
vihet në lidhje (mbas rasts) si me 

me k ër- postin e ps i'uërn kërkues si 
kue sin në nji po·t publik. 

post i paituern asht i interesu-rn në : 
komunikim, llt/Jherë detyron taksën 
kushdo qi të jet njeriu qi asht par i 
qitë në k( t post. 

6. Koha e thir. iës të posteve I të 

. , . .. kasin thJ·esh'.ë punvet persona- . h · të t ksës t I per 
nuk hyn~ në nje sun e a • . ·t apo të themele sës së . . h- le të pajtuemt 7 Përveç drsposnavet të posats 

· . d ·et : tij etablissement). .. me qi përkasin korrespon encav : 2 z . timi i lidhjes asht për n11 
· t të : · gJa 

Shteti (D. §1) ere kuvendimev~ i rnuei të pandarnë. Pajtimi zgjatet prej 
pajtimit qi mbajnë ma se 6 minuta : .i ë mue] për veç se mos qoft 

· · k mund · mop n ' rresht, kurrnii komun1k'._m nu i kë utë prej nienës apo tietres palë 
të ket nji zgjatim ma te math se dy i . ~ dit para afatit të përjudhës së 

f .. nuk , tete 1 h. rë nj isij a Vetëm në qo te se . . . hdi m 
' . .. . pa timit në vaz • . . . 

ka kurrnji kerkesës !Jeter QI p~et. 3. Zgjatimi ma i shkurtë t nJI .~1: 
O. TARIFA MARRJE TE TAKSAVET sede të pajtueme asht për dy nus: 

1. Taksat janë të caklueme për : ku. endimi, biseda ma të gjata [mund 
njisi (unite) kuvendimi. 1, ipen vetëm mbas marrveshtjes ndër- 

.2. Taksat përbahen prej taksash , mjet administratash. 
fundore (terminates) e, për ~në pastë, · '4. _ Pajtimi mund të kontratohet 
rr.::j taksash fundori! (terminales) e, : t.·e nisë prej ç'farë do date, por pe- . ' 

për në pastë, prej taksash transiti. j rjudha mujore nuk zen fill përveç s_e 
3. Për caktimin e taksa yet Iundo- : me I. in apo me 16en të sëclllit rnuej. 

re, toka e Shtetenver të mund ndahet · Për ne u fillohtë veprimi para periu 
ndër Zona. Për sëcillen Zor ë zbato- dhës, atëherë kushtimi i pajtimit, për 
het nji taksë e nja] të (uniforme). periudhën e parë mueiore shtohet me 

Taksa të posatshrne të zdrypuna pjesën e' pajtimit qi i takon përludhës 
mund të vihen ndërmjet Shtetensh ku- qi hynë ndërmjet datës së hymjus në 
fii për komunikime të këmbyem ndër- feqi e asaj të nisjes së periudhës rnue- 
mjet vendesh t' afërme të kufinit. jore. 

4. Taksat mund te zdrypën përko- s. _ Shuma e pajtimit njehsohet 
munikime të këmbyem ndër orë të mbi nji zgjatim të mesën tridhetë di- 
natës. tësh e rnirret përpara (anticipatë). 

5. Taksa mirre t për njisi të panda- G Komunikimi i pajtimit caktohet 
me kuvendimi, si mbas rasës, prej t;- pa kërkesë (vet-vetiui) ndërmjet dy 
tullarit të postit të pajtimit prej të cl- postesh të treguem në kontrat në qa- 
llit kërkohet komuniki apo prej atij sin qi asht ba me nji marrveshtje të 
ki ka kërkue komunikimin prej rji përbashkme, përveç se mos pastë nisë 
posti publik. ndenji kuvendim ndërmjet dy vetësh 

6. Së cla nisi kuve ndirnt, n'sun tjerr. Komunikimi pritet pa formalite- 
mbrenda shërbimit të ditës, taksohet te sa të' s iset koha e dhsnun për së· 
pas t.1rifës se dirës, edhe në qoftë se 
mbaron mbrenda sh/rbimit të natës. 

Secila niisi kuvendimi, nisun mbre 
nda shërbimit të naës, taksohet pas 

cilën bisedë në qnfcë se të pajtuemt 
nuk kanë dhanë, shejimin e sosjes së· 
kuvendimit 

7. Pjesa e kohës qi nuk asht për 
dorun giatë nji bisedë (teprue) nuk 
mund të përdoret në nji bisedë tjetër. 
Me gi.th këë, në qoft se mos përdo 
rimi ka rjedhë pre] njij këputje të ko 
munikimev, atëherë nji shërbim, për 
aqë kohë i i pet (për në qoftë e mu 
nduo) të paltuemit mbrenda asaj nate. 

vijon 

KONTRATA 
J. Komunikime ndër orë të cak- 

ndryshëm, caktue përgji.hsisht në njt tuern, mund t' autorizohen natën me 
minut ditën e në tre minuta natën, anë pajtimi. Këto komunikime mund 
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. Në hofrë se në mbarim të kësaj 
r periudhe nuk asht ofrue shpërblimi, 
atëherë i këthehet të pajtuerni t, mbas 
kërkesës së tij, nji u tridheta e shu 

l mës muejore të pajtimit qi asht baras 
me së cilën njisi të humbun. 

8. Pajtimet shenohen ndër kontrata 
apo lidhje qi bahen prej administra 
tës qi ka për barrë me marrë të ho 
llat e taksës. 

Krpezyral e interesuerne marrin 
nji kopje të hëti] dokumenti. 
1. KOMUNIKIME TË VEÇANTA 

TE NGUTSHME 
Komunikimet private të ngutshme, 

mbassi kane parsin mbi komunikime 
i tjera private,' mund të pranohen tue 
/ pague nji taksë trefishe ma të :nallë 

se komunikimet tjera private. Me gjith 
këte, nji taksë maximum ma e vogel 
se taksa trefishe mund të bahet për 
njisi kuvendimi. 

Kryezprat qi nuk praaojnë ' kuve 
ndime private të ngutëshme ndër shër 
bime të mbrëndëshrne kanë të drejtë 
t' i refuzojnë ndër shërbime ndërkom 
tare. 
J. LAJM THIRRIE TELEFONIKE 

Lajme thirrje qi bahen për me ftue 
nji korrespondent në nji post telefonik 
mund të pranohen tue pague nji taksë 
posatshme. 

Komunikimet qi rrjedhin pre] laj 
mesh thirrje [aoë veç këtyne thirrjeve 
e hyjnë nën të gjitha rregullat e ko 
rresdondencës telefonike të rendësh 
me. 

Kryezyrëat qi nuk pranojoë lajmet 
thirrje në shërbim re mbrendëshëm 
kanë të drejtë me i refuzue në shër 
bim ndërkorntar. 

K. LIST' E PAJTIMTARVET TË 
lPOSTEVET PUBLIKE 

2. Sëcila Administratë u ban të 
njoftun pajtimtarvet të vet fijet lidhse 
e postet publikë të vendevnt me të 
cilët mund të ngrihen komunikime te- 

lefonike- 
3. Zyrit e Qendrore me rA ndësi e 

postet publikë ma të parë kanë listat 
e pajtirntarvet e të posevet qi janë 
në rnarrdhanie 

3. Sëcila Administratë i dorzon 
falë administratevet të vendevet me të 
cilat ashi hapun korrespondenca tele 
fonike, nji numer të mjaftë eksernpla 
rësh të listavet të pajtirntarvet e të 
postevet publikë qi janë lidhun me fi 
je qi kanë rnarrëdhanje me këta ve 
nde- 

Orët në të cilat janë hapuri për 
shërbim zyrat qendrore e postet pu 
blikë janë te shenueme në listë, 

4. Adminisratat marrin masat e 
nevojshe, 

1. Korespondenca telefonike mund 
të ndërtohet: 

1° Ndërmjet dy postesh "pajtimta 
rësh; 

2° Ndërmjet dy postesh publikë; 
3° Ndërrniet nji posti të pajtuern 

e riji posti publik; 
2. Korespondencat · telefonike kë 

mbehen në rendin qi vazhdon: 
a) Komunikime e Shtetit (O§ I); 
b) Komunikime sherbirni të ngut 

shëm; 
c) Komunikime të veçantë të ngut· 

shërn; 
d) Komunikime të veçantë të pa 

ngutëshme; 
e) Komunikime shërbimi të pangut 

shërn; 
3. Kërkesat komunikimi e po ta 

uen lajmet anulimi të këtynekërkesa 
vet teiipen sa ma shpejt qi mund të 
bahet prej zyrës dhanse në krye të fi 
jes së qarkut (circuit) ndërkorntar, 

Sëcila zyrë tejep kërkesat komuni· 
kimi e lajmet anolimi në rendim me 
të cilën i ka marrë pa dallue cilsin e 
dhansit. 

Me gjith këte, lajmet anulimi teji 
pen para kërkesavet komunikimi. :;~ 

Kërkesat komunikimi e lajmet anu· 

lirni duhet të jen të përkrahurn (cotla 
tio nnës) prej zjreve telefonike t' inte 
resueme. 

4· Për Korespondenca të ~nji rangu 
(kathegorij.), kornunkimet ipen nlena 
mbas tjetrës e mbas rendit të nëshkrl 
m it (regjistrimit) të kërkesavet në zy. 
rën qi a5ht krye i fijes së qarkut ndër· 
korntar për t'u përdorun. 

Po të takojnë, bisedat (seances) 
pajtimi rëndohun vetë-vetiu 'ndërmjet 
këtyne kërkesave, në mënyrë qi me 
muejtë mi i dhanë, për sa të jet e 
mnndun, n' oren e parapame në kon 
tratë. 
5. Sëcila komunikim pregatitet ndërsa 
këmbehet kuvendimi qi asht tue u M. 

Zyr.i krye e vijës së qarkut ndër 
komtar merr initiativen qi me vu në 
veprim komunikim, t. 

6. Kornunl kimet telefonike ndërto 
hen; nepër udhë normale, apo në rasë 
ngatrirni ase këputje të kësaj, për sa 
të jet e rnundun, ne për nji udhë tjetër 
me tarifen e së parës (udhës normale). 

7 Në rasë të mos përgjigjes së nli 
zyre qendrore, zyra qi thërret e lajmon 
pas njij minuti, neper mjet të nji qar 
ku telefuni tjetër apo, po s' pat me 
udhë telegratik-. 

8. Zyrat qendrore të nisjes e të 
rnërrijties verifikojnë a ashte kënaqë· 
shme ndigjesa në marrje e dhënie e 
shenojnë crët e vumjes në komuni 
kim e të sosjes së kovendimir, 

9. Po sa zgjatimi i njij kuvendimi 
privat kapë gjashtë minuta e qi nji 
kërkesë tjetër kuvendimi paraqitet, zy 
rat qendrore të nisjes e të mërriitjes 
këpusin prej vedit komunikimin e laj 
mo.në, po sa të mundiu, ata qi kores· 
pondojnë. 

10. Administratat mbajnë proces 
verbale qi shenolnë përveç ngjarjeve 
sherbimi, edhe të gjitha elementat 'e 
nevojshëm të marrjes së taksavet e të 
përpilimit të njehsimeve ndërkomtare. 
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cavet se si s' merrë masat ligjore për r 
ndalimin e këtyne se shurri njerzë për 
dorin çakmakë. 

fije mbajtësi e konsumatori i kët ne : Pranohet Art. 4 i formutueme prtj y , K ... 
sendeve gjobohet ~me 5 Fr ari për : om1s1001t. 
copë të tyne , Me këtë gjobë denohet Art. 5. Përveç gjobës së parapame 
edhe shitsi i tyn. Mbajtësi dhe shi- n' Art. 3 të kësas Ligtë, autorët e kon 
tësi i nii çakmaku qi ndizet me eshkë trabandës dënohen dhe me nii muaj 
nuk gjobohen. deri tre vjet burg, tue u dërgue në 

Art. 4. (Komisjoni i Senatit e ka Givqë prej autoriteteve kompetente. 
Iormulue në këtë rnëndyrë) Me rasë . Z. N. DERVISHI, Z. Krpetar ! në 
qi gjindet nji palë tetra lojet ose nji ! bisedimin e kësa] Llgië për fat të keq 

tefterë letra cingarësh e nji kuti shkre- ! 
psash e fillueme tse e pa Iilluerne si- ! 
kur të këtë edhe nji fije mbajtësi e / se bisedimi i Ligjës tash u ha.~ ' ; 

B IS EDI MET E SEN AT IT 
Mbledhja 30 · 

E Ej'e me 13-5-26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 116) 
Art. 2. (ka qenë paraqitë në [këtë 

mëndyrë) Gjanat qi zihen si kontra 
bande konfiskohen dhe digjen për 
para nji kornisije, të caktueme prej 
Min. Financavet. · 

(Komisjoni i Senatit e ka formulue 
në këtë rnëndyrë) Ctanat qi zihen tsi 
kontrabande [konfiskohen dhe ruhen 
prej Qeverisë në nji mëndyrë të po- 
saçme dhe shiten prej sajë me kon- konsumatori i këtyne sendeve gjobo Z N. DERVISHI. Po në kornisi 

h t 5 F
. . .. .. .. I )Oil 

diti! eksportacjon. ~ me 1. art per cope te tyne, me .. . . . . . . 

N 
· f · hi · .. . këtë gjobitie denohe t edhe hit · · Legiislatcrët e ligiëve penale fajet 1 
ë qo të se s ttJa e tane gianavë s t S! 1 : • . . . . 

të konliskueme apo e nji pjesë të tyne tyne. Kërkime mbi trup për gjanat të i kan nda në dy faJe të veçanta e fa1e 
nuk asht e mundun, Këshilli Minis- kontrabandueme bahen verem në për- : të përgjithshme. Faje tl: përgjithshme 
truer vendos djegen e tyne përpara sona të dyshimshem për kontrabandë. !, jan ato qi përfshihen në kodin Penal, 
nii Kornisi]e të caktueme prej Mio. Mbajtësi dhe shitsi i nji çakmaku : fa1e të veçanti j in ato qi ndeshk ohen 
Financavet. qi ndizet me eshkë nuk gjobohen. : .. ·. .. .. . . .. · z A DIBRA N·· o- f' f : me L1gJë të veçante, st pyJd q1 lidhen 

Pranohet Art. formulum prej Ko- . · · · e para~re 10 e u- : . . . 
· · · ndit të këtij Artikulli flitet për çak me Mm. P. Botore si Monopoli, xhc- 

m1s10111t, - : z A DIBRA Për K·· hilli Mi makë a nuk janë t~ ndalueme këto ? i lep qi lidhen me Min, e Financavet, , • , c,Se es,.t I .. , 
nistruer të vendosë për diegëjen ese- .. Z. H. XHEMALI. Çakmakët janë ! ktto zyra ndjekin të drejtën Botore 

. . . . . te ndalueme, përveç se atynëve më : . ... . . 
ndeve qr nuk shiten e JO Mtn. Finan- hk . .. . . : me L1g1e të veçanta qt thamë. Këto es e qt përdorin barite. : · 
cavet? . . . Z. A. DIBRA. Dua shpjegime prej i zyra për dobinë e arkës shtetnore 

Z. H XHEMALI. Komisioni tue z p·· f ·· · · 1 . : hi ct· d . · . . er aqësuesit qt ça crnakët a Janë : ngre 10 pa 1 he heqin dorë nga pa. 
marrë parasyesh se sendet qr do të ndalue a p · : .. o Jo. : d1Ja dhe u asht dha ·· ·· . d · · 
digjen mund të kenë nji vleftë të , ' ne nu e reitë Z. H. SHKOZ.\ (Përf M. F.) Çak- : P , · .. . 
madhe për këtë arsye ngarkoi Këshi. kë . .. . . · rokurorr d. m. th, qe pa ndjekë këto 

. '. . . . ma et me benzinë ose me ft:tl janë , 
1110 Ministruer qt të Vt ndos për dje- .. d .. · . . .. : zyra Prokurori se ban dot ndjekjen 
gëjen e tyne e jo verem Min. Fi- te n a!ueme perveç se atyne qi Jane : ' 
nancavet. me eshke si mbas paragrafit të këtij : 

Art. 3, Gjoba e parapame n' Art neni, nuk ndalohen. j haqerne qi po na refen kompetencat 
11 të Ligiës mbi Monopolizimin e Z. N. DERVISHl. Ç' farë gjobe : e gjykatoreve ?? 
shkrepsave e letrave cingarësh [dhe merret për çakmak? z N DERVISH . .. .. . 
l I 

· d ·· z s P . . · · · r. St nu malle qt etra oje m e ae 21-11-1922 shtohet j , . APA. Gioba qi merret asht : 
dhe bahet sa pesë herë vlefta zyrtare e caktuerne në Ligj en e veçantë të : bahet kontrabandë nga giyrnrpku, 
e gjasë së kontrabanduemc. monopolizimit. : c' bahet? bahet ketë zyra me nii prq- 

Pranohet. z. A, DIBRA. Nga shpiegimet e ces-verbal ngrehi nji padi. 
Art. 4. (Ka qenë paraqitë në këtë Z. Përfaqësuesit kuptohet se çakmakët 

janë të ndaluem përveç se atpne me 
eshke, tue qenë S!:! çakmakët janë të 
ndalueme i heqë vrejten Min. Finan- 

rnëndyrë) Në rasë qi gjendet nji palë 
letra loje ose nji telrer letra cingarësh 
e nji kuti shkrepcssh e fillueme, ose 

"' 

e pa fillueme sikur të këtë edhe nji 

nuk u ndodhesh. 

Z. A. DIBRA. Thuj në Komisjon 

Z. H, XHEMALJ. A jemi në Mu- 

vijon 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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~EPUBliII\A 

fletorja Zyrtare 
=======B=o=to=h~e=t=p~-~i ~v~ së Shtyiit . . .. . =- 
rAJ f'l.'w1i!: për nil mot fr. ar 12 në li Dr ejtlml : zsr« e Shtypit 1·\Nil copë e javës fr. ar 0.2!'> : nil 

Shqlpnl ; fr. ar 20 Jashta; T I R A N £ e javës së kalueme fr ar 1.00 

ma të f~vorizuem. vet kam nderin, i autorizuar plotësisht 
Me gjithë ketë, dispozitat e kësaj për ketë çështje, të ju konfirmoj, se 

D E K R E T O J M Ë : marrëveshtje nuk mund t ' aplikohen deri sa të lidhe' një traktat tregëtiie 
I) Pranimin e marrëveshties së regjimit te veçf!•ë i stabilizuar për definitifisht Q veriia e Rt1)ubltkrs 

nënshkrueme me datë 19 Kallnuer ~6 trafikun kufizor në një gjanësi mesa- Shqipë:are, erdha në marrveshtje me 
midis Z. Hysen Vrioni Ministër i P. tare 15 km. r ga ç'do anë të kulinir. Qeverin Çekosllavake për lë regulluar 
të jështëme i Republikës s' onë dhe Esht e vendosur se ne raste neve- marrëdhrnjet tregëtare midis të dy 

I të z. Kadlec, Konsull i Republikës : je, një marreveshtie e veçantë mbi ap- vendevet mbi bazen e aplikimit mu- 
Çeko'>llavake mbi exponirn!n dhe im- ' likimin e shtërngatave dhe ndalimeve I tuel të konditës st! kombit ma të fa" 
portimin e mallnave në të dp Shtetet 1 t' imoortimit c t' exporarnit do te li- 1 vorizuern. 
në bazë .të reci~rociteti~ dhe :ë trata~ I dhet midis dy vendev et për të lehtë- f Me git~ _ketë, dipozit·a\ e. kësaj 
medlt të _Kom~Lt ma._t1ë favortzuem si suar trefikun reciproke edhe po në qe I ma~'.·ë~esh_r1eJe nu~ ~unt ~ _aphkoh~.n 
mbas kopjes këtu ngiuun, kohen që njana ose .ja'r a nga anët ret;11m1t të veçante I stabilizuar per 

2) Ky. ~~kret-ligjë ~yn në Iuqi li kontraktuese do të jetë e shtë!nguar traitk~n kufiz~r -~ë n~ë ~janësi 15 km. 
qtsh prej ditës së shpalljes. të mbai ndalimet dhe shtërrigatat I nga ç do anë te kulinit, 
' Tiranë, me 24-Vll 926 \ e nalt-tregueme. Eshtë e vendosua se në rastë ne- 

A. ZOG\!J d, v. Kjo marrëveshtie do të hyj n:~ Iu- volë, nji marrëvashtie e v~çantë mbi 
qi 20 dit pas da-ës së kësa,j notë dhe aplikimin e shtërngatave dhe ndali- 

PERMBAJTJA : 
l) 1*kret Ligjë mbi exportimin dhe 
importimin e mallnave. 
Shpalljet e Gjyqit të Posaçëm për fa· 
je Politike. 
Shp. e Gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Le~slativ. 

1) Dekret-li gjë 
Na, Kryeta• i RepubliklS Shqip 

tare i mveshun pr. j vullnetit të pop u- 
llit me Iuqinat sovrane të Shtetit, tue 
pamë dhe vendimin Nr. 608 datë \ 
9. XII. 925 të Këshillit MinMruer; 

Minis'ri P. Jashtme 
H. Vrioni d. v. 

Ministri i Financa vet 
S, Starova d, v. 

Zotni Ministër, 
Duke rëlyer dëshiren e gjallë për 

favorizimin e zhvillimin e marrëdha 
n.evet ekonomike midis dy vendevet, 
kam nderin, i au.orizuar plotësisht 
pr ketë çeshtie, t' i konfirmoj zkse 
lencës s' Ua] se deri sa të lidhet nji 
traktat tregërije definiti], Qeverlja e 
Republ.kës Çekosllovake erdhi në 
marrvesht]e me Qeve rin Shqiptare për 
të regulluar rnarrëdhanje t tregtare 
midis dy vendevet mbi bazën e apli 
kimit rnutuel të konduës së kombit 

munt t~ denoncohet nga se cila prej 
të dy anëve kont?'aktuese me nji pa· 
ralalrnirn tre muajsh. 

copë 

Ju lotërn, Zoti ~.nis*, të pelqeni 
ndisina: e konsideratës s' eme të 
nalta. 

Jos. M. Kadlec cit v. 
Konsul me cilësi të fupiplotës 
e Repu li kës Çekoslla vake 

Ekselencës së Tij 
Hussein Vrioni 
Jlinistëi' i P. të Jeslttm e të R11p. Sl,qiptare 

Tinanë 

Zotni Konsull, 
Duke rrefyer deshiren e giallë për 

favorizimin dhe shvillimin e marrë 
dhenievet ekonomike midis dy vende- 

rneve t' importimit e t' exportimit, do 
të lidhet midis dy Vendevet per të 

I -lehrësuar trafikun reciproke edhe po 
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në kohën qe njana ose tjatra nga anët · 
kontraktuese do të jetë e shtërnguar të 
mbaj ndalimet dhe shtërngatat e nal 
tregueme. 

Këjo marrëveshtje do të hyjë në 
fuqi 20 dit pas datës se kësaj notë 
dhe munt të dënoncohet nga se cila 
prej të dy anëvet kontraktuese me nii 
paralaimim tre muajsh. 

Pranoni ; ju lutëm, Zotni Konsull, 
çlëqien e ndisinave të mija ma të 
ç' quara. 

Në qoftë se nuk i paraqitet Gjpqit 
mbrenda këtij afati vërtetohet se nuk 
don me ju bind llglës, dhe kështu 
ka me ju shikue Gjyqi në mungesë, 
kan me ju rrëxue të drejtat civile dhe 
në bazë të nenit 13 të ligjf s Posaçme 
për faje politike ka me ju sikvestrue 
pasunija e tundëshme dhe e patundë 
shme të tyne dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pas të drejt ankimi mbi 
veprimet e bamuna. 

Të gjith gjindarmet e Policët jan 
Mini3tri i P. të Jashtme të detyruem me zanjen e tyne, 
Huaaein Vrioni d. v. Për plotsimin e veprave të përmen- 

Zotni, jose/ Kadlëç duna i asht shkrue Prokurories dhe 
Ko,isull i Republikës Çekosllavake 371 37., të 

T'irauë në mbështetje të nenevet · " 
procedurës peuale e nenit 13 të ligjës 

Shp. e Gjyqit Posa- posaçme për faje Politike shpallet ky 
,., p&!r faje Politike vendim, " m . Tiranë 27-Vll-926 Nr. 82-1 p. 821 

Gjyqi posaçëm për faje politike 
me akt Gjikimln Nr, 12 e vendimin 
Nr. 13 d, 20-7-26 vendosi pa fajsin e 
Z. Hysejn Mësudit nga Lushnja i cili 
fsh marr si i pandehun për propogan 
d& kuntra Regjimit, si dhe vendosi 
dënimin me nga 7 muj burg të pan· 
dehuove Latif Turkut, Sheban Elez 
Mujës, e Abidin Saliut nga lushnja 
ti shpifes të fajit t' akuzumit Hysejn 
Mësudit. 

2&7-26 
Vendim afati për të aratisun 

Mbasi nuk asht zanun Dr. Omer 
Nishani nga Gjinokastra e tash i ara 
tisun e banon në Genevë Suisse, i 
cili pandehet si propagandist kundra 
Reiiimlt e Shkelqësis së Ti] Kryetarit 
ti! Republikës me qellim qi të shka 
trrolë qetsin e mbrendëshme dhe të 
ndrjshoië formen e Regjimit vendue 
mun prej Asambles Kombëtare. 

Kryetarija e Gjyqit Posaçëm për 
faje Politike që prej datës së shpalljes 
të këtij vendimi të pandehunit përmen 
dun i nëp 15 dit afar për me u pre 
~aotui para Gjyqit. 

Kryetari 

Shp. e Gjyqev .. 
Akt-Gjykim 

Prokurori BKSH
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se po n' atë katund me d. 23-III-1926 
ka vrar një njeri të pa njohur. 

Gipkatorëja, për zbulimin e iden 
ditetit të vramit ka vendosur të ba 
hen hetimet prej asajë Prokurorie tue 
marrë parasyesh se i vrami ka kjen' 
një njeri hajë e parë, 27 vjeç, qeros, 
qose, veshun me roba pantaltona ush 
tari. brekët prej fanelle' gunë të zezë 
dhe qylaf prej rrobe ; dhe për sipv, 
në trup të tij i janë gjendur nji pal 
litar, një sapun .i kuq me erë, ojë so 
jak prej briri dhe nji kuti duhani. 

Përfundimi ini të lutur të na laj 
mërohet para datës ....•. që esht 
lenë për vazhdimin e gjyqit 

Berat, me 7-Vll-1926 
Kryetari: 

* • * 
Gjyqi Paqtues i Kolonies i formuem I bee. 

prej Gjyqtarit Leonidha Kona tut: qe. 
në pranë dhe Sekretari Pandeli Mane 
si protokolist, për të kqyrun padijen 
engrehun prej paditësit Riza Nexhip 
banues në katundin Goshtivish sun 
dre të paditunit Rushan Asim nga 
Blushi tash me banim të mos ditur 
për pagimin e 490 grosh të mara 
hua me datë 15-111-1911 : Në gjyqin 
q2 rodhi në prani të paditësit e ne 
mungesë të paditunit sot me 18-IJ.926 
ka giykue. 

Mas Nenit 18 të shtojcës procedu 
rës civile u vendon që ipadituna Ru· 
shan Asim t'i paguajë paditësit Riza 
Nexhip 4\lO (katrcqintenentëdhletë) 
grosh me kamaren ligjore që prej 
datës 15 Maj 191 I deri në pagim e 
mos kalnjnë kryeglen dhe senzimet 
e gjyqit, dhe në rast kundrështimi de 
tyrohet lpadituni me refuzimin të bejë 

Ky venim n' afatim ligjor muat t! 
kundrështohet ose të diktohet. 

Arësyenat Ligjore 
Paditësi kërkoj të nxjerrunit të 

sendit padisë tue paraqitun dhe një 
akt huash, dhe masi ipadituni ish me 
banim të mos ditur Ftesa u botue në 
Fletoren Zyrtare me Nr. 87 datë 8 
Nantuër 1925 dhe rnasi ditën e cak 
tuar për gjykim nuk u çfaq 111as kërkimit 
të paditësit u vendos vijim i gjpqit në 
mënyrë të Nenit 59 të L. për giyqe 
Paqit dhe kërkoj të vendoset nfi më 
nyrë të ligjit masi skish të tjera. pro· 
va. 

Gjykata tue marë parasysh arësje- 
oat e nalt shenuara vendosi si që u 
tha me sipër, 
p. 10 Ersekë me 18-11-19Z6 P. 808 

Gjyqtari Paqtues 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJ70N""I I II. 

B I S k~D I M ET E O H O MES- SE D E P UTET V. ET 
Mbledhja e 27. 

E Hane me\36 Pritt 1936 ora 3.30 m.d 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon nga num. 117) 
Regjistrimet (inscriptions) qi lypset 

për trajti'!1in e njehsimeve, per sa të 
jet e mundun, përkrahen ditë për ditë. 

M· ARHIVAT 
Sëcili dokument qi intereson sher 

blmin telefonik ndërkomtar, ruhet ma 
së paku për gjashtë muej rue nisë prej 
së part's ditë të mo.it qi vjen pas 
datës të çilës i përket. 
N. KËTHIME TAKSASH TË PAGUE 

ME 
1. Sëcila kërkesë kuvendimi, qi për 

shkak të shërbmit telefonik, nuk k- y· 
het tu..: e vu në komunikim me pos· 

tin e kërkuern, nuk paguen taksë. Në 
qoftë se asht pague shuma e :taksës, 
atëherë këthet, 

2, Nuk mund t' ipet shkarkim tak· 
se, përveç se, kur, për shkak të nder 
tirneve telefonike nuk kanë mujtë me 
korrespondue, postet e vfimë në komu 
nikim, me kusht qi postet qendrore 
apo publikë t' intcresuem, të jen të 
ftuem m ejherë 'për me vërtetue pa mu· 
ndje e komunikimit. 

3. Sëcili shkarkim takse asht i cak 
ktuem me marrveshrje t' adninistrata 
vet t' interesueme. Sëcila prej adrnini 
stratavet hiekë dorë prej pjesës së vet 
të taksës. 

O. LLOGAR(JA 
1. T' ardhunat qi vinë prej shërbi 

mit telefonik, përftojnë prej anës së 

secilës Administratë nji njehsin të po 
satshëm të ndamë prej njehsimit të t' 
ardhunavet telegrafike. Njehsimet cak· 
tohen e shkatrohen pas dispozitavet 
të zbatuem për njehsimet telegrafikë •. 

2. Në rasë të konteshtimit mbi 
zgjatimin e njij kuvendimi, admlnlstra 
tat l rrilnë nëshkrirnevet të zyrës qend 
rore të nisjes. 
P. DISPOSITA TS PËRGJITHSHME 

Dispositat e rregullores qi nuk 
janë kundra caktimevet të kësa] kapti· 
ne e qi i përkasin po atyne pikave të 
kësaj kaptine, zbatohen edhe në shër 
bimin telefonik. 

16 ARHlAAT 
LXIX. 

Originalet e telegramavet e doku 
mentat relativë, qi mbahen prej adml- 
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s~ dorzueme në kohë t' arrijtjes, për t' Europës bashkë edhe Algerija, Tu- , qoftë se Administrata e interesueme 
në qoftë se këjo kopje asht e rueitun nilsi, Rusiia Ksukasi e Turkija e Asis njeh se ndërlikimet e ~a~e peng;ojshin. 
prej Kryezyrës r ë vendtt të dnjtuers. apo ndërmjet dy vendesh kufitarë ja. j me mar.r~ vesht knpt1~in e f1alvet qt 
Këjo e drejtë soset pas afatit të caktu- shta Europës ase të lidhu, me nii fi· 1 nuk u ishte ndrue traita; 
em për ruej jen e arhivsve. je direkte; 1 g) Taksa e plo.ë e ç farë do laj· 

3. Për të giitha kopjet qi dorzohen 3° Tri herë 24 orë ndër gjitha ra- : mi: tj-tër shtrbirni të taksuern, rel.!gra- 
P6S mënyrës së caktu sme prej këri] sat tjera. I f!k apo posucr. dërgimi i lë cilit 
neni, mirr.t nii taks' e pre me prej 50 Zgjatimi i mbylljes ~ë zyrave kur I shkakton. t prej njij glib im shë. biml. 
qindtarësh për .t. legra n qi nuk kapër- asht ai shkaku i vonesës, zgiati-n] i ii h) Shuma e plotë paradhann për 
c:~n nji~.ind f1a'._ë Përt, j njiqi~d .fja- : transportit. me expres, koha e përdo- , 1.ë pssu~ _ni: përg.ig] ~ "" mar~si nuk 
lesh, ke10 takse sbtohe t nga ;,O q•nj-.: run për t-idhrnjen detare rë telegra- ka mueltë l a përdorin dëfsën cër 
tarë për rresht (s. re) apo piestirn : mavet detarë si edhe zgjatimi i nde- I përgj·gj~ të pagu.m e apo e ka refu- 
(fraction) rreshti nji qind fjalësh. ;,·s së këtyne telegramave në nii serna- t zu: me e kur këjo dël.e së gjindet ndër 

4. Administratat telegrsfike nuk for, në nji station breguer apo në nji · duer të shërbim't qi i a ka dorzu e 
janë të detyruem t' ap in komunikime . ani, nuk numrohen n' sfa'et e shënu- I apo i a5ht këthve kë ij shërbimi para 
apo kopje të telegramav.t qi u naltshe- e rn këtu sipër. ' soset së nji] afati tre muejsh tue nisë 
nuen përveç se kur dërguese, marrsi j Afatet e treguern ndër alineas 2° e j prej datës së dhanies së dëtresë-. 
apo ata qi kanë të drejtën e lync t' : 3° zdrypet gjprnës p.r telegrarna i) Taksa qi i përket përshkimit 
apin shënimet e nevojshëm për të gjo- Shteti si edhe për telegrama te ngut- 

1 
eletrik e qi nuk a~ht krpe kur, për 

tun tclegramat qi i për kasn kërkests shërn e lajmet shërbimi të raksuern. · shkak të këputjes së nit udhe telegra 
d) Taksa e plotë e sëclit telegram l fike, asht shpiemun për në vend ·te 

17. SHTAKSJME (DETAXES) APO ; në gjuhë të mëshehtë me pë+rahasim \ dreiturn me udhë pos.ore ase me :nii 
KËTHl'.1E PAGESASH. i apo të s6cilit telegram në gjuhe të mjet iietër, Me gjhh këtë, shpenzime 

këthj llët, qi për shkak gabimesh në e dhanuna për t~ përdorë në vend t' 
l. U këthehe n atyne qi kanë pa ! tejdhanje, nuk ka mud të me krye çil· udhës telegrafike të parë nii mjet t, an·· 

iazl punën e vet, për në qohë se ga. \ sporti ç' Iarë do, rrëzohen prej sumës 
birnet nuk janë të ndrequn me lajm • qi do të këthehet, 
shërbimi të taksuem; I j) Taksa e plotë të sëcilit telegram 

a) Taksat e plotë e sëcilit telegram 
qi për shkak të shërbill'it telegrafik, 
nuk ka rnërriitë në vendin e cr-iruem 

b) Taksa e rlotë e sëcilit telegram . 
të ndalun në tejdbanie ~për shkak të 
këputjes së nji udhë e për të cilin 

~y afat zgjatet deri në dyrnbedhetë shkak dërguesi ka kërkue anulimir; 
muejë për telegrams. c) T~sa e plotë e sëclit telegram, 

LXX. qi për faj të shërb'rnit telegrafik, ka 
J. Originalët apo kopjet e telega- 11errij1un ma vonë se do të kishte 

mavet nuk mund të komunikohen për· rnërriitë me postë, apo 4i s' asht dor- 
veç se dërguesit apo rnsrrsit, mbasi zue të dreituemit përveç se pas t.ji 
të vërtetohet indentiteti i tyne, apo , koh« 
përfaqsuesit zyrtar të nënit prej dyvet. 1° 12 orësh. në qoftë puna per nii 

2. Dërguesi e rnarrsi i njij telegra- : telegram të këmbyeri ndërmjet dy ve· 
mi apo përf'aqsuesi zyrtar i tyne, ka· , ndesh t' Europës kufitarë apo të li 
në të drejtë me pasë dorzimin e kopje. ' dhun me nji fije direkte; 
vet (të vërtetueme për të njajta me 2° 24 orës'; në qoftë për nii tele- 
originalin) ~ këtij telegrami apo kopjes gram të këmbyem ndërrnj-t dy vendesh 

nistrataver, ruhen ma së paku për 
dhetë muejë (tue numrue prej majit 
qi vjen pas atij qi depozitohet telegra 

. mi) me të gjitha kujdeset e masat e 
, nevojshme n~ pikë pamje të mësheht- 

SIS. 

së tyne, 

r xxi 

gue mbas nji] kërkese këthim e apo të 
nji reklamirni qi i përket eksskutimlt 
te th~: bia?ir: 

e) Taksa shtojcë qi zbatohet për 
riji shërbim të poratshëm qi nuk asht 
hrye si edhe taksa e shënimit të rasës 
të pa kryem; 

f) Shumat e paguerne për lajme 
shërbimi të taksuesn për të kërkue 
përsëritjen e nji pnse tekgrami qi pa· 
ndehet e gabucme në qoftë se përsë 
ritja nuk asiit baras me tejdhanjeo e 
par:', por nen res, rvë qi, në rasë se 
ndouji fjalë a,ht qorrue c tjerat të 

idhanuna pa qortue në tel~gramin e 
parë, It ksa e lial vet qi i pt rket th je· 
shtë fjal\ et të dhcnuna të herë pa 
gabim, nuk këthehet. 

Me gjith këtë, taksa e fjalvet qi 
janë tejdhanë pa gabim duhet të këthe 
het, si do qi !ë jet gjuha (angage) në 
lë cilën a-;ht redakrue telegrami, në 
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me përgjigje të pagueme qi ,iuk ka : apo ndërlikimit, nuk zbatohet këthi- së vendit të drejtuem e cita giykon 
muejtë me krye çiltazi punën e vet 
prr shkak ië oji shr egullimi të shër- 

mi i pagesës ndër rasat e nalrshenue 

me. 
bimit ase qi ep të drejtë me këthye j 4. Kur gabimit qi i ngarkohen 
taksa e dhanun për përgjigje. Kështu shërbimi telegrafik janë ndrequn me 
edhe taksa e plotë për ç'farë do për- anë lajm shërbimit të t-ksuern në afatin 
giigje tl! parapagueme qi nuk ka , qi rezulton prej zbatimit të germës 
muejtë me krye çiltazi punën e saj për \ 3 të paragrafit 1, këthirni 'i pagesës 
shkak të nji shrregullim të shërbimit : përshinë vetëm taksat e këtyne lajme· 
aso dore qi ep drejtë me u këthye ta- i ve shërbimi. Kurrnji kërhesë pagimi 
ksa e telegramit të parë. ; nuk asht e detyrshme për telegrarna 

k) Taks e fjalës apo e fjalvet të ; qi u përkasin këtpne lajmeve. 
lanuna pa u shti në tejdhënjen e njij i 5. Kurrnji ktthesë gabimi nuk ba 
telegrami. kur asht baras e ma tepër j het ptr telegrama ndreqsa qi në vend 
se- nji frank, përveç në qoftë se pa- ! me u këmbye prej zyrës në zyrë nen 
gtrni nuk asht ndrequn me anën e nji : trajtë lajm shërbimi të tak sue m (neni 
lajm shërbimi të taksuern; XVII), këmbehen drejtë për drejtë ndër- 

l) Ndryshimin ndërmjet vlerës së mjet dërguesit e marrsit, 
nii dëftese për përgjigje e shumës së 6. Dlsr ositat e këtij neni nuk zba· 
taksës s~ nii] telegrami të shfrankuern tohen për telegrama qi përshkohen 
me anë të kësaj dëftese, në qoftë se 
k)' ndryshim asht ma së paku bcras 
me nii frank (nëntl., § 2); 

m) Taksa e ç' f'arë do telegrami 
të ndaluem për zbatim të depozitave 
të nënevet 7 e 8 të Kovendesës së 
S'I Peters burgu', 

n) Pjesa e taksës e detyruerne për 
ç'farë do telegrami t' anuluem (neni 
XLIV, § 3 e 3). 

2. Në rasë të kL thi mit të pagesës 
së mi pjesë të njij telegrami shumë 
hapjesh, numri qi del tue nda taksën 
e përgiithësbme të rnarrun me numrin 
e kopjevet, cakton taksën qi i përket 
sëcilës kop.e, tue niehun telegramin, 
për kët qëllim, edhe për nji kopje. 

3. Në rasë të parapamë prej alineas 
a, b, c, d, i, e, k, të paragrafit të pa· 
rë para këtij neni, kë thirni i pagesës 
nuk zbatohet përveç se thjvsh.c cd.r 
telegrarna qi nuk kanë arrijtun apo 
qi janë anulue, vonue apo shtraitue, 
si edhe këthim] i taksavet shtojca t~ 

të ra perdoruna. Ncër korrespondenca 
qi janë shkaktue apo ba per të pane_· 
voishme prej mos dorzimit të vonesës 

ndër vija, të niij Kryezyre, qi nuk ka 
marrë pjesë n'ujdi e qi kishte për 
të refuzue t' i shtrohet d~tyrimit të 
këthesës së pagimit. 

Me gjith kërë, Krye zyrat qi [anë 
në lidhni, e qi kanë marrë piese në 
teidhanle. hjekun dorë prej pjesës si! 
tyne të taksës kur asht caktue e drej· 
ta e këthesës s;;! pagimit. 

LXXII. 
1. Sëcilit reklamim për këthcsën e 

paairn të taksës duhet të bahet, tue 
marrë para sysh se afati soset po s' 
u dha reklamimi para pesë mu-jsh 
prej datës së dorzimit të telegramit. 

2-. Sëcili reklamim duhet t'i para· 
qitet, Kryezyrës dërguese e të jet për 
cjellun me aktet vërtetuesa, d. m. th. 
rre nji deklarim të shkruem prej zy- 
rës së drcitueme apo prej të dreitue 

mit në qoftë se telegrami ka qenë 
vonue apo nuk ka arriirun; kopja e 
d~anun të drvjtuemit në qoftë se asht 
punë ndërlikimi apo mungesë fjalësh 
ne telegram të marrun, 

Me gii h këtë reklamimi mund të 
paraqitet prei të drejruemit Kryezyrës 

a lypet me u marrë para sysh apo 
me i a paraqiten zyrës dërguese. 

3. Kur paraqitet nji kërkesë për 
këth-sën e pagimit të nli takse mund 
të rnirret prej reklamuesit nji taksë e 
njajtë (uniforme) reklamimi qi të jet 
jo ma e naltë se nil frank. 

4. Kur nji reklarnrn niilet i arsye 
shëm prej administratavet t' intere 
sueme e taksa telegramit këthehet prej 
K rpezyrës dërguese e taksa reklamimi 
për në qoftë se asht marrë, i këthe 
het reklamuesit. 

5. E drejta e këthesë s së taksës 
së pagueme asht parashkrue pas nH 
afati gjashtë muejsh tue nisë prej da· 
tës së letrës me të cilën lajmohet dër 
guesi se asht cak rue për u këthye ta 
ksa· 

6. Dërguesi qi nuk ka ndenjen e 
vet në vendin ku ka depozitue tele 
gramin, mund të paraqesë reklamimin 
e tij në Krpezyrën e vendit dërgues 
nëpër mjet të nji] Kryezyre tjetër. Në 
kët rasë, në qoftë se bahet pagesa, 
Kryezyra qi e ka marrë, asht e ngar 
kueme me këthye taksën. 

7. Reklamimet e komunikuem pre] · 
nji Krye zyre në nii Kryezyrë teiipen 
me nii ,,dossier. të plotë, d, m. th. 
duhet të përmbajnë (n' origjina, në 
nxjerrje apo në kopje) të ~jitha ak 
tet duhet të jen t'analysuem frenglsht 
kur mo; të jen të redaktuem në ket 
gjuhë apo në nji gjuh:' të kuptueme 
prej të gjithë Krpezyravet i' intere 
suerne. 

8. Reklamimet nuk tejipen prej 
Kryezyr~ në Kryezyrë përveç se kur 
faktet mbi -ë cilët janë mbështetë mund 
të sjellin këthesën e taksës. 

Me gjith këte, hetime të [ashtza 
konshme mund të kërkohen prej Krye, 
zyre sh n' interes të shërbimit kur ba 
h.n apo përsëriten shrregullime te 
mëdha, 
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9. Kur nii Krpe zyrë merr nji kër 
kesë për të këthy,. taksën qi asht pa 
gue për· nji përg.igle, mundet me i 
a dërgue kërkesen dreit-për-drej Krye 
zyrës qi ka dhanë deftesen e përgii 
gjës së paguerne. 

Këjo Kryezyra e fundit bag- sën e 
taksës së këthyerne si tue dhanë auto 
rizim qi me kapërcye surnën në de 
tyrë të saj nepër mjet t' administrata 
ve të ndryshme nderrnjetse, si tue der 
gee drejtë-për-drejt në nji ma~dat pos 
te, Kryezjrës apo zyrës derguese 
shumën për të kërhye, 

LXXlll. 
I. Për sëciiin tegram ti mos dor 

zuern në drejtim, kthimi i taksës ba 
het prej Kryezprës ndës vija të cilt s 
asht ba shrregullirni qi ka ndalue vaj 
tjen e telegramit të drejtuemit, 

Me gjith këtë, kur humbja e nji 
telegrami ka ndodhu i në kohë tejdha 
njes, taksa qi i përket udhtimit qi 
vjen pas, "· për në pastë edhe ajo e 
përgjigjës së pagueme, paguhen për 
herë prej Kryezyrës qi i ka marrë 
apo qi do t'i mirrte me anë të llo 
garis. 

2. Në qoftë se nuk tanohet kër 
kesa për këthesen c taksës për shkak 
të mos doreirni, atëherë dorzimi i t: 
legramit duhet të vërte ohet me nj,j 
deklarimi t' adm 'nistrarës mar se. 

3, Kur asht për vonesë, këthesa e 
taksës· së plotë bahet p r he sapë të 
kryezyravet për shkak të cilave t as ht 
ba vonesa e në përpies im lë vonesa 
savet qi janë ba per faj lë silës Krye. 
zyrë. 

4. Në rasë kur nderhkimi i nji] 
telegrami ep të drejtë për _ të kërhye 
taksen e marrun, Kryezyra dërguese 
cakton gabimet qi kanë pengue tel - 
gramin për të krye qe llirnin e ti: e 
pjesa qi u takon Adrninistratavet të 
ndryshme rregulloh, t pas num, it lë 
gabimeve! të caktuern në ket mënyrë: 

\ /. .. 
nji fjalr~ /~ Imun apo e slifuemc nje- 
het prr nji g2bim. 

5. Pjesa e shumës qi i takon me 
u pague pët· nderfikimin e nji Iiale të 
shtrajtueme qi asht përshkue ndër vi 
ja shumë AdminislratJV, t. 

6. Këthe sa e nji takse shtojcë qi 
zbatohet njii sherbimi t~ posatsbëm 
të p,, kryem i ngarkohet Adrninistratë5] 
për shkak të cilës nuk asht ba ky 
shërbim, 

7. Fjalët e Isnuna pa shti apo ga- 
bimet i ngarkohen: 

a) Dy zyra vet: kur për shkak të 
pakujdesit ndër këto dy zyra prej kon 
trolit rë parapamë në nenin XXXIX, 
telegrami ka humbë ndërmjet kë1yne 
zyrave; kur nji ge:-më apo nji cifër 
apo shumë gërma ase cifra qi përbai 
në fjalë t~ taksueme janë lanë pa vue 
apo shtue prej zyrës qi ka tejdhanë 
e zyra qi ka marrë e nuk ka verifi 
kuem numrin e fjalvet: kur përkraha 
simi i detyrshërn apo përsëritja e de 
tprsh me pa kerkesë (b offic:) asht 
lanë pas dore apo dhanë e pa plot 
suerne. 

b) Zyrës qi ka tejdhanë apo zyrës 
qi ka marrë, mb is .rasës, kur p r 
shkak thjesh ë të pa~u)desit në ket 
zyrë prej konrrolit 'ë parapamë në ne 
nin XXXIX, telegrami ka humbë ndër 
m]- t këtyne zyrave; 

c) Zyrtls qi ka marrë: kur nd: r 
v; gla qi a pin larg ka nji ndryshim 
të pandrequri ndërmjet tekstit të tej. 
dhanun e pr sëritics së zyrës (d' of. 
fier) ; të gjtha veglavet kur, asht ba 
ndr eqia e nuk asht rdrrue tejdhania 
parë mbas kt saj ndr. qie ; 

d) Zyrë s qi ka teidhanë ; kur ka 
nji ndryshim lë p md-equn ndërmjet 
tekstit 12 tejdhanun e përsëritjes së 
zvrës (d' office) apo me përkrahasimin 
e dhanun prej nëpunësit marrës si e 
dhe nder të gjitha rasat tjera. 

8. ~ur për shkak n mungesës apo 

panjoftimit të dokurnentavet nuk mund 
të diktohet zyra përgjegjse për fja 
lë të lanuna apo për 1ji gabim, atë 
herë kë.hesa e taksës i ngarkohet ad 
ministratës qi nuk ka prova pafajnije. 

'Me gjith këte, për te] dhan]e të ba 
me nd r vija ku përdoren vegla me 
marrje ndigjuse, e kur mungoinë pro 
va qi apin leje me cakrue mater.al'sht 
se cila prej dy zyrave mund t;! nje 
het fajtore për fjalët e lanuna apo ga 
bime atëherë këthesa e taksës qi mund 
të takojnë baret p~r-gjymës prej se 
cilës së dy administratave qi mvaren 
k-to zyra. 

9 Kur njl reklamim asht paraqi 
të e vu në qarkullim ndër afatet e 
caktuem prej paragrafit të parë të ne 
nit LXXII e qi zbërthimi i tij nuk 
asht notifikue fare mbrënda afateve të 
venduern pr- j neni LXIX për ruejtjen 
e arhivavet, Kryezyra qi ka marrë 
reklamimin kërhen e reklamucrne, e 
pagesa i ngarkohet-Administratës qi 
ka ,·011ue hetimet. 

10. Për korrespondenca të rregli 
mit europjan si edhe për radiotele 
grama të dy regiirnevet, këthimi i tak 
save u takon Administratavet të Shte 
t.t apo të Shoqnivet private nëpër vi 
jë të të cilavet asht tejdhanë telegra 
mi, tue lanë se cila administratë pje 
sën e vet të taksës qi i përket. 

Këthimi i taksavet lajmesh shërbi 
mi të taksuern vuehel prej Adminis 
tratës qi ka marrë këto taks 1. 

LXXIV. 
1. Këthesa e taksës të telegrarna- 

vet të ndaluern në fuqi lë nenevet 7 
e 8 të Konvendesës i ng-rkohet Ad 
ministratës qi ka ndalue tel-gramin, 
Këjo duhet të vuejë pa kërkese (d'of. 
fice) pagimin t kë.hesës së këtyne 
taksave. 

2. Me gjith këtë, kur këj" Admi 
nistratë ka notihku; mbas nenit 8 pe 
zullimin e disa kathegori korrespon- 
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tim të taksavet elementarë ndrmale. 
Dispozitat e naltshenuem ~ u zba 

tohen edhe telegrarnavet të tejdhanun 
me nji udhë ma të kushtueshme ndër 
kushtet e .l.ftuern në nenin XLIII, pa 
ragraf 2. 

Nti ket rasën e fundit, kurrnji Ad 
ministratë nuk mundet, për shkak të 
të shmangunit 1' udhës të tejdhanje, 
me marrë nji taksë ma të naltë se a- 
jo qi asht marrë për tejdhanjet, 
nepër udhë të këputun, Në qoftë se 
taksa e udhës qi asht ndjekë me të 
vërtetë asht ma e naltë, atëherë tak- 
sa qi këjo Administratë ka marrë nor 
malisht, lypset të hyjnë në shume të 
taksavet për t' u Iida në përplesrlm 
sikur asht thanë ma sipër 

Telegramat e udhzuem nepër nji 
udhë të shmangun oder kushtet epa 
rapamë në ket paragraf shenohen me 
fjalën ,,D.:vic\ përcjellun me emnin e .• 
zyrës qi ka ba të shrnangunin, Ky 

Kur në njenin apo tietr.n regjim, i shenim tejipet në fund të parafillesës 
raksa e trarsportit me expres asht i pas shenimit L' udhës, për në qoftë 

· se ka ndonli. 
6. Për telegrama në mes vendesh 

kufij, qi pershkohen neper nii udhë të 
shmangun, Kryezyra dërguese boniti 

. kon taksat normale transiti, përveç se 
Ije mirren përpara sysh në nji rregu- prej dërguesit. Kryezpra dërguese dër- i mos u b iftë nji ujdi e posatshrne, 

· · Për kundra, taksat fundore për këta 
telegrama livkidohen ndë mjet t' Ad, 

. .. .. . minstraravet të dy rendeve kufitarë, 
nuk hyjnë nder njeh- përveç se mos i mbetsdin prej Ad. 

mund të zbërthehen drejtë për drejtë : sime ruhen prej Kryezprës qi i ka ministratës dërguese pas njij ujdije të 
ndërmjet Shtetenve ekstreme pas njij : ngarkue (marrë). posatshme. 

5. Nder korrespondenca ndermjet 7. Në korrespondencën qi vjen a- 
vendesh Europianë (rnbrenda 1•.1aroku, po shkon për vende jashta Europës 
Algerija Tunisi Turkija e Asis e Ru- me përjashtim të Marokut, Algeris, 

· ' . · . , Tunisit, Turkis s' Asis e të Rusis së 
Administrata kontratuese qi asht në sija e Kaukasit), kur tcidhan] a shma- : Kaukasit, përveç në rasën e shenue- 
marrdhanje direkte me Krpezyren qi nuk o get prej udhës qi ka shërbye për : me në paragrafin 5, rë 2. alineas, kur 
ka marrë pjesë në lidhje, ashte ngar- bazë të trajtimit të tarifës, taksa qi : nji telegram, ç'farë do qi të jet asht 
kueme me rregullue llogarit ndermjet tepron tue nisë prej pikës ku asht : tejdhanë për nji udhë. ma të kush. 
kësaj Kryezyre e tjeravet qi janë në shmangë udha normale ndahet ndër- 1 t. eshme se ajo e cila asht për bazë 
lidhje të cilavet ajo Kryezyra qi nuk mjet t' adrninistratavet qi kanë marrë : btë taksës,_ aKtëhere ~ct:-y.shkimih i takes, 

. . . . . . .. . . . . . · aret prei ryezyrës qt a s mangun 
ka marrë pjesë) qt ka sher bpe për pjese në tejdhanje lë telegrami, ba- : telegramin, përveç se kur veprohet ku- 
ndermjetse në tejdhanje, shkë me Administratën qi ka ba të : ndra Kryezjrës qi i ngarkohet faji i 

LXXVI. . shrnangunit e me kablot nendetse në : të shmangunit. 
I. Llogarit trajtohen pas numrit lë : fjalim. Këjo ndarje bahet në përpjes- · 

dencash, atëherë këthirnl i taksave! të 
telegramavet të kësajë kathegorije ba 
r7t prej krpezyrës së vendit dërgues 
tue nisë pre] së nesermes të dirës qi 
i ka ardhë notifikimi. 

Nder regjime extra europjane. si 
edhe për radiotelegrarnë të dy regji- 
meve, kur pranimi i këtyne relegra 
rnave asht rezultati e njij gabim shër 
bimi, zbatohe~ dispozitat e nenit 
LXXIII, paragraf 1 O. 

18, LLOGARI 
NENI I 12,i l(ONVENDESËS 
Palët e nalta kontratuese i dety- 

rojnë njena tjetrës me dhanë nlehsi 
min e taksave qi merr sëcila prej ty- 
ne. 

LXXV. 
1. Franku vyen për njisi mone 

dhare në trajtim lë llogarivet ndër- 
komta re. 

2. Sëcilli Shtet krediton Shterin 
kufi për shumën e tsksavet të tele- 
grarnavet qi i tejipen, tue i nje hsue 
qysh prej kufioit të këtyne dy Sht r- 
tenve deri në vend dreitue rn pa ba hc- 
sapë zbritjet e shenjueme : tt le grama- 
vet Shteti ndër disa vija; këto zbri- 

llore te posatshme te bame ndërmjet 
administratave 1' interesueme. 

3. Taksat fundore (terminales) 

marreveshtje ndërmjet këtyne Shteten- 
ve ndërmjetës. 

4. Po u zbatue neni LXXXVIII, 

fjalvet të tejdhanuna për dië, së cila 
fjalë e ngutshme asht e njehsuerne 
për tri fjalë. 

2. Taksat shtojca lihen jasht njeh 
simit si edhe taksat qi nuk janë ma 
rrë prej zyri.·s s' arritjes por prej njij 
zyre tjetër. 

Janë të perjashtueme prej njehsi 
mit edhe lajmet shërbimi të taksuem 
e telegrarnat, taksat e të cllvet nuk 
u asht marrë prej zyrës dërguese a 
po rishderguese si pas dispozitavet të 
Rregullores. 

Bahet përjashtim në rregutlen qi 
prinë : l O për taksat e ma rruna për 
përgjigje të pagueme; kë:o regjistro 
hen ndër llogari e i detyrohen Krye- 
zyr .. i qi ka marrë telegramin e parë. 

2° Për përgjigje lë paguerne ata 
vetë: k ëro kapërcehen në llogari. 

3. Në regji nin extra-europjan kre 
ditohet edhe taksa e përkrahasimir. 

baras apo ma e nalrë se 5 frank, 
Kryezpra e drejtimit reklamon drejtë 
shurnen Kry, zvrës dërguese në qoftë 
se këjo taksë asht pagu e në nisje 

gon ket taksë me anë ti nji] mandat 
poste. 

4, Taksat qi 

(vijon) 
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B I s E D' M E T E s E N A T I T :::.~:r~:jle~·e:i n:~u~ës~~:h:to:epet:~~ 
. . . mbi kontrabandën për deri sa tl\.pro- 

Mb ledhja 30 I caver, Nuk asht rnarë mbi kat~g~rlZI- vohët e kundërta janë të vletshmë. 
•1 • / min e gjobave, por për ndalimin _e z. KRYETA~I. s Minuta pushim. 

E EJ.e me 13.5 26 ora 10 p. d Ik b ct· ë · t monopoli · · b dh' . . . I ontra an ës p r gjana e • Mbas 5 MitlUta pushimi m le ia MbledhJen e kryeson Z P, EvaniJeh , . ht · t J.. rkës shtet 
(v .. 117·) : zueme qt as in eresa e a • h 

1 . i Jon nga num. , . . . . . . .. . . ape . 
·· . , .. . , j n?r~ ka ba ~11 L1gJë t: re~et për d;~· r: H. XHEMALI. Ashte mtyrshme 

Pra zyr.it n asht ne dobi- t arkës, , ritmin e zuzrmtarve qt kështu m 1 . . . · z A Dib . ,. 
h . ct· I .. i b · aJO shtesë q1 beri . , I ra Sv xon- ngre 10 pa 1, ose e ene. ' · h · k b dë .. 

, . .. I prerë ovin e ornra an s. : trabandisti do ti! çohet me gpth evra- 
Z. KRYET ARI. U lutëm hyni ne ! z H XHEMALI. S'kam marrë : . .. , h ·, 

: • · : ket në gJyqc pra s as t nevoja e teze. 
11 
vr sht gj:i nga hisedintf' deri tashëme : . h ë ' Z N DERY ISHI L .. 1 t .. t · "r · asaj s tes . · • · rgJIS a ore 1 : se z. N. Dervishi foli mjaftë gjatë : . · · · 

d · · o-· bë dh · b · : : z. A .. DIBRA. Mbasi në lialen q1 enojnë me bJo e e JO me urgim, : mbi rregullat e drejtësisë. : . . · ·· 
'k ·· ct · · · ' · mbajta ma parë nuk u zgjatn ner se s an atë te reJtë zyrat për me / z. N. DERV!SHI. Në mos muart i . . . . , 

burgosë dhe për ketë arsye u kin : .. . . . .. . .. . shp1eg1md, për ketë arsye tani p,) c 
• : vesht çe thashë 1 përsëris dhe nJI : . . . .. . · ,, d dhanë të drejtë padije, dhe do t' a : . . ,. . : shkoqitë ma mire mendimin se ç. e- 

:hnëq1t1kupton1. : h ·N·.. f të kë shpjegoj xhezaijunët ke.ë të drejtë ja i . : sha me t anë. e 011 paragra c - 

. : Z. S. VUÇITERNI. Jo Jo nuk asht : .. · h h t • dë · · ep t p · kanë lanë zyrave, e cila asht nji e ! . . . . . ' : tq neni t u e q1 en1m1 e reJ 
• . • nevo1 përsritjeje. : · · k t "t këio fraze asht e drejtë ma e naltë nga e Prokurorit, i . . : g1yq1t ompe e •• , c:J 

por këta dënohen me gjobë dhe jo ! Z. H. XHEMALI.,Z. N. Dervishi : tepërt se ashte natyrshme qi dënimi 
me burgim, dhe për ketë u kan lanë i me në fund klasifikoj dënimet dhe i epet nga gj}?qi kompetent, por unë 
te drejtë padije dhe paqe se nga bur- i tha ç'asht nevoja e katër d~imeve : thash qi të hiqet këjo frazë e të shto 
gimi lind faji i përgjithshëm. / për konrrabandistat e gjanave qi i : het nji f.azë tjatër që proces-vërbaler 

Z. H. ROJI. Z. Kryetar! Nga teo· : janë shitua nji sboqnisë, kurse për e bame prej nëpunës~ve kompetent 
ritë e drejtësisë qi po kallzo i ndër- · kontrabandistat e doganave e të xhe- mbi zanjen e nji kontrabandës të ke- 
shmi koleg i Gjinokastrës me duket ; lepit ka vetëm nji gjobë. në vleftë ligjore d. m. th qi giyqi 
vetja si në shkollë përpara nji Prof c- ; Këjo Zotoi i përket Interesës së . të mos i th resë këta si shahit para 
sorii qi epë mësim, pra lurërn të hyj- : përgjithshme dhe jo shoqënisë sipër- : gjykatorës per me përsëritë aro qi 
më në tezë. marrëse>, se nga kito t' ardhuna afro kan shkrue, por të v.endosi dënimin 

z. N. DERVISHI. Lutem kini du- 2-3ta janë të Qeverisë, pra kështu i në bazën e proces-verbaleve q: kështu 
rim, tani do të vij në tezë; Kë]o Li- përket interesës së përgjithshme, dhe : të mos shkaktohet vonimi i shikimit 
gjë ka katër gjyba e para tazminar. mbi ketë nen u ban mjafttë bisedime . të gjyqeve përveç se në rasa që pt 

0• 
e dyta konfiskim i gjasë e treta bur- në komisjon dhe unë isha kundërshtar · vohet e kundërta d, rn. th. qi i aku- 
gim dhe e katërta e rrltrnia e vleftës tue thanë se nuk duhet dënue nji nje- zumi paraqitë d.shmusa të tjerë për 
së kontrabandës sa p.s herë. ri dy herë për nji faj, por rue marrë rëzimin e përmbajtjes të proces-vër- 

Qi nga këjo Qeverisë do t'i mbe- parasyesh se dënimi sa ma i rrep\ të balit, atëherë të thriten nëpunësit kom. 
tel burgimi tue u detprue t' ushqej të jetë aqë ma i tepër i shifet dobija e petent qi kan zens kontrobanden e 
burgosu nit se gjobitjen e rnerrë tjetri sajë, për ketë arsye· e pranurn ba proces-vërbalin para gjyqit. 
pra pyes Përfaqësuesin e Qeverisë Z. A. ,DIBRA. Asht e vërtetë qi Z. H. XHEMALI. Mund ti! mos e 
pesë kontrabsndistave të gjanave mo- dënimet sa të jenë të randa aqë nda- dërgojnë në gjyqë e t'a mbajnë në 
aopolizume u kan venë katër gjyba, .loinë berjen e kontrabandës, por nji burg, nëpunësit kompetent, asht e 
kurse për kontrabaudistat e doganave fraze e këtij neni me duket e tepërt natyrshme qi proces verbalet do të 
xhelep etj. qi [an gjallsija e Finan- qi thuhet «pre] Gjyqeve kompetente» jenë për bazë .gjykimi, por nuk mia- 
cavet të Shtetit u kan lanë nga nji këjo fraze s'asht e nevojshme se këjo ftohet me proces-verbalet, pra duhet 
giobë, pra këjo asht kundra dispozi- asht natyrisht qi dër imet do t' epen të thriten dhe shahitët para gjyqit. 
tave ligjore. prej Gjyqeve, kompetente; por shof 

z· H, SHKOZA. (Përf. M'n. Finan- të nevojshme qi. t \i shtohet nji para- Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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~EPUBul}<A. 

Fletori a 
(.._' 

Zyrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

================================= ========;;::======================== 
PAJ I IME: për njl mot fr. ar 12 n~ li Dr eitimi : Zyra e Shtypit ''Njl copë ë javës fr. ar 0.2:'> ; nil copë 

Shqlpnl ; fr. ar 20 Jashta; T I R A N ~ e javës së kalueme fr ar 1.00. 

kompetencë e për t' ia sjeilun në njo 
Iiim t' interesuemvet Shqiptare», 

Këta sipër u përshkruhet kopja 
ë shkresës Nr. 2065-!I dal 24- V/1- 
926 të' Ministris së P. Të f ashtëmë 
mbi shtimin 30 °[0 të taksës impor 
timi në tari/en Doganore [renge, 
me lutje t'i komunikohet Dhomave 
Tregtarë dhe t'i njoftohet popullit 

HIM ~ n n MUD~ijil(UM~ duke e shpallë' me anen e Bas!zkie- . .. 
IVllll. L r. IL lll\LllUJ1l1ViL vet. Gradim ne M. P. Jashme 

'QARKORE GJITH PREH.K. ENfNPREF 28-VIl-26 Nr. 2102 P. T. Kryesiia e Republikës, dek- 

M · if d ·· . :Y" [ ~ "''j"" ~f[~ reto] gradimi u e Z. Xhafer Villës, Sek. bl tan en oganore ne ~,! 1'l,.lnl \ ftJ111 •n I; ' . P" iirhë h . M' . • . .. p 1·· .• . 1~1 Vth,rn'tt 11 . ! iL 1 ergu es me 1 trnsmes se • e 
France 1 · 1 • 1 • Jashtëme me graden Ministr Fuqi- 

QARKORE GJITH PROKURORIVE I tt po e. 
Mbi leje pushimet 

Ju porosisim qi këtej e tutje ç • do 
gjyq•ar e nëpvnës i Dretsis në rasë 
qi -ë kërkojnë leje-pushimi tJ mos 
i dre] ohen kësaj Mintstrië drejt për 
së drejti ose rne anën e gjyqarit PO" \ 
tue ndjekë udhen hiera hike> .ë ndër· 
rnj .tsohen me anen e Prokuroriës ku , 
mvaren e cila mbasi ta sr of shkaku 
i kërkimit ·të lelës ash: i arësyshërn, 
tue rnarë përsipër gjith pergjegjsiën, 
ka me tregue në ketë rasë dhe men 
dimin e sajë në i sjell ose jo pengim 
veprirnevet të detyrës Se nëpunsit qi 
kërkon leje për sa kohë qi ay do të 
largohet. Çdo drejtim i tillë po të 
mos [etë i plotsuem me pikat qi u 
shenuen sypri, përveç qi nuk kanë 

PERMBAJTJA: 
Qarkoret e Min. P. Mbrend. Mbi Ta 
rif~n doganore ·në Francë. 
Qarkoret e M. Drejtësis : mbi leje pu 
shimet. 
Të ndryshme gradime e emnime në 
M. P. Jashtme. Emnime në M. P. Mbr. 
Shp, e Financa vet, gjyqeve, Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Si mbas nji letres qi marrim nga 
legata e Francës në Tiranë e datueme 
me 7 të k, m, kemi nderin t'ju njo 
ftojmë se, si mbas ligiës dat 6-4,926 
tarifa Doganore në Francë për 
sendet që importohen atje asht shtue 
edhe 30°10• Kë]o masë asht. manë 
për të mbrojtun tregëticn dr e indus 
trien Franceze e asht shkaktue nga 
ngritja e nga uli]a e pa-qcndrushrne 
të monedhës së Francs. Por në gji 
thë ketë matinat qi ishin me udhëtim 
për në Francë në kohë botimin e kë 
saj Ligjë në Fletoren Zyrtare Fran 
ceze, i u shtrohen të drejtave doga 
no, e të rna-parëshmc, tue mjaftuar 
paraqitja e dokumentave të nevoj 
shme. 

Po ju lajmojmë sa ma sypri për 

m'u marë parasysh por gjith ashtu 
kjo Ministrië ka rn e ma-ë masat e 
duhuna kontra atyne të cilët nuk ndje 
rregullën e udhën hierarhike. 

Në ketë mënyrë t'u njoftohet giith 
gjyqevet qi ju mvarun. 

~5 Vll-26 Nr. 1514 

Te ndryshme 

Emnime 
Me pelqimin e P. T. Kryesiës Re 

publikës Z. Vash Xhomo emnoh. t dak 
tillogralist në M. e P. te Jashtme. 
Emnime në Min. e P. të 

Mbrendëshme 
Si mbas urdhënit Nr. 207- 56 dat 

25 VII-926 të P. T. Kryesies së Re 
publikës, në vend të Policit Tiranës 
Z. Mustafa Jusufit Emnohet Z. Kasem 
Seier Greca. 

* * * Si mbas urdhënit Nr. 208-55 dat 
25-VII-926 për arrësyena keq sjellje 
e immoroliteti, pushohet nga puna 
Polici i Tiranës 'l. Sef Karapici dhe 
në vendin e tij emnohet Z. Hamz 
Mehmet Gergie]. 
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Shp. e Flnancavet 
Si mbas vendimit kshillit Adm. 

Nr. }70 dat 24. 7. 26 merat e dimnit 
të këti qarku dualen në axhudikat dhe 
leçitia provizore fillon që me 24. 7. 26 
deri më 8. 8. 26 ajo definitive që me 
9. 8. 26 deri me 20. 8. 26. 

Fier me 26-VI-26 
Krynëp. Financës 

Mbasi shitja e të Dhetave të vitit 
1926 të këti rrethi nuk mori fund me 
kohen e caktuar me vendimin e këshi 
llit administratif Nr. 851 d, 25. 7. 26 
u vendos zgjatja e afatit Jeri me 
9. 8. 26. 

Korçë me 26-Vll-26 
Drejtori Financës 

• 
Si mbas vendimit këshillit këtush 

me Nr. 232 dat e sotme e dheta e 
duhanit këtij qarku u nxuar në adju 
dikat provizorja fillon qysh sot 26 
deri me 10-8-926 dhe ajo definitivja 
qysh prej 10-8 deri 20-8-26. 

Gjinokastër me 26- VII-26 
Drejt. Financës 

• 
Si mbas vendimit kshillit admini 

strativ Nr. 238 Dot 25-7-26 afati shi 
tjes definitive së dhetat e kt-tij qarku 
zgjatet deri më 10 Gusht 926. 

Bilisht 25-Vll-26 
Kryenp. Financës 

* 
Këshilli a-im. me vendimin Nr. 276 

me 25-Vll-26 nxori në adjudikatë të 
dheten e duhanit për vjetin 926 pro 
vizore fillon prej 26. VII deri 14,8-26 
dhe definitivja nga 14. 8 deri 31-8-26. 

Përmet 27- VII-26 
Zev. Prefekti 

Shp. e Gf yqeve 
Përmendore Daut Sntinios nga Gji 

nokastra Rasim e Shevqet Bobarnetos 
nga Gjinokastra me banim të pa di- 

tur përpara Zyrës Notaries. Mbi padicn e ngrehur në Gjyain 
Në bazë të një defte s e vert:tuem e Paqit të Gjinoknstrës nga ar' e 

ng' ana e asai Zyrl me Nr, 161 d. Lebi Sadikut ku11dra Beqir Zekos 1ë 

2 Qershor 1922 detyrohen tre garan- dy nga Gjiuokastra, për pagimin e 
cië Solidare t' me paguajnë me d. 22 (507,50) Liretave Italiane, u-shenu.a 
Shkurt 1923 njiqint e njizet e dy fi dita për giykim për me 19-10-!)26 di- 

. · d · t ti ten e Marle ora 9 para dreke. 
behet 4 nap~l~na ari, e an ~J e u Je Me qenë se i padituni Beqir Zeko 
me kamate Iigio-e. sot për sot ndodhet në Izmir të Tur- 

Por, me gjith që afati i caktuern qisë me banim të padituri simbës ne· 
ka kalue nuk m'i kanë pague edhe. never 26 e 32 të P. C. njoftohet me 

Prandai m' anë të kësaj përrnen- a iën e kësaj shpallje të prezantohet 
dore të laimëronen që brenda 15 ditve në diten dhe orën e nalt përmendur 
t' më i paguejnë shumen në fjalë ba- para këtij Gjyqit se përkundrazi do 
shkë me kamaren ligjor~ e spcnzirnet i të shikohet gjyqi në rnungesen e 

t • i tij. 
e Jeta. : G'i iokastrë 20-7-926 

P. 10 Gjinokastër J8.Vll-92G . J 10 . 711' Nd. G' katësi 
Përmbaruesi : o. P JY 

I 

Vendim afati për të aratisun/-Shp. e Kadastrës 
Mbasi nuk asnë zanun i quajtur i Z, Dajlan Sadushi rga Lagje Ko- 

Hasan Tremshti, nga katundi Tre- ; llob cit për një hua q I ka marë nga 
misht i Përmetit i cli pandehet pr l Dore Zonjës Refie Sh .nsuvarit napo 
shkak se më datë 25 10-924 natën së l Iona flori 13 kundra kl!tii deti i ka 
bashku me dy shokët e tij t~ pa njo- ! lenë pengë vefa pal nii s'itëpi me një 

. . . . .. , . i dhenë të lartë e me obor e me gjy~ 
frur kanë prishur rnurë e shtëpisë të , ë I të d dn .. I · K . : s m por e n o u ra ne o g I en o- 
an ku ë sit Stefan Kristos nga ka'undi ! llobec, mbas: afati pagimit kaloj hua 
Orgockë dhe si kanë hyrë bë-nda në i marsi të U napolonat flori nuk ja 
shtëpi kanë vjedhur disa sende ush. J pagoj mbi d 'e.timin e hua dhensës 
qimore. J Zo. Refie u drejtua ksaj Zyte për nxier- 

K, yfsija e gjyqit Shkallë, I Korçës l jen e pasun.ës në ankan për shitje. 
. . . .. .. . . i shitja e parë fillon më D. 25 6 926 c 

qysh prej datës çpslljes te kelt ven- : b ë O 10 o ?(j' k h d · 
•• ~ 

1 
• . .. • • : m aron m . -o·-. u~ o qt 

dimi ii: pa-idehurit sipërme+dur 1 Jep '. deshëron për me blere t' i drejtohet 
10 dit afat, për të prezantuar para ; Zyrës kadastr.s Bera it tue shtuar ~i0J0 
gjyqir, dhe në qoftë se nuk prezanto- ' tuc lenë 10°]0 depozito 

' 
het brenda këti ::fati vërtetohet se nuk · P. 10 Berat 26-7-2G p. 818-1 
i bindet ligjit dhe kështu g yqi do të i *Nëpunës Kadastrës 
shikohet në mungesë të tij do të r ë 
zohet nga të dr, jtat civile, do t'i sek 
vestrohet pasunlja dhe me as një më 
nyrë nuk ka te dr [të ankimi mi ve 
primet që do të behen kondra tij. 

Të gjithë Xhandarët, e Policët janë 
të detyruar me z-njen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
mendura i është shkuar Prokurortës 
dhe në mbështetje të n-neve 371 e 372 
të Pros-durës Ndeshkirnore çoallet ky 
vendm, 

Korçë me 20 Korik 1926 p 809 
Kryetar i Gjyqit 

Z. Bilal Kadushia në tck,n e falun 
prej Z. Rimadan Kadushës me të ho 
llat e vet k 1 goditu n një pa lë shtëpi 
të ndodhuna me Lagjen Murat-çelepie 
k Beratit dhe i përmenduni Z. Bilal 
Kad.ishë.a kërkon regiistrirnin rishtazi 
në zyren e Kadastres mbi emrin e tit, 
Pra ku· hdo që ka ndonjë kundërshtim 
brenda në një muaji nga datë e shpa 
lljes t'i drejtohet Zyrës kompetente, 
për ndryshe do të b het formalitetet 
e regjistrimit, pa u marrë parasysh. 
p. 10 Berat me 9- VII-926 p. 818 

Nëpunsi i Kadastrës 
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Trupit Legjislativ Bisedimet e 
SESJO~I I II. 

BIS E~D IM ET E DH O fAE S SE OE PUTE TV ET 
pagueme qi do të vihen në kredit. 

8. Zyrar këmbimi, po oaten, kornu 
nikoinë për dië njena tjetrës për së 
cilën kathegori, numrin e telegrarna 
vet fë dër guem nji ditë para tue tre 
gue edhe numrin e telegramavet qi 
kanë shënimin=Pl{=. 

9. Vetëm ndër ndryshimet ma t~ 
nalta se I P. 100 duhen bA verifikime 
të cilat do të kryhen mejherë. 

I XXVIII. 
1. Rregulli (rëciproque) anasjellas 

njihsimevet bahen në mbarim të së 
citit mue]. 

. 2. Shkatrimi i hesapit e likvidimi 
: i të mbetunave bahen në mbarim të 
sëcilit trernuejtë. 

3, E mbetuna qi rezulton prej lik 
vidimit, psguhel prej Kryezyrës kre 
ditore me anë kambjalit (traitës). Në 

te Gushtit. Në rasë ngiarjesh të [asht 
zakonshme të ndodhuna në niënën e 

: dy përjudhavet të naltdiftueme, Shte 
tevet e interesuern mund të mitrën 
vesh pr të ba nji njehsin të ri në 
nji kohë të ndryshm '. 

Mbledhja e 27 
E Hane me 2~ Prill 1926 ora 3.30 m.d 

(Kryeson Z. K. Kotte) 
(Vi;on nga nurn. 118) 
8. Taksa e mrrun për bazë të 

ndarjes ndërmjet Shtetesh asht ajo qi 
rezuloo rrej zbatimit të rregullshëm 
të tarif-vet caktuerne ndërmjet të Shte 
t, vet 1· int- re suc n, p'l mat re para 
sysh gabimet e t.iksc:tim:t qi mund të 
jen ba. 

fl .. \1c giith ~ë,e, numrat c fjalvet 

4. Për të caktue r urnrin e mesëm 
të Ijalvet për krye të telegramit, nda 
he t nuri i plotë (total) apo shuma e 
fialvet të kërnbyerne në sëcilën marr· 
marrdhanje me numrin e telegrama- 

, wt, 1ë ktmbyern, gjatë kohës së naltë 
! shenueme, n' at marrdhanje vetë. · 

Veprohet në kët m-nyrë edhe për 
të caktue vlerën e ndër.njerne të për 
gjigleve të paguerne. 
' Këto të ndërrne mc rrumbullohen 

· ndër dy dhetorë (Jecimales) e mund 

j. të lajm uem prej zyrës dërgu st. 
rren për bazë të zba.imit të taksës, 
përveç se kur, për shkt.k 'ë niii gQbi 
mi teidhanje, të jct ndrequ 1 me marr 
veshije të dy p alve', rnfor,,.,jet zyrrës 
dërguese e zyrrës korres -or dentc' 

, LXXVII. 
1. Në regiimio Fi.ro, [an, Admini· 

statat munden, me rn.rrveshtie të për- I 
bashkrne, të rregullojnë hc.,aptt pas I 
numrit të le l: gramave t qi ka 1ë kaptr 
eye kofinin, tue numrue sëcil.n :tic 
gram sikur te përmbante numrin e 
mesëm të fialvet qi rezulton prej sta 
tis.ikavet të cak.u-m- hashkar.sht. 

të caktohen si për telegrarua të kë 
rr byern ndër të dy anët, si për sëcilën 
arë veçant risbt. : qoftë se Krpezvra kreditore ka fran- 

5. Nc'ërrnje met e caktueme kështu · kun për niisi monedhare, athëherë 
vy·n pr të rendue njehsimet deri në kambialet tërhiqen në frank ar efektiv 
shqyrtim, tue qënë se shqvrtirni nuk (napoleona) mbi nji treg të vendit 
duhet të bahet para dy vietsh ma së kreditues qi të duen Kryezyra detprse, 
paku. Në qoftë se Kryezyra kreditare nuk 

6. Numri i telegramavet ti~ këmby- ka frankun për njisi monedhare, atë· 
em duhet të nxirren në njehsim për I herë cheque-t tërhiqen mbas pelqimit 
ditë prej zyrash qi kanë marrdhënie të detyrsit, si në frankë ar efektiv mbi 
dirckte, nda për në qoftë nevoja, I Paris apo mbi nji treg të vendit kre- 

· 2. Në rasën e parapa ne në para 
grafin para kët.i nu'; bahen hesape 
përveç se telclcgrnmat e rëudëshërn, J ma-rdha jen pas sendevet të ndryshem. I dituer, si në monedhë të vendit kre- 
telcgrarnat e ngutshëm (sëcilit tele 
gram i ngutshëm numrohet për tre 
tel-grama) C përgjigjet C pagueme. 

3. Statistikat e shënueme për të 

caktue numrin e mesëm të fjalv.t për 
telegram nxirën mbi nji ~giat:m dp 
herësh ngi niizet e tete dit, do me 
thanë: niizetë e di:U pa.a k Frorit 1 

e njizc. e tet~ diët e para të mojit 

diiuer e mbi nji treg të këtij vendi; 
në kët rasën e fundit, Kryezyrat e inte 
resueme mirren vesht mbi mënyrën 
në se qysh me vepruë e për në ta 
kofshin, edhe mbi ndryshimin e të 
holtavet të rnbetuna borxh në pare 
metali të vendit kredituer. 

4. Shpenzimet e pagesës vuhen 
prej Lryezyrës detyrse. 

7. Tu e shurr.ue numrin e telegra- 
I mavet me cifren e ndërmjeme të fjal 
vet, nxitet në mbarim të molit numri 
i. shumës (to'al) së fjalvet i cili ty ,)set 

I me u shumue me cifren e anës së 
taksës fundore (terminales) apo të 
tak-ës së transitit korrcspo tdente. Ve 
orohet në kët më.iyrë p.r të caktue 
shumën e taksavet për përgjigje të 
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LXXJX. 
1. Këmbimi i niehsimevet rnuejore 

bahet para mbarimit të trernuejshit 
qi vjen pas mojit të c.lit i përke', 

2. Verifikimi i niehsirnever, si edhe 
notilikirnl i pranimit të tyne e të vërej· 
tjevet qi u përkasin, bahet në nji afat 
maximim gjiisht~ mueish prej datës 
së dërgimit të tyne. Kryezyra qi nuk 
ka marrë ndërmjet kësaj kohe, kurrn]i 
vërejtje ndreqjeje, numron njehsimin 
sikur të pranuern me të drejtë të plotë. 
Këjo dispositë zbatohet edhe mbi 
vërejtjet e bame pre] nli Kryezyre 
për njehsime të redaktuern prej nji 
tjetri. 

3. Llogarit muejo . pranohen pa 
shqertim {kur ndryshimi e sumavet 

të fundi: të caktuerne nuk kapërcen 
1 p. 100 prej tepricës së mbetun de 
tyrë nga Administrata qi i ka caktue, 

Në rasë ti: nji shqyrtim! të fi.luc m, 
duhet të ndalohet (pritet) kur, për 
shkak të njij këmbimi vërejtjesh ndër 
mjet Kryezyrash t' interesuerne, ndry 
shimi qi i ka dhanë shkak shqyrtimit 
përmblidhet në t p. 100. 

Shkatrimi i llogaris trernucjshë du 
het të [ër i veritixuern e i likviduern 
mbrenda afatit glashië javësh qi vjen 
pas këmbimit të hesapeve! të bame 
në mojin e fundit të trernuejshit ko 
rrespondent. 

Si të kapërcejë ky afat gjashtë 
javësh, sumat qi i detyrohen nii] Krye 
zpre · prej nji tjetër ngarkohen me 
interes nga 50l0 në vjet, rue nisë prej 
ditës qi mbaron afati i i përmenduri. 

5. Nuk pranohen reklamime ndër 
hesape telegrarnash qi kanë ma tepër 
se dhetë muej da:ë. 

19. RESERVA 
NENI l 17 I r.ONVENDESË5, 
Palët e Nafta kontratuese ru- jnë 

respe ktivi- ht të drejtën qi me ba veç 
a V(Ç, në mes të tj ne, ndreqje (ujdi· 
na) të veçanta të ç'farë do lloji mbi 
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pikat qi nuk interesojnë të giirh Shte· 
tet. 

LXXX. 
Pikat e shërbimit mbi të cilat qi· 

ndrcn reserva e psraparne në renin 
17 të Konveodesës janë ma në krpe. 

Caktimi i tarifave prej Shtetit në 
Shtet; 

Rregullimi i njehslrnev. t; 
Përdorimi i vegl ive apo i fjalorvet 

të posatshërn ndërmjet pkavet ndër 
ras të caktuerne; 

Zbatimi i sistemit të vulësteler ra 
fike; 
Tejdhanja e mandatave poste me te· 
legraf; 
Merrja e taksavet në rnërrijtje të te 
legramit; 
Sherbimi i dorzimit të telegramavet në 
vend të dteiruem; 

Fakulteti p,.r t~ tejdhfinë me çmim 
të z drypun për korrespondenca të për 
dorueme për shtyp, ndër orë e me 
kushte të caktuern, pa dam të shërbi 
mit të pë-giunëshërn, apo me marrë 
me q'ra fije të posatshrne; 

Zgiatirni i të drejtës së shfranki 
mit për telegrama shërbimi qi i për· 
kasin meteorologils e lë gjirha sende 
ve tjera t' interesës përgjithëshcm. 

2. ZYRË NDERKOMTARE, KOMU 
NIKIM:: ANASJELLSE (RECI 

PROQUtS) 
NENI 14 I KONVENDESËS 

Nji organ qëndruer, i vum nen 
autoritetin e nalrë t' Administratës ma 
të naltë të nji prej Qeverive kontra 
iuese i sh-niuem për kët qëllim prej 
Rregullores, asht i ngarkuern me rnble 
dhun, me bashkrendue e me botue laj. 
mime (renseignernents) ç' f rë do lloji 
qi i përkasin telegralis ndërkombtare. 
Përveç kësaj do të veshtrojë apo 
shqyrtojë kërkesat për ndrysh imin e 
tarifavet e të rregullores së shërbimit· 

. ' 
ka pë.r të ba qi të vinen në veprim 
të gjitha ndrrimet e adoptuem e, për- 

gjithësisht, me krye të gjithë s'udl 
met e me përmbauc të giitha punët 
qi kanë ptr t'i ardhë neper t' i ar 
dhë n-për dorë p"r intereses të t le 
gratis ndërkomrare, 

Shpenzimet qi bahen për ket ins 
titut janë të bajtuna prej të gjithë 
Administratave të Shtetenve kontra 
tut sa. 

LXXXI, 
I. Org ini qeudruer i parapamë 

pru] nenir 14 të Konvendesës merr 
titullin Zyra ndërkorntare e L'dhnis 
telegrafike. 

2. Zyra ndërkorntare asht e auto 
rizuerne të shërbejë si organ qëndrue r 
për sherbimin e radiotelegrafis ndër 
ko nlare. Shp -nzim-t qi rezultojnë 
prej Iunkcionim't të Zyrës ndërkorn 
tare, për çka i përket radiotelegrafis, 

lii 
vu-hen prej të giirh Shtetenve qi ka- 
në marrë pjesë në Konvendesë radio, 
telep alike ndërkomtare. 

3. Administrata eprore e Konfede 
raës helvetike asht e shenjuerne për 
t' organisue Zyrën nderkomtare ndër 
kushtet e caktueme prej nenit LXXXII 
deri në LXXXIV e vazhduese, 

LXXXII. 
2. Shpenzimet e pë: bashkta të Zy 

rës ndërkorntare të Lidhnis telegrafi 
ke nuk duhet të kapërcejnë surnën e 
10000 frankave, pa nurnrue shpenzi 
met qi mund të bahen për mbledhje 
të nii Konference n fërko ntarë. Këjo 
shumë mund të shtohet ma vonë me 
pëlqimin e të gritha Palvet k o arrarue 
se. 

. 2. Administratat e sheaiueme në 
fuqi të nenit 14 të Konvendesës, për 
drejtimin e Zyrës ndërko ntare mbi 
shiqon shpenzimet, ban paradhaniet 
e nevojshme e cakton hesapin e pë ·• 
vjetëshëm qi i komunikohet të gjitha 
Administratave tjera t' interesuerne. 

3, Për ndarjen c shpenzi.never, 
Shtetent kontratuesa apo qi kanë ma- 
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zimevet, janë të nclame si vijon ndër i s.i në datë të përndamjes si, ma së 
giashtë klasë, në mënyrën si asht te- ' 
gue në paragrafin para këtij; 

t. klasë: Gjermanija, Republika 

rrë pjesë janë të ndarne ndër gjashtë 
klasë, tue dhanë sëcili në pë rpjesiim 
të nji farë numri njisish, d. m. th. 

1 kasë 25 nj isi 
2 ,, 20 ,, 

2 " 
3 " 
5 » 

6 " 
4. Këta 

15 
10 
5 

3 " 
kryenumra (coefficients) 

shumohen me numrin e Shtetenve të 
sëcilës klasë e suma e prodhimeve: 

eqi nxirret kështu ep numrin e nj'si 
vet nepër të cilat duhet ndam shpen 
zimi i tanë. Numri qi zel prej ndasis 
(quotient) e p shumën e njisish së 
shpenzimit. 

5. Administratat e Shtetenvet kon 
trauesa, per bashkdhanjeu e shp en- 

" 

• 
rnunikoinë njëni tjetrit përmirsimet qi 
bajnë në telegrafi. 

2. Për rregull të përgjithshme, Zy 
ra ndërkorntare shërben si ndëtrnjetse 
për këta notifikirne. 

3. Kryezyrat e përrnenduna dër 
gojnë me postë, me letër të shfran 
kueme, Zyrës ndërkorntare notifikimin 
e të gjitha rn isave qi i përkasin trai 
timit e ndrimit të tari ave ttë mbrend 
shme e nder korntare, si edhe për ha 
pjen e vijave të reja e për shkarrri 
min e vijave qi ginden, deri sa këto 
vija t' interesojnë shërbimin ndërkorn 
tar; rië fund i notifikolnë për hapje, 
mbyllje e ndrrime të sherbirnit të zv 
revet. Dokumentat e shtypun apo t'au 
tografuem për ket punt dërgohen prej 
Administratave! Zyrës ndcrkomtare, 

" 
" 

voni, të paren ditë të rnoiit qi vjen 
pas kësaj date. 

4 Administratat e përrnenduna i 
Argjentina, Austra'ja, Austri]a, Bresili, [ derg~jnë edhe me telegram, lajmin për 
Cili, Franca, Angliia, Hindjet Brita- ( për të gjitha këputiet a rishnderimet 
nike, Italiia, j rponi, Rusija, Turkijs · 

2. klasë i Spanja. 
3. klasë: Bdgjiku, 

e komunikimevet qi bajnë korrespon 
dencën ndërkorntare. 

Hindjet holan- 5 Administratat i d+rgoinë Zyrës 
de se, Norvegja, Holanda, Rurnanija, ' ndërkomtare në fillim të ç'do vjeti, 
Svecja. '. sa ma të plorsueme qi të munden, e- 

.J. klasë: Bolivja, Kepi i Bona Spe- j dhe pasqyrzat e statistikavet të levi- 
rancës, Danimarka, Egypti, Hindo-Çi- ( zevet të korrespondencavet, të gje 
na frenge, Zelanda e Re, Helvetija, · 
Tri nsvali, Uruguay, 

5 klasë. Bosnja Hercegovina, Bul 
garija, Kolonit portugese, Greqija, 
Mad igaskar-i, Portugal-i, Sen egal.i, 
Serbija, Siam-i, Tunis! 

6 klasë: Geylan, Crete, Ery.hëe, 
Islanda, Luxernbur-u, Mali i Zi, K·a. 
lcdoniia e ~e, Orang: Riv, r Colony, 
Persja. 

LXXXIII 
1. Zyra e Sht.tenvet kontraues , 

n iapin anasjellas (r. ciprokishr) të gji th 
dokumentar qi i përkasin Administra 
tavet të tyne të përrnbrendëehme e ko- 

ndjes së vijavet, të numrit të vegla 
vet e të zvravet etj. Këto pasqvrza 
përpilohen pas diftirnevet të Zyrës 
ndërkomtare, qi përndanë, përket qe 
llim formularët e pregaritun, 

6. Administratat i drejtojnë Zyrës 
nderkomtare edhe tiy eksernplarë të 
botimeve! të ndryshëm qi mund të 
çpallin. 

7. Zyrës nderko-ntare i komuniko 
hen edhe të giitha lajmimet trensei 
g iements) qi u përkasin eksperienca 
vet (sprovimeve) qi srcila Adminis 
tratë mund të het ba mbi pjesë të 
ndryshme të s'iërbimit, 

LXXXIV. 
l. Zyra ndërkomtare harton e bo 

ton tarifen. I komunikon Administra 
tavet në kohë të nevojshme të gjitha 
lairnimet (renseignernents) qi u për 
kasin sidomos atyne qi janë dallue në 
paragrafin 3 të nenit para këtij. Në 
qoftë se ka ngutsi, këta komunikime 
tejipen me udhë telegrafike, sidomos 
ndër rasa të parapame prej paragra 
fit 4 po t' a tij nye, Ndër notifikime 
mbi ndrrimet e tarifavet, u ep këtyne 
komunikimeve trajten e duhuri, kështu 
qi këta ndrrime të mund të vihen 
rneiherë në tekst pasqyrave të taksa 
vet ti! bashkanjituna Konve ndesës. 

2 Zyra ndërkorntare pëepllon nji 
sta.istikë të përgiithëshme. 

3. Me ndihmën e dokumentavet qi 
vihen në dispositë të sai, redakton 
nji fletore telegrafike në gjuhë fre 
ngisht 

4. Përpilon, bo'on e ravizon për 
kohësisht nji kartë zyrtare të lidhjeve 
telegrafike. 

5. Cakton e boton nji Emnatyrë 
të zyrevet telegrafike qi janë të ha 
puna shërbimit ndërko ntar bashkë me 
shtaticnet bregore tele gral.ke, si edhe 
kata qi u bashkanjit her h-rë këtyne 
dokumentava për të tregue shtime te 
ndrrimet qi u duhen ba. 

Cakton e boton nii Emnatyrë të 
starionevet radiotelegrafikë, 

6. Përveç kësaj duhet të gjindet 
në ç'farë do kohe në dispozitë 1' Ad 
ministrata vet të' Shtetenvet kou trak 
tuesa sa për t' u dhanë, mbi çashtje 
qi intereson ttkgrGfin ndrëkorntare, 
lajmimet e posatshme të ç'far."! do lloj 
qi mund të ken nevojë. 

7. Dokumentar e shtypun prej Zy 
rës nd-rxomrare u përndahen Admni 
straravet të Shtetenvet kontratuesa 
mbas sasis së numrit të njisivet ba 
shkadhanse, si pas nenit LXXXII. Do 
kurnentat shtesa qi mund të reklamoj• 
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në këto Administrata paguhen veç 
mas, pas çmimit të tyne. 

Kështu veprohen edhe për duku 
menta të kërkuern për shfrutsime (e x 
ploitations) të veçanë. 

8, Kërkesat këso lloji duhet të trar 
tohen nji herë për të gjitha, deti në 
lajm të ri. e në mënyrë qi me i dha 
në zyrës ndërkornrare kohë qi me r rc 
gullue nxjerrjen e tvne (cër sasi etj.) 

9. Administratat kontratuese mund 
të propozojnë, nepër mjet të zyrës 
ndërkontare, ndrrime në Tarifë e Rre 
gullore të paraparne pre] nenit 10 e 
13 të KonvenJesës. 

Zyra ndërkomtare parashtron pro 
pozimet për t'u shqyrtue prej Adm i· 
nistrajavet, të cilat duh. t t'i dërgojnë, 
mbrenda nji kohe p së mueish, vë 
rejtjet e tyne, ndrr.met (arnandements) 
apo kundra propozimet, pa trajtë de 
finitive. 

Përgjigjet janë të përrnbledhuna 
nepër kujdes të Zyrës ndrkorntare e 
të këmunikueme Administraaver, tue 
i grishun qi me dhanë mendimin e 
tyne për e kundra propozimeve e, 
për në paçin, me dhanë kundra pro 
pozimet ki kan përfue. Ata Adrr inis 
trata qi nuk dërgojnë kurrfarë per 
gjigje mbrenda p.se rnuejsh, tu. nsë 
prej datës së qarkores së dytë të zp- : 
rës ndërkorntare qi u notifikon vërej 
tjet e bame, janë të numrueme sikur 
t'u abstenojshin. 

Për t'u vu në ve prim propozimet 
duhet të ken : 

1. Peiqimn e plotë t' Administra 
tave! qi kan dhanë nji vot në qoftë 
se asht puna per t'u b1 ndrrime div 
pozitave të Rregullores. 

2. Pelqimin e Admioistratave t'in 
teresueme në qoftë se a·ht puna për 
të ndrue tari fat. 

3. Pëlqimin e shumicë , s' Adrni 
nistratavet qi kanë dhanë nji vot, në 
qoftë se asht puna për intërpretimin 
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e dispozita vet të Rregullores. mbahet mbledhja qi \i jen pas, 
10. Zyra ndërkornrare ashte ngar- NENI I 16 I 1<0 ~VENDESËS 

kueme për t'u notifikue, në kohën e Këto konferenca janë të përbarne 
nevojshme, Administratave! të gjitha prej deli gatcnvet qi përfaqësojnë Ad- 
ndrrimet apo vendmet e vumë në ministratat e Sstetenvet kontratur sa- 
veprim pas paragrafit pare këtij e da- Ndër vendime, sëciia Administratë 
tën qi hyjnë në fuqi. Këto 'notilikirne ka të drejtë për nji vot, nen reservë, 
nuk kanë për t'u e ksekutue prrv.ç për në qoftë se ka Admlnls'rata të 
se pas nji] afati dy mu js'i, ma së ndryshme të nji Qi!verije të vetme, qi 
paku, për ndrr irnet a vendimet qi i ka ba krrke-ën, nepër udhë diploma- 
përkasin Rregullores e njij afati pes- tike, Qeveris së vendit ku duhet të 
mbë.lhetë ditësh, ma ~ë paku, për mblidhet konferenca, para datës së 
ndrrirne tarifash. caktucrne për hapjen e saj e qi së ci- 

11. Zyra ndërkorntare prcgatitë la pre] këtyne Administratave të ket 
punët e Konferencës telegrafike si e- 1 ji përfaqësi të posatshrne e të vetme. 
dhe kujdes. t për kopjet e përshtypjet Shqyrtime (revisions) qi rezultoi 
e nevojshme, për redaktimin e për- në (rrjedhin) prej vendimeve! të Kon- 
ndarjen e ndrrime vet, proces-verbale- Iercncavet nuk vihen 11' eksekutirn për- 
vet e laimirn.vet tjera, : veç se mbassi lë ken marrë pëlqimin 

12. Drejtori i këëaj zyre merr pj,·- e të gji1ha Qeverivet W Shtttenvet 
së nd.r mbledhje të Kon feiercës e , kontratuesa 
ndër bisadirne pa muejtë me dhanë ! · 
vot deliberativ. 

13. Zyra nderkomtare ban mbi ve 
primin e vet 11ji raport të përvjete 
shërn qi u komunikohet të gjitha Ad 
ministra ave kontr-tuese. 

14. Veprimi i saj vihet edhi: në 
shqyrtim dhe në përç nim të Konfe 
rencave të paraparne prej n·nit 15 te 
Konvendesë-, 

21. l<ONFERENC.\ 
NE"JI I 15 I KO'~VENDESË.; 
Tarifa e rregullorja të paraparr e 

në nenet 10 e 13 janë të bashkaulitu. 
ra kësaj Konvendesë. Si tarifa ashtu 
rregullor.a kanë po at vjeftje e hvj-ië 
në fuqi n' at kohë ki hynë Konvende. 
sa. 

Kanë pr t' u vu nën shqyrtim 
(tarifa e rregullorja) ku do ti· mund 
të përfaqësohen të gjith Shtetent qi 
kanë marrë pjesë. 

Për ket qeltirn kanë për t'u rnbajtë 
përkohësisht konferenca Administrati- 
ve e në sëcilën konferencë ka për t'u 

i caktue vendi e koha o·~ të cilët do të 

LXXXV. 
Koha e caktueme për mbledhje të 

Konk rcr cavet të parapvme prej pa 
rai afic 3 të n 'nit 15 të Konvendesës 
paraycndohet (avancohet) në qoftë se 
kërkohet ma së paku prej dhelë Shte 
tensh kon ratue sa, 
22. MARRJE PJE~C MARRDHA.NJE 

ME KRYI:.ZYRA QI S'KANË 
M:\RRË PJESË 

.~ENI I 18 i KBNVENDESË-; 
Shtet nt '1: nuk ka i marrë fare 

. pjesë në kc t Konvr ndesë mu-id të 
· pranohen , ë piest .• r: mb is kërkesës 
qi të bajnë. 

Këjo rnar-]e pjesë ka për t' i noti 
fikue, repër t1dl1t diplomatike. Shtetit 
kontra ucs në gji të cilit ka q-në mbaj· 
të konf'erenea e fundit, e me anë të 
këtij Sht o i u notif.koh rt t! gjirit t;lr- 
V(, 

Prej saj, pjestarat e rij kanë për 
të pasë të drejtë të plotë me marrë 
pjesë në të gjitha veudim.t e në lë 
gji1ha debit e caktu.mc prej kësaj 
Kon vend ese. 
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NENI I 19 I KONVENDESËS 
Marrdhanjet telegrafike mt: Shte 

tent qi nuk kanë marrë pjesë rn- ~hfry. 
tsimet (shoqnit) private, janë të rre 
gueme, për interesin e përgiithëshern 
të zhvillimit përparues të kornunik i 
mevet, prej rregullores së parparne në 
nenin 13 të kësaj Kunvendese. 

LXXXVI. 
1. Kur duen të marrin pjesë rish 

tas Shtete tjera si pas caktimeve të 
nenit 18 të Konvendesës, Administra 
tat e Shtetenvet kontratuesa mund t'u 
relusoinë dobin e tarifavet lë tyne 
konvenduese Kryezyravet qi kërkojnë 
me ba lidhni pa barasue ata vetë ta 
rifat e tyne me ato të Shtetenvet t'in 
tesuem. 

2. Kryezyrat qi kanë jashta Euro 
pe vija për të cilat janë lidhë në-Kon 
vendesë, deklarojnë a duen t'u zba 
tojnë këtyne vijavet regjimin europjan 
a.po extra- europian, Këjo dek laratë 
ban qi të regjistrohen në pasqyrëze n 
e taksavet apo lë notifikoh-t mbrapa 
nepër mjet të zyrës ndcrkomtar , të 
Lidhnis telegrafike. 

LXXXVII. 
, I. Shfry'zirn •. t (sboqnit) telegrafike 

private qi v-projne mbrenda kulijvet 
të nji apo ma shurn Shtetensh kon 
tratuese e qi marrin pjesë në shërbi 
min ndërko.ntar, numrohen, në pikë 
pamje k kë.i] shërbimi, sikur të ba]- 
·shin pjesë të pandashme ndër fije te·. 
legrafike të këryne Shtctenve, 

Z. %fryt,imet ( .hoqni) ijera tele 
grafikë private pranohen ndër dobir 
bit qi nxiren e janë të caktuerne prej 
Konvendesës e prej kësaj R,egullorjc 
tue marrë pjesë ndër të gjitha lidu.et 
e detyrshme të tyne e pas notihkimit 
të Sht.tjt qi ka dhanë apo autorizue 
shfrytsimin, 

Ky notifikim bahet pas par.rgrafit 
të dytë të nenit të 18 të Kon vende. 
sës, 

3, Këjo marrje pjesë ndër lidhjet 
e detyrshrr e duhet t'i impozohtt edhe 
shfryts imevet (shoqnivet) qi lidhin 
ndërmjet të tpne dy apo ma shumë 
Shteten kontratuesa, sa do qi të jenë 
të lidhme me kontratat e tyne të kon. 
cesimit për me marrë për sipër, në 
ket pikë, detyrimet e paras hkruerne 
prej Shtetit qi dhanë koncesimi n. 

4. Shfrytsimet telegrafike private 
qi i kërkojnë ndonjenit prej Shteren 
vct kontratues i autorisimin qi me li 
dhë kablot e tyne me fijet telegrafike 
të këtij Shtet', nuk mund t' a ken ket 
autorizim përveç se mbassi të lidhen 
formalisht për me vu taksat e tarifa 
vet të tyne nën pëlqim të Shtetit qi 
ep koncesimin. Posë kesaj do të li 
dhen qi mos me zbatue kurrnii ndrrirn 
si në tarifë si ndër dist.osta rregullo 
re ra nji notifiklm të zpr+s ndërkorn 
tare të Lidhnis telegrafike, i cilli nuk 
ka për t'u eksekutue përveç se pas 
afatit të parapamë në paragrafin 10 
të nenit LXXXIV. Këjo dispozitë mund 
të ndrrohet a po lë lihet mbas dore 
për ata shfrytsime (shoqni) qi mund 
ë gjinden në konkurrencë me tjera 
Shoqni qi nu'c jnnë shtrue këtyne for 
maliteteve. 

5. Reserva qi ban fjalë paragrafi i 
parë i nenit para këtij zbatohet edhe 
ndër shfrytsimet e nalt perm en duna, 

LXXXV1ll. 
1. Kur jsnë të hapuna marrdhanjet 

telegrafike me Sh tetën· qi nuk kanë 
ma rë pjesë në lidhje apo me shfryt 
si-ne private qi nuk kanë dashtë me 
marrë fare për sipër dispositat e de 
tyrshrne të kësai Rr. gullore, këto dis 
posita zbatohen pandrrshim mbi ko 
rrespondenca për a10 p.csë qi përsh 
kohen nepër tokë të Shtetenvet kon 
tratuesa apo marrsa pjesë. 

2. Administratat e interesuerne cak 
tojnë taksat qi zbatojnë në ket pjesë 
të përshkimit, Këjo taksë, e cila ve- 

ndollet mbrenda kufizimevet të nenit 
XXIV i vihet edhe asaj pies" përshki 
mi të Kryezpravet qi nuk kanë ba 
lidhni. 

U ver cue kështu në Lisbonne, me 
11 Qershuer 1908, prej Delegatvet të 
nenshkruem si pas nenevet 15 e 16 
të Konvendesës së Sh' Petersburgut, 
për të hy në fuqi me 1 Korrik 1909. 

Për Gisrrnanin : 
Ar. Koehler. 
W. Probst. 
A. Lindow. 
Për Argjentinen (Republikë): 
[acin:o L. Vilegas. 
Për Australin (Federatë): 
J. O. Jenkins: 
Për Austrin : 
Dr. F. de Wagner-Iauregg, 
Alfred Baron de Fraes 
Për Hungarin : 
Pierre de Szalay. 
Dr. G. de Hennyey 
Për Bosnie n Hercegovinën. 
Heinrich Goigingor Oberst, 
Adolf !.:amnger. 
PJr Belgjiken ; 
J. Bannnux. 
A. Seghin. 
Për Bolivin : 
Për Bresilin: 
Euclides Borroso. 
Për Bulgaria : 
J. Stoyanowitct, 
T, Tzontcheff. 
Për Kepin e Bona Sderancës : 
P. Benton. 
Për Ceylan-in : 
H A. Kirk. 
T. E. Dempster. 
Për Çilin. 
Nartin Weinstein. 
Për Kolonit Portugcse: 
Belchior Jose Machado. 
Për Kretën 
Sevas tia noff 

vijon 
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BISEDIMET E SENATIT 
Mbledhja 30 

E Ejte me 13 5 26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 118) 
Z. A. DIBRA. Nrpunsat s'mund 

të mbajnë të burgosun nji njeri ma 
tepër se 24 orë se, mbas 24 orë de 
dyrohet t' ja dorëzoj giyqit bashkë me 
proces-verbalet, sa per shtesën qi 
proponova duhe', se në qoftë qi nuk 
shihen të mjaftueshme argumentat e 
radhituna r ë proces-verbal atëherë të 
kërkohen shahitët, por kur argurnen 
tat e radhituoa në proces-vërbal janë 
të mjaftueshme të mos kërkohen si 
shahit ata qi nënshkruhen në proces 
verbal, d, m. th. nëpunsat qi kan ba 
pro::es-verbalin. 

Z. S. VIJÇITFR~H. Mua më duket 
se ky paragraf ka për qellim se si 
mbas procedurës dënimet e gjobës 
epen prej këshillit administrativ dhe 
si mbas Ligjës vendimi i n.i këshillit 
administrativ të Nenprefekturë s ap- lo 
het në këshillin administrativ të Pr<:' 
tekturës, pra ky paragraf ka për qe 
llim dënimin me burg të kontraban 
distit të cilen dënim nuk e kan të 
drejtë t' spin këshillat administrative, 
dhe për ketë dergohen basi-ikë me 
proces-verbalet nër gjykatoret kom 
petente, sa për shtesën e paragrafit 
qi proponoj Z. A. Dibra qi gjyqi të 
mos kërkoj shahit por të ketë vleftë 
Ligjore proces-verbali, këjo s' me 
duket e drejtë, prandej jam i mendi 
mit qi ky nen të pranohet si qi asht. 

Z. KRYET ARI. Kush asht antarë i 
pranimit të këtij nenit të ngrerë do 
ren. 

Pranohet 
Art. 6 Shitësit, ndërmjetësit edhe 

ndihmsat e kontrabandës gjobiten e 
dënohen po me ato gjoba, dënime e 

gosën autorët. 
Pranohet 
(Art. 9 i paraqituri prej kornisjonit 

të Senatit behet Art 7, mbasi :iy Ar 
tikull fletë mbi gjobitjen për të ctlen 
flasin dhe Art. 3, 4, 5, dhe 6). 

Art. 7, Të dënuemit me gjobë, qi 
nuk janë në gjendje me pague me të 
holla, e lajnë giob en me burgim ç'do 
ditë burgu i numërohet nga 5 Fr. ari . ct . . . ë k të L' ... : se ëuimt 1 paraparne n e tgJe 
e burgimi i tyne zgjat deri sa të ke- .. . . 

d 
. asht ndryshe per pasaniket e ndryshe 

në plotësue me ketë mën yrë sasinë . b k .. L' ... bl . . . për te vo e te. tgJe erst për a ta 
e terë të giob rs me të cilen Janë dë- ct· . . kontraban ista qr skan të pagucjnë 
nue, me gjith ketë, burgimi për ketë giob.n e lajnë gjob en me burgim tue 
shkak nuk do të mund të kapërcej : numru ç'do dill! burgimi nga 5. Fr. 
tre vjetrat. i ari, por burgimi nu t mundet të ka- 

z. N. DERVISHI. Do të pyes Z. e : lo] të tre vjetët, qi kesh tu nuk bah, t 
Tij këjo si do t' aplikohet. : kri.n; se nji njeri kur s' ka s' ka 

z. s. VUÇETtRNI. Cilin quani z. ' edhe ç' ti marrësh se si thotë edhe 
Tij. proverbi tyrk '·.q:li përçese?den tut, 

z. N. DERVISHI. z. Përfaqësuesin . d, m. th. ~eros1~ zere prej flok~sh, 
. . .. . . .. por mbasi qerosi s'ka flokë, natyrisht 

e Mtn. Flnanc svct, NJ! merr ç ihet re s'ka se nga t'a kapish ashtu dhe 
gjyqë me q,n.ë se ka be rë 6 ~00 td- • të vobektin mbasi s'ka, nuk ke nga 
tër kontrabandë, dënimi i këtynëve t) marrish gjobë. 
nga 5 Fr. ari nga ç'do te ttër bainë Z. A' DIBRA. Në nji pikë ka të 
25.000 fr. ari pra ketë shumë po t'a dr. jtë Z. N. Den ishi dhe duhet shpje 
ndajmë më 5 franga qi ziret për ç'do [ g.ue ky nen. se unë e kuptoj se nji 
ditë b · ct· "t . d h t k të .. · njeri për nji kontrabandë dënohet me le urgtm lie qt u e y ri)- . . . . . ' , 2 vjet burgim dhe shuma e gjobës të 
në në burg, bahen ma shum se tre vume për kete kontrabandë lahet me 
vjet~ burgim qi parashilet në Ligjë, · 're vlerë burgim, qi kështu tue mble 
por gjyqi keë e dënon dhe me dy i dhun dënimin me burg dhe kohen qi 
vj.të burgim për ndooji faj e hukuk i duhet të baj për larjen e gjobës së 
umirnijes, qi këtu dënimi i këtij u ba \ vumë ~ajnë 6 vjelë bur~in:1 qi këj~ 

asht krim, por paragrafi 1 fundit 1 
këtij nenit e thotë qi burgimi për ke 
të shkak nuk do të kaloj të tre vjetë. 
Kuptohet që nii kontrabandist nuk do 
bai ma tepër se tre vjet burgim për 

caver) Në frazen e fundit të këtij ne- : kontrabandë qi ka ba se tjatra i asht 
fal un, por vetëm nuk . asht shpjegue 
mirë. 

Z. KRYE r ARI. Kush asht an tari 
i pranimit të këtij nenit të ngrer do- 

burgime qi dënohen, gjobiten e bur· 

7 viet d. m. th. dënohet me krim, pra 
dënimi me gjobë për kontrabanden qi 
ka ba ku mbetet? 

z, H. SEKOZA (Përf. Min. Finan- 

, ni thuhet se burgimi për larjen e sa- 
1 sisë të gjobës nuk do të kaloj të tre 
vjetë po të jetë gjoba ma e madhe 
dhe kontrabandisti nuk asht në gjen 
dje financjare për me pague të hollat, 
mbahet vetëm tre vjetë në burg dhe 

; pastaj lëshohet. 
: Z. N. DERVISHI. Po gjoba ç' u 
ba? 

Z. H. SHKOZA {Përf, Min. Finan- 
cavet) Me qenë se s' ka nuk i merret, 
por ban vetëm tre vj të burgim. 

Z. N. DERVISHI. D. m, th. me 
ketë Ligië asht VU.! tjetër llojë dënimi 
për të vobekët e tjatër për pasanikët 
se të vobeket i dënon me te vietë 
burgim, kurse pasanikët i dënon me 
tre vjetë burgim e me gjobë, 

Z. H. XHt:MALI. Asht e vërtetë 

ren. 
Pranohet 
Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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REPUBuI~A 

F1tetorja Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

========================:;;::======= =======:;;===========:r.lll==============- 
PA J 11Mf: per uji mot fr. ar 12 ne I Drejtimi: Zyra e Shtypit I Njl cope ~ [avës fr. ar 0.25 ; njl copë 

Shqlpni ; fr. ar 20 )ashta ; T I R A N 1! e javes se kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA: 
Shpalljet e Financave mbi shitje të 

dhetash. 
Shpalljet e Prefekturave mbi titra 

zotnimi. 
Shpalljet e gjyqeve Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

e zhukës të qarkut kësaj Prefekture u 
var për fr. ari 1050 kundër çmimit 
vjershem fr. ari 100 dhe shitet dtfini 
visht me 5 Gusht 926 diten e enjte 
ora 12-30 

Vlona 28-8 26 Nr. 1098-6 
Drejt, Financës 

Sbp. e Financavet 
Këshilli ad. me 22-7-26 vendosi 

zgjatimin e afatit të dhetës Zhukës 
deri me 15 gusht 926. 

\;Jonë me 28-7-26 

Shp. e Prefekturave 
Z. Shaban Hali! Kulla me pjesë 

tarë n&'a katundi Drize k. rkojnë letër 
zotnimi për (13) tre mbëdhitë copë 
toka (56) pe ndesh qi ndodhen në ka- 

Drejt. Pinanacës \ tundin Drizë me kufinj të ditun, 
* Si mbas vendimit Nr, 387 D. 16- 

Mbas vendimit kshillës adm. e dhe- ., 
ta e duhat ktië qarku u nxurë në ad- · 
judikat adjudikata provizore fillon më 
28-7-26 deri 15-8-25 ajo definitive 
prej 16-8-26 deri me 31-8·26. 

Tepelenë 28-7-26 
Kry. Financës 

Me vendimin Kësh. ad. Nr. 276 
d, 25-7-26 e dheta e duhanit kti qar 
ku u nxuër në adjudikat provizorja 
fillon qysh prej d. 16-7-26 deri 14-8- 
26 dhe ajo definitivja që nga 15 deri 
31-8-26 

Përrnetë 28-7-26 
Kry. Financs 

* 
Mbas vendimit të kësh. ad. edheta 

7-26 të Këshillës Adrninislratore këtu. 
shme, shpallet me nji afat pesë rnbë 
dhitë di.ësh se kush ka ndoj kundre, 
shtim t'i drejtohet Këshillit Admini 
strative të kësaj Prefekturë mbrenda 
në afatin e caktuern, për ndryshe epet 
vendim për me u ba veprimet ligjore 
për dhanjen e deftesës së tapies të 
zotvet. 
p 1 O Elbasan me 27 7 · 926. p. 833· II 

Prefektura 

Hasan Be] Biçakçiu nga Elbasani 
kërkon titra Zotnimi për nii copë arë 
qi ndodhet në katundin Belesh, të 
cilrn e ka bleë me deftesë private 
prej Hasan Osman Hoxhës nga ka- 

tundi Belësh në qarkun e Elbasanit e 
Selman Osm •. n Hoxhës nga katundi 
Kajan në qarkun e Nenprelekturës 
Lushnje me kufijt të ditun e kundra 
t' interesuernit sa do qi janë lairnëru 
rregullisht nga Zyra përkatse, por dhe 
shpallet me nii afat 15 pesë rnbëdhit 
ditësh, qi kush të ketë ndonji kun 
dërshtim të drejtohet Gjyqit Kompe 
tent mbrenda në afatin e caktuemun, 
për ndryshe kryhen formalitetet Ka 
dastriale dhe i epet deftesa Zotnimit, 
të përmendunit Hasan Bej. 

p.10 Elbasan 21-9-26 p. 8331 
Prefektura 

* 
Z. Shaban Hali! Kulla me pjesë 

tare nga katundi Drize kërkojnë letër 
zotnimi për nji shtëpie me katër të 
kthime të nalta e me kopësht dhe nil 
dyqan qi ndodhet në katundin Drizë, 
shpia me këto kufinjë; përpara rruge, 
nga e djathta e Deliko Haxhiut, e nga 
e majta e prapa tohat e fl! zotvet dhe 
dyqani me këto kulini : përpara rru 
ge, nga e djathta e prapa Livadhi të 
zotove e nga majta livadhi i Elmaz 
Kulës. 

Si mbas vendimit Nr. 388 D. 16·7-26 
të Këshillës administratore këtushme, 
shpallet me nji afatë pesë mbëdhitë 
ditësh se kush ka ndoj kundërshtim 
t'i drejtohet Këshillit Administrativ të 
kësa] Prefekturë, mbrenda u~ aWin J, 
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caktuem, për ndryshe epet vendim për 
me u ba veprimet ligjore për dhanjen 
e deftesës së tapies të zotvet. 

p. 10 Elbasan me 27-7-926 P. 833 
Prefektura 

Shp. e Gf yqeve 

FLETORJA ZYRTARE 30 KORRIK 1926 ~~~~~~~~~~~ 

disë si dhe spenzavet gjoqyr~, që iu 
ka mbet për të paguar prej shitjes 
së një kali ; në rast që ay vetë ose 
me anë përfaqësuesi legal mungon te 
çfaqet ditën dhe oren e caktuern, gjy 
qi ka me vazhdue në mungesë fë tij 
si mas nenit 59 të Ligjit për Gjyq~t 
e Paqit. 

p. 10 Përmet, 14-6-926 Nr. 817· 
Gjyqtari Paqtues 

se ; me D. IS-V-926 ka shtie me pu 
shkë e ka vrarnun një qënin e ankuë 
sit Athanas Rutjes nga e banues në 
Durrës në oborin e shtëpisë tij ku 
rijshin familja, 

Pra me qenë se banimi tij nuk di 
het, thë.itet me anën e Fletorës Zyr 
tare për me u çlaq para Gjyqit Paq 
tus të Durrësit me datën 19-Vlll-92o 
ditën e Ejte ora 10 para dreke s , në 
rast të mos prezantimit të tij Gjyqi 
ka me u shikue në mungesë. 

Durrës më 2.7- VIl-926. p. 834 
Gjykatësi Paqtues 

Arif Uzmin nga katundi Fag i 
Elbasanit e tash me banim të pa di 
tun thërritet si i pandehun me u pre- 
zantue para Zyrës Hetueset' Elbasanit Leter thirrje 
me O. 26-VIII-26 për t' u pyet si i Frano Mark Shkodrani ish banues 
panndehun për grabitjen e do tesha- në Durr, s dhe tash me banim të "Pa 
ve H! quejtunit Mahmut Balash po ditun, ndodhet i pandehuri për shkak 
nga katundi Fag· i Elbasanit. Për - --------------- 
ndryshe ka me u veprue si mbas 
liglës. 

Elbasan 26- VII-26. p. 832 

Shpalljet e Kadastrës 
Emni Vendi Strem 

ara podel kakruke 5 

ara selish te gradecë 4 
a-a leshnikë " 2 

ara selishte " 4 

ara leshnikë " 2 

Ftesë 
' 

Jorgji Makri nga Samarina, banues : 
në Kardhikaq të Delvinës dhe tash /Emni ares 
me boa im· të paditun, th ritet të çfaqet ! Ara selisht 
përpara Gjyqit Paqit Përmetit, Degës ! e madhe 
Civile, si i paditun, me datë 24 Gusht, /ara veshit 
1926, dita e Marte dhe ora me 9 para i 
mesditë, për me iu përgjigj tadisë se iara luadhe 
ngrehun prej Llukan dhe Krirto Asi- i 

maqit, nga Buhali, tre gëtare dhe ba- 'ara matnaoë 
nues në Këlcyrë për pagimin e katër- i ara selisht 
qint (400) Liretave ltalane, interesit .ara Lumit 
t,ne qysh prej datës regjistrimit pa- j ,, ,, 

Gjyqt. Hetues 

Rra po Xhepoja rga katundi Gramsh 
i Peqini b m es në katu-d.n Brada 
shës t' Elbasar it e tash me banim të 
psdirun th, rri e' si i pandehen me u 
prezan.ue para Zyrës Hetu set' Elba 
sanit me d. 26-Vlll-926 për t'u pyet 

si i oand- hun për rrëmbim n e oj: të z. z. Karafil e Fer hat e Pajo Hasani i qarkut Nënprefekturës 
quejtunes Lahesë shoq.s Suleiman i Skraparit kërkojnë titra zotnimi (Tapi) për pasunit e sipër shënurne. Pra 
Rrapush Halos nga kat. Bradashesh ! kush të keië nonjë ku ndërshim brenda 15 ditve qysh prej datës çpalljes në 
Për ndryshe ka me u veprue si mas ! fletoren zyrtare duhet drejtohen Giyq t kompetent për ndrvshe mbasi të ka- 
ligjës. ( lonje ky afat kjo zyrë asht e shtërrgume me kry, formalitetet ligjore ashtu 

Elbasan 26-VII 26 P· 832 i dhe si mbas vendimit qi do të marrë prej këshill s Administrative. 
Gjyq Hetues : p. 10 Skrapar 23 7-926 p· 813 

Vendi Strem 
staraveckë 15 

staraveckë 12 

" 15 

" 12 
,, 5 

" 10 
li 10 

Kufitarët 
L. Rexh. pi p. udha v, udha J. Zejneli e 
LJ.,l,pi. 
L. Refati p. Brahimi. v. Karafili]. Lyre Refat. 
L. Zvlali p. vija e kr,jtë v. Ymer Keçin. 
J File Snaqiri. 
L udha p Brahirn Mersini v. i zoti ]. 
Ferhat Kalemi 
L. Zvluli p. vija e krojtë v, Ferhati. J. 
shkëmbi. 

Zyra e Kadastrës 
* * * Kufitarët 

L. Tahiri. p. udha v- udha J. Riza Habiti 
e i zoti 
L. Rizaj e Tahiri p, udha v, i zoti J. pë 
rroj e Tahiri 
L. udha p, përroi i vcgel v, përtoj i vo- · 
gël e i zoti J. përroi i math. 
L. udha. p, udha v, udha J. udha e i zo'I. 
L. udha p. udha V. Muharremi J. i zoti. 
L. i zoti p. Lumi v. Riza habiti J. përroi. 
L. udha. p. Lumi V. Moçal i bibos J. udha 
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,, 6 
10 

L. i zoti p. udha- v. udha, e i zoti J. i zoti. 
L. përroi i vogël p. i zoti v, udha J. pë- 

ara vneshtat 
ara binjake ,, 

rroj i math 
ara Bregu Zyrës ,, 20 L. udha p. për roj V. Riza] e udha J. i zoti. 

Z. Demir Qamil nga Katundi Staraveckës i qarkut Nënprefekturës 
Skraparit kërkon tiira zotnimi (Tapi) për 10 dhjet copë arat e naltë përrnen 
duna që të cilat i trashegon prej t~ ndyer.i atit tij Qamilit. Pra kush të ke të 
ndoni! kundërshtim brenda 15 pesë mb dhjet dtve qvsh prej datës Çpa lljes 
në Iletoren zyrtare duhet ti drejtohen gjyqit kompetent për ndryshe mbasi 
të kalonië ky ah t k;o zyrë asht e sh'ërngum i me krye formalitetet ligjore 
ashtu dhe si mbas vendimit që do të marrë prej këshillës Administrative. 

p. 10 Skrapar 23-7-926 p. 813 

Leter lajmërim i dytë \ 
Si mas vendimit dhenë prej Zyrës 

Përmbaruese Gjyqit Paqit Përmetit 
me da'ë 16-6-926, Vasil Dhimi ri Na- 

Zyra e Kadastrës 
~~~~~~~~~- 

tash me banim të paditur, lajmërohet 
se brenda 9 I ditëve qysh prej datës 
komunikimit kdij lairntrtrni duhet të 
i paguanjë glpqluuesit Filip M, Pro- 

ska, banues me parë në Përmet, dhe I kos, banues në Përmet, Lireta Italiane 

l010, Dhrahmi Greke 1400, dhe Fra 
nga ari 49.20 me kamaten e tyne ligjore 
qysh prej datës 29-5-922 der] në pa 
gim spenzimet giyqore dhe ato të 
eksekutirnit, të bamuna deri tash Fr. 
ar 43 55 në eksekutirn e vendimit gjy 
qit paqit Përmetit me Nr. 79, datë 
ll-5 926, në rast të kundërtë si mas 
vendimit dhenë nga ana e kësal Zyre 
pjesa që ay ka mi një shtëpi, gjendur 
në Përmet në lagjen Dilush, kufizuar 
me udhë nga dy anë, me shtëpinë e 
Panko Adhamidhit nga një anë, dhe 
me shtëpinë e Caci Tavanxhiut nga 
një anë, dhe që eshtë sekuestruar do 
të shitet si mas ligjit. 

p. 10 Përmet, me 4-8-926 p. 815 
Përmbaruesi 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
I SESJO~I II. 

BIS E·o IME T E DH O MES SE DEPUTET VET 
Mbledhja e 27 

E Hane me ss Prill 1926 ora 3 30 rn.d 
(Kryeson Z. K. Kotts) 

(Vijon nga num. 119) 
Mongenast. 
Për Madagaskarin : 
Vigneras. 
Për \falin e Zi : 
D. F. de Wagnc'r-Jaure,g-g 
Alfred Baron de Fries. 
Për Natalin : 
P. Benton. 
Për Norvegen ; 
Htftye. 
Kulidsson. 
Për Kaltdonien e Re: 
A. Cerdret, 
Për Holandën : 
G. J. C. A. Pop. 
Kr u,j t. 

Për Përsin : 
Bazirguian 
Për Portugallin : 
Alfredo Pereica. 
Paulo Benjamin Cabral. 
Erancisco Lousa. 
Pedro Ca-Ios de Sousa Barata. 
Per Rumanin: 
Gregore Cerkez. 
Aurr ltan Arse nescu. 
Për Rusin: 
Seva stianoff. 
Për Senegalin: 
Mor gat. 
Për Sërbin : 
Dim_ R. Dimitrievitch, 
Pl!r Siamin: 
TH. Collmann. 
l'rr Sueden: 
Herman Rydin. 
A. Hamilton. 

Per Helvetia: 
L. Vanoni 
Për Transxalin : 
P. Benton. 
Për Tunisin: 
J. Doulcet 
Për Turkin: 
M. Emin. 
Mehmed Tahri 
Për U I aguay: 
8. K. Kaye!. 
Për Danimarkën: 
N. Meyer, 
Për Egyptin : 
J. S. !...iddell. 
Për Erithren: 
Paulucci di Calboli. 
Për Spanjën : 
Enrique M-Fajardo. 
F'ër Francën ~ 
J. Bordelorngue, 
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Sins. 
Ch. Verliere. 
Për Anrtin : 
H. Bambington Smith. 
A. M. Ogilire, 
R. J. Mackau. 
F. Wyvile Home. 
Për Greqin : 
Për A. T. Bassia, J. W. Bleck, 
i Përgjithëshern. 
J. W. Bleck, Konsull i Përgjithë 
shem. 
Për Hindjet Britanike: 
H. A. Kirk. 
F. E. Dempster. 
Për Hindjet Holandese : 
Perk. 
W. F. Gerdes Oosterbeek. 
Për Hindo-Çinen Frenge : 
Max Outrey. 
Për Islandën : 
N. Meyer. 
Për Ital in: 
F. Cardarelli. 
G. Angelini. 
G. Gneme. 
Për Japonia: 
Hirokiahi Nakaya. 
Hyodo Futagami. 
Për Luxemburgun: 

KRYETARI: Bisedim mbi rnodlfi 
kimet e bame ore] Senatit në model 
kondraten për shfrjtzimin e minijerës 
së ramit (bakrit) të Pukës. 

Këndohet shkresa e Senatit e re 
giistrume në Nr. 364-ll d. 26-4-926 
si pason: 

Së Nderçmes 
Dhomës së Depute/ve/ 

Këtu 
Në pergje të· shkresës s' Uaj Nr. 

365-1 datë 28-III-926. 
Kam nderin të i bej me dijt asaj 

së Nderçmes Krpesi]e, se Senatit, me 
mb'edhjen e vet me date 24 4-926, 
pati në bisedim projek ligjen autori 
zuese dhe model kontra.en mbi shf,yt- 

i zimin e rnrnjeres së bakrit në Pukë, 
! të cilen e voto]ii përgiithsisht për veç 
! modofikimevet të bame n' artikut 1, 
i 3, 8, 9, 13, 14, dhe 16 për arsyet e 
i poshtëshenjuerne : 
I l I. 
i Dhoma e Deputetëve t në koniraten 
! origjinale kishte berë modifikime n'ar 
j tikutlin e I. me ngritjen e fj~lës .e 
j tjera minerale» dhe n' artikujt e tjerë 
I 

i ku bahesh fjalë në keë mënyrë. 
i Senati tue mat rë parasyshë : 
j a);;;; Konsultimin It knik t'ingilnerit 
j kompetent të Ministds së P. Botor,, 
j që në ç'do metal të bakerevet ndodhen 
J dhe disa metale tjera, në nji kanite 
j të paktë, aq sa nuk munt t' interesojë 
j nji shoqëni .ictër për me m-rrë ke të 
I 
I 
I : : 
I 

i ta lit asht në ~ h'm lien e paktë. 
j b) .• tue marrë në konsideracjon se 
! si mbas studimit qi asht barnun në 
: 
I : 
I 
I 
I 
I 
! 

veçanërisht mbasi shpenzimet e kush 
timit janë të shumta dhe sasija e Me- 

ligiët e mini-reve të sht teve të hue] 
kuptohet se redavanca e ç'do metali 
të kategiris bakrit, ht kurit, nikelit, 
chromit e të tjera nuk kalon 4. për 
qind për veç platin e Ilo-tnit që p 1- 
guhet dy për qind. 

c) Tue marrë parasyshë se në ras 
tin e rnenicres së nalpermendun, ç'do 
lloj metali të kategors në f1alë që 
munt të ndodhet ashtu tue shtimun 
dhe redevancen e pla.init e Ilo-init në 
shkallen me të nal ë e pa me H! pel 
qyeshme që në artikullin e parë në pa 
ragrafin e parë e në të gjithë artikujt 
f1alët 11e tjera minerale, të mbeten a 
shtu si ç'ka në qe në. 

li. ~ 
Senati tue marri! paras ·c;h1! se në 

modelkontraten në nenin l11. caktohet 
vetëm periudha e kerkirn't dhe ajo 
perjudha e shfrytzimit në ke'ë mëny 
rë konçesjonari duket si kur ishte 
lenë i lirë me fillue sufrytzimin c mi 
njeres kur të donte; prandej për me 

detyrue konçesjonarin qi mbasi të ma 
rrin fund afati i arsyshme i kerkimit 
të fillojë arari i shfrytzimit e pa të 
nevojshme shtimin e këtij paragrafi. 
,,Mas kësaj periiudhe të kcrkimit nis 
periudha e shfrytzimit » neni III. for 
het në ketë mënyrë : 

(Konçeslonari detyrohet me fillue 
rnbrer da tre mu-ive mbas formimit 
të shoqënis, kcrkimin e remit (bakrit) 
e të tjera mineraleve. Mbas kësa] pe 
rijudhe të kë: kimit nis perjudha e 
shfrpzirnit •• 

lii 
S nari tu ; marrë 11ë kon .ideracion 

modifikimin e bamun ore] Dhomes së 
Deputetëve: n' artikull 8 (tetë) se në 
konçesjonin e lidhu i midis Q-:veris 
dhe Konçesjonarit, ky detyrohesh t'i 
pagur nte nji taksë përpiestimtare si 
mbas ligjës së miniereve në veprim ; 
të clen e kishte modifiku tu : caktue 
nji taksë f kse kater për qind mbi pro· 
dukin brut. 

Dhe tue marrë parasyshë se ma 
rrja e nji taksi mbi produktin brut d. 
m, th. si që del prej minjeres nuk a 
shtë aqë me dob te Qeveris vendosi 
që të m. rret nji taksë fiks 4°[0 katër 
për qind po Q!bi produktin të lare, të 
pastruar, dhe të pre gat'tur në gjendje 
për t'u tretë, që në ketë mënyrë i si 
guron Qeveris marrjen e nii metali 
të qëruar dhe jo si që do dilte prej 
miojeres i cli duh.t U shkojë në për 
operaqjone mekanike të ndryshme dhe 
për t' aritur në giendien që të përdo 
rt t, do të lypij punë 'dhe shpenzime 
prej anës së konçesjonarit, në këto 
shpenzime shteti nuk mar pjesë. 

Ptr këto arsye artikulli 8 (tetë) 
formohet në ketë mënyrë : 

(Per lenden minerale të bakrit e 
tjera që nxirren nga minjera konçe 
sjonari detyrohet m • i p~g<1e Qeveris 
në të holla nji i edevance prej 4°10 
katër për qind mbi produktin të larë, 
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të spastrue tue zbritë vetëm shpenzimet 
e e bat tjes nga skela shqyptare në ve 
ndin e shitjes, kjo red, vance ka me 
u pague tri jorisht dhe në bazë të 
çmimit të mesme) 

IV, 
Senati tue marrë parasyshë se si 

mbas artikullit 9, 'të modelkontratës 
sasija e punimit që të detyrohesh kon 
çcsionari të kryej nuk ishte e caktue 
me, për ketë arësye e pamë të pel 
qyeshme që të caktohet sasi]a e pu 
nimit me të vogel që me parë tue 

_ marrë parasysbë mendimin e eksper 
tit t' ingjin.rit të rninierevet si mbas 
të cilit nuk mundte të caktohet që 
më parë, me nji mënyrë fikse sasije 
minimum · e punimit nga shkaku se 
s' mund të dihet sasiia në fjalë pa u 
fillue veprimet e punimit, vendosi që 
neni i naltpermendun të modifikohet 
me nji mënyrë me anën e të ciles të 
detyrohet konçesionari p~r punimin e 
sasisë të arësyshme tue detyrue kon 
çësionarin me Ju shtrue të giitha ur 
dhnavet të Këshillit minierevet që 
ndodhet në Ministrin e P. Botore e 
cila i ka për të caktumun sasia e mi 
neralit që ka m' u nxjerrë ;pr, j anës 
së Shoqnis në diten ose në muej d. 
m. rh. mbrenda afatit të caktuem , 

Për ket arspe neni 9 (nëntë) ndry 
shohet këshru i 

(Konçesjonarl detyrohet me ba të 
gj;tha shks të jetë e mundun per 
shfrytzimin sa ime mirë të minjeres 
bakrit, tue perdorur sasia e punter:' 
vet dhe sp. cjaliteteve të nevojshëm 
për nji shlrytztm t' atillë. Për sasin e 
mineralit qi ka me u nxierrë prej mi 
n[er. s në dite ose në rnue] konçesjo 
nari detyrohet me ju shtrue të gjitha 
urdhnavet të Këshillit të Minjerave. 

Konçesjonari nuk ka me muejt 
kurr me kadalue ose m , pzullue pu 
nimet, për veç rastit të forces rnaxho-. 
re, e cila do të nj.het juridikisht. 

Në rasë që konçeslonari për nji 
kohë 4, kater muej kadalon ose pe 
zullon punimet qi ashtë parapa ma 
nalt, ka për t' u gjobitë me 5.000 
(pesë mijë) fr. ari. Në qoftë se mbre 
nda dy muejve mbas këtij dali kon 
çesjonari nuk ka rishvillue energji 
kisht punimet Qeverija pa tjetër ka të 
drejtë me e prishë ketë koncesion e 
e për veç rastave të forces maxhore). 

Senati rue marrë në konsideracjon 
artikullin 13, me anën e të cillit i 
jepesh nji e drejtë absollute shoqëris 
me bamun ç' do !lojë udhe dhe ligie 
telegrafike si mbas deshirës të saj gje 
e cila mundet me shkaktue me ndo 
nil rasë teknik ndo nji vend q(nuk mu 
ndet me u pa e arsyshrne prej anës 
së Qeveris, Prandaj u pa m' e pe! - 
qvshme që k:tij neni t' i shtohesh e 
dhe kjo frazë për me qenë në kon- 
Iormitetë me. in'eresin e shoqnis ash 
tu dhe me interesin e Sh'etit s 
(në pëlqim me parë të Qeveris) 

Në këië mënyrë artikulli 13 i mo 
delkontrates formullohet kësisoj. 

(Konçesionari me pelqimin ma 
parë të Qeveris mundet me ndcrtue e 
m ! ush true linje tel graf ke e te lcfo- 

qofshin prita te kanë me u t kspropriue 
me shpenzimet e Konçesjonarit tue 
konsiderue si vepra per utilitet pub 
lik në qofshin tokët shtetnore kan 
me ju lëshue [pre] Qeveris, gratis e 
pa kurrfarë ngarkimit. Konçesjonari 
detyrohet me lanë të lirë partitë e tre 
ta me kalue mbi keto zona të tija 
por me konditë që mos të pengohen 
veprimet e shfrytzimit. Konçesjonari 
k.a të drejtë me ba transportime me 
mjetet e saja edhe për persona a shoq 
ni private të tjera por për të tilla 
transportime tarifa ka me u caktue 
prej konçesjonarit dhe e aprovueme 
prej Qeveris. Në bazë të kësaj tarife 
mbi të at dhunat neto që ka me pasë 
konçesjonari në transportimet e të tre 
tavet, detyrohet me i pague Qeveris 
10°10 me ju p~gue konçesionarlt ve 
tëm gjysma e t irifes që eshtë caktue 
për transportimin privatë. Punksic- 

! narët e ncpunsat e Qeverisë kanë me 
pague vetëm giysmen e tarifës. 

VI. 

Senati rue marrë parasysh në ne 
nin 14 qi me rastin e përjashtimit 
nga taksi doganuer eskludue përlash- 

nike, quais, rruge urra telegrafike, U· timi i gjanavet t' ushqimit et~ pijevet, 
dhe hekurta për transportimin e mi- mbasi nuk asht i arsyeshëm përlash- 
Of ra lit tue i nisë që prej Zonës së mi 
njeres edhe deri në skele me ndertue 

timi absolut nga tllgri doganuer, mu 
nisipal sendet e ushqimit e të pijes 

mbrenda zonës koncesionit, banime : mbasi nuk janë përjashtue as nji konçe 
per puntor ët e vet, _Zyra depozita ma- 1 sjonarit tjetër p~r këte arsye art. 14 i 
gasa e uzina spitale e ç'do tjetër : ht h t kë" f "· ( s· dh - , s o e JO raze:. • . . t e p'"rveç 
gje të nevojshme per mirëvajtjen e \ glanavet t' ushqimit e të piievet), 
sipër marrjes. Gjith ashtu konçesiona- : 
ri ka të drejtë me ngreh zyre, depo· ! Në këte mënyrë neni 14 formulo· 
zita magaze uzi-ie banim për punto- j het kështu: 
re etj. ndertes i të nevojshme për t " Qeverija i akordon konçesjonarit 
si,frytzim·n e minieres dhe [ashta zo- 1 të drejten m' iportue n' Shqipni ti! 
nës së kowç-sionit d. m. th. në por- ! lirë nga ç'do vergji, taksë doganore 
t0n e Shëngj'nit, në portën e Shko- : dhe tjera taksë shtetnore ose moaiei 
dres e në të tjera vende që konçe- 1 pale, maritime ose tritorale sot në fu 
sjonari l' a shofij të nevojshme. To- i qi edhe t' ardhme, të gjith m-1kinat 
kët e ;1,v0jshme për këto qeliime në 1 qerret veglat materj,let e hekur,·udh~- 
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vet të nevojshme për transportimin e 
prodhimit të kësaj miniere si edhe të 
gjitha gianat e malerjalet e nevojshme 
për ndreqjen punimin mirë mbajtjen 
edhe adrninistratimln të shfrytz imit qi 
mban objektin e këtij konçesjoni, për 
veç, gjanavet të monopclizueme dhe 
të ndalueme për importim si dhe per 
veç gianave të ushqimit e të pijever. 
Gjitth ashtu konçesjonari përjashtohet 
edhe nga taksat mbi kapitalin e inves 
tuem). 

VII. 
Senati tue marrë parasysh srtiku 

llin 16 të modelkontratos në fjalë qi 
nuk ishte formulue në nji mënyrë te 
kuptueshme e pame të pëlqyeshme qi 
të përshkruhet kësisoj: 
(nenpunsat e puntorët e ang izhuem 
prej konçesionarit kar ë me qenë nen· 
shtetas Shqiptarë, për v. ç teknikevet 
dhe specjsllstsvet kur këta nuk giinden 
në Shqipni. Konçe sjone ri detyrohet 
me u kujdesue prr sigurimin e punto 
rëve të. nenpunssve kundra rrezikëve 
të punës ashtu si ka për t' 2 vendue 
Qeverija me ligjë të përgi bëshme 
Konçesjonari detyrohet për sigurimin 
e mirëshcndetit të nënpunsave e të 
puntorëve Shqiptarë, të mbajë miek të 
nevojshëm e t'i japij barna pa të ho· 
lia. 

Pra mbassi ndryshimet e na l tpër - 
menduna të artikujve të rnodelkornra 
tos t' i para shtrohen edhe nj i herë së 
Nerçrnes Dhomës së Depute.vet p.r 
bisedim, lutemi të na kërhehen përsë 
ri qi të bahe n veprimet të pastajme. 

Me nderime të posaç.ne 
Kryetari i Senatit 

Pandel Evangjeli d. v, 

Z. K, FLOQI: Tash na nuk mundet 
të japim nonji vendim Z. Krpetar, por 
të vejë në komisjon. 

Z. KRYETARI: Masi asht e ngutë· 
shme baimë pesë minuta pushim dhe 
si të kthehet nga komision! e bisedoj m., 

Z. F. VOKOPOLA: Z. Kryetar! 
Shumë herë projekt-llgiët qi na kthe 
hen nga Senati i kemi dërgue në ko 
rnisjon, por mua më duket se do tt! 

je ëma mirë qi atë procedure t' a ndje· 
k im vetëm kur teket kundërshtim mbi 
modifikimet qi ka bërë Senati edhe 
kur të mos ket nonji kundërshtim 1' i 
pranojm këtu. 

Z K. FLOQI: Masi ka disa ndryshi 
me qi për t' o mundet të bahet ku - 
ndërshtirn, ashte nevojshme qi të v.jë 
në kornisjon. 

Z. H. DELVINA: Ate qi thotë Z. F. 
Vokopola mundet të je'ë e dreit", por 
na ma parë jena të detyruar të respek 
toim rregulloren e Ugiin. Tash me 
modifikimin qi ka bërë Senati, ky 
asht nii projekt i ri edhe si mas rre 
gullores ç'do projekt për t' u pranue 
duhet dërgue në teknikët i clli asht 
komisjoni. Prandaj ashte dornosdoshë- . 

! drejën unë nuk kam marrë vesh se 
ç'janë modifikimet qi janë bërë edhe 
besoj se dhe shumë nga shokët nuk 
e kanë kuprue. Prandaj duhet të ndje 
kim procedurën qi kemi ndjekuri kur 
doherë d. rn. th. të v.jë në kornisjon 
ku të shqyrtohet e të na këthehet me 
nji raport. 

Z. M. KASSO: Gjith këto ngatresa 
na dalin se na bajmë konfuzion midis 
projekt- ligjit dne koncesioni'. Pra po 
të jetë se t' a ndajmë konçesjonin nga 
projektet tjera, nuk do të na vinin kë 
to mosmarrëvesh]e. Kur ndryshohet 
nji konç.sjon nuk asht si projektet e 
tjirë qi i modifikoim vetë, por ky du· 
het t' i paraqitet Qeveris. Pra tash 
masi Qeveriia këto modifikime i pra 
non, atëh-rë nji herë emirë e pranoim 
qi tash dhe mbaron puno. 

Z. F. RUSI: Edhe unë [arnë i me ndi 
mit qi ky rnodilis irn duhet të dërgo· 

me të vejë në komision. : het në komision masi i takojnë esancës 
Z. M. KASSO: Më duket se na po : ndryshimet qi b bërë Senati. Si për 

bisedoim kot se këtu janë bërë modi- shembull asht ajo qi asht shtue "edhe 
fikirne të cilat Senati i ka parë në : për pije. edhe na mund t' i themi 
interesë të Shtetit, por nuk e dimë në "edhe për veshje etj. 
i pranon dhe koncesionar! këto mo- : Sa për ato qi nuk kanë randësi d. 
difikirne. Për këte duhet të na thotë : m. th. nuk u asht b-rë nonji ndryshim 
Qeverija se a i ka pranue konçesjona 
ri këto, dh e p asts] të vazhdoirn në 
bisedim. Në qoftë se i ka p·anuar dhe 
konçesionari mua më duket se do të 
jetë e tenërt lë dërgohet në ko mlsjon, 
se përveç qi kr to modif'ikime is në 
shqertuar prei komisionit teknik të Se· 
natit, por edhe sa ma shumë qi na 
nuk mundemi të bajmë dot ndryshime 
në t' o. 

Z, M. JUKA: (Vl. i P. Botore) Modi· 
fikimet qi ka bë~ë Senati i inë në di 
je të përfaqësuesit të Qeveris i c'li 
asht marrun vesht me konçesionarin 
dhe ay i ka pranuar. Prandaj masi 
janë në interes të Shtetit lutem të pra. 
nohet qi tash. 

Z. XH. YPI: Z. Kryetari Të them të 

në esancet e tyne, mundet t' i pranoim 
këtu pa vaitun në komisjon. 

Z. KRYETARI: Me qen se kurdo· 
herë kemi ndiekun procedurën qi pro 
jektet e këthveme nga Senati, i dër 
goim në komision, edhe këte duhet 
t' a dërgoim në komisjon dhe masi 
asht e ngutëshme mbyllim seancëm 
deri sa të na kërhehet nga komisioni 

Pranohet. 
Mbyllet seanca ora 4 m .d. 

Mblqdhja 28 
E Hane, me 26 Prill 1626 ora 4.30 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Këndohen emnat e misavet të Dho 

m.s e mungoiu Z. Z. Ab. Sal ih, B. 
Begolli, B. Frashërt (lejë), C. Krye- 
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ziu (lejë), J. Koçi, Oj. Çako, K. Mje 
da (misjon), L. Llogeri (smuët), M. 
Tutulani (mission). M. Libohova (leje), 
K. Floqi, J. Erabara, E. Xhaleri, Q. 
Dëshnica (lejë) Q. Durmishi, S. Top. 
tani. S. Shashka, V. Bamiha, Dr. Vo, 
zhori (lejë), Xh. Zogu. 

KRYET ARI: Shumica asht Mble 
dhia hapet. Bisedim mbi modifikimet 
e bamuna pre] Senatit në model kon 
tratën mbi shfrytzimin e minierës së 
remit (bakrit) të Pukës. 

Këndohet raporti i komisionit si 
pason: 
Kryesis së Dhomës së Deputetvet. 

Komisioni i Ekonornis Kornhtare i 
mbledhun në numurin legat bisedoj 
mbi ndrpshirn.t e bamuna prej Dho 
mës së Senatit mbi konvencjonin e 
minjeres së Pukës edhe mbasi ndry 
shimet i pa të arsyeshme edhe në 
ç'do pikpamje n' interes të Shtetit u 
nanimisht vendosi pranimin pikërisht. 

Lutemi t'i parashtroh.t Dhomës 
për aprovim 26- IV-926. 

Për Kryetarin 
Nënkryerari : 

Vasil Rusi d. v. 
Z. KRYETARI: Kush asht antar 

të pranohen modifiket e Senatit, të 
ngrehi doren. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Lisedim mbi pro 

[ekt-ligien mbi krijimin e disa Krye 
konsullatave e konsullatave nderi në 
vise të ndrysh me t' Evropës (në pa- 

• rim. 
Këndohet raporti [ustihkativ e pro 

jekt-ligji si pason: 

Projekt-ligjë 
1. Krijohen Kryekonsulate nderi në 

Qytet : Torino, Napoli, Roma, e Mi 
lano t' Italis, në Monaco të Princpa 
tes së Monacos në Marseille të Fran 
cës, në Brukselles të Belzhikës, në 
Kristiani të Norvegës, në Ber lin t' A- 

lemanjes e në Varsovi të Polonjes si 
dhe Konsullata nderi në Qytetet: Pa. 
lerrno Genova e Vene zie t' Ital is në 
Canes, Nice, Lyon, Deauville, Lille, 
Calais, Ri irns, Bordeaux,,Je Havre, e 
Stransburg të Francës, në Zurich, 
Bern, Lugano Lausanne, Dhiass o, Lu 
cerne, e Basel të Svicres, në Liege 
të Belzhikës, në Amsterdam e Ro 
terdam t' Olandës, në Goteborg të 
Svecjes, Malenbad, Karlsbad, Prag 
Brunn e Olrnutz të Ce koslovakis, në 
Danzig të Qytetit të lirë të Danzig-ut 
në Kolo, Frangfurt am Mein, Dussel 
drof, Bremen. Badeb-Baden, Dresden, 
Wiesbaden, Greslau, Shtetin Kongs 
b:rg, Kassel, e Lubek t' Atemanjes, 
në Tunisi të Kolonis së Francës, në 
Tripoli të Kolonis ~· Its lisë, në Mallte 
të Ishulles së Madhes s' Ingilterres e 
lsmir të Turkis, të pa shpenzime ner 
qytete të nd-yshme s'e figurojnë dhe , 
në listen e b •• shkanjitun ; 

2, Kjo ligjë hyn në fuqi çë prej 
ditës së shpalljes së sajë 

2. Ministrija e Punvet të Jashtme 
ngarkohet me zbatimin e kësajë ligjë. 

Tiranë, me 
Zav. Ministri i Dretësis 
Ministri P. të Jashtme 

H. V rioni d v. 
Ministri i Fancavet 

S. Starova d. v, 
Ministri P. Botore e Buiqësis 
Zav, Minis ri i P. Mbrënd shme 

Musa Juka d. v. 

Lista e Kryekonsuilatavet 
dhe e Konsullatavet nderi: 

Itali: 
1. Tt1rino (Kryekosullate) 
2. Napoli " 
3. Roma " 
4. Milano " 
5. Pallerma Konsullat 
6. Genova JI 

7. Venezia " 

Principata e Monac-s : 
1. Monaco Kryeko:1sutlatë) 

Francë: 
I. Marseille 
2. Cem cs 
3. Nice 
4. Lyon 
5. Deauville 
6. Lille 
7. Calais 
8. Reims 
9. Bordeaux 
10. Le Havre 
11. Strasburg 

Svicre: 
1. Zurich 
2. eern 
3. Lugano 
4. Lausanne 
S. Chiasso 
6. Lucern 
7. Basel 

Belxhikë : 
1, I lruxelles 
2. Liege 

Olancë : 
I. Amsterdam 
2. Roterdam 

Svecje : 
I. Goterborg 

Cekosllovaki : 
I. Marienbad 
2, Karlsbad 
3. Prag 
4. Brunn 
5. Olmutz 

Krye konsullatë) 
,, 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 

Konsullatë 

" 
" 
" 
" 
• 
" 

(Krye konsullatë) 
(Konsullatë) 

(Konsullatë) 
,, 

(Konsullatë) 

(Konsullatë) 
,, 
,, 
,, 

" Qyteti i lirë t Danzig-ut: 
1. Danzig (Konsullatë) 

Gjermani: 
1. Berlin (Krpekonsullatë) 
2. Frankfurth am Meum(Konsullatë) 
3. Dusseldorf ,, 
4. Bremen " 
5. Koln ,, 
6. Baden-Baden " 7. Dresden " 8. Wiesbaden ,, 

BKSH



8 FLETORJA ZYRTARE 30 KORRIK t 926 

" 9. Breslau 
10. Stetin 
11. Konisgsberg 
12. Kassel 
13, Lubeck 

_Potonje: 
I. Varsovi (Kryekonsullate) 
Turki: 

1. Izmir (Konsullate) 
Koloni e Tripolit e ltalis : 

1. Tripoli (Konsullatë) 

" 

" 
" 

Koloni e Tunisis c Frances : 
1. Tunisi (Konsullate) 

Ishulia Malta e Inoliterres : 
1. Maltë (Konsullate) 
Z. f. RUSI Do t' i lutem Z. Minis· 

Irit qi ata nierës qi emnohen kështu 
korsullë të jenë njerës qi të meritoin 
për të prezantue Shtetin dhe jo nierës 
qi e kërkoin këte cilsi për t' a përdo- 
run për interesë tregtare. vijon 

BI SE DI ~1 ET E SEN AT IT 
Mbledhja 30 

E Ej•e me 13 5 26 ora 10 p, d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 119) 
Art 8. Atyne qi lajmojnë e zainë 

kontraband .n, kur autorët e sajë nuk 
janë në giend]e qi të paguejaë gjobat 
e caktueme e shlyejnë ketë me bur 
gim, u jepet si shpërblim 20°10 i S3· 
sisë e gjobës qi do të merret. 

Prej këtyce 20°10 nji e treta i je· 
pet lalmëtarvet P dy të tretat atyne 
qi e zanë. Kur nuk ka lejmëtarë, i 
terë shpërblimi i [epet zensve të kon 
trabandës. Shpërblimi 20°10 do të pa 
guhet prej arkës së shtetit nga gjobat 
e arktueme prej kontrabandave të H 
tikuive të monopolizuern e të mbaj 
tuna në depozitë deri në fond të yje. 
tit pa u regjistruar si t' ardhuna de 
nitive, ose nga fondi shpenzime për 
hetime konirsbande. 

Pranohet 
Art. 9, Kur të gjobitunit për kon 

trabandë e paauinë gjoben gjysma 
shkon n' arkë të depozitës edhe gjys 
ma e tjatër ndahet si vazhdon : 

80°[0 e marrin ata qi lajmërojnë 
dhe e zanë për gjysmë, 

5°[o i pari j_zyrës- 
15010 këshilli i nëpunsave qi me 

rren me veprime këso dore. 
Pranohet. 
Art. 10 Autoritet administrative si 

edhe ato të Policisë e të gienderma 
risë janë të detyruem m'u dhanë ndi 
hme dhe rojtsave të shoqënisë sipër 
marrse të gjanavet të rnonopotizueme 
Shoqënija do të japë sejcilit do prej 
këtyne roirarve nga nji letre njohje 
me emnin e cilsinë e tyre, të nen 
shkrueme prej dre] orit të saj e prej 
Prefektit a Nenpref, ktit të vendit 

Pranohet 
Art. 11 Këlo Ligië hyen në fuqi 

që prej ditës së shpalljes fë saj në 
fletoren zyrtare. 

Pranohet 
Art. 12 Min. Financavet e Drëjtë 

sisë dhe ajo e P. Mhrendshme ngar 
kohen me zbatimin e kësai Ligjë. 

· Pranohet 
Z. KRYET A Rf. Komunikim mbi 

përfundimin e lutjes të Z, Mithat Fra 
shërit ish Ministri Shqtprisë n' Athi 
në. 

Mbledhja lutjen e paracitun prej 
Z. Mithat Frashërit për pension ja pat 
referue Komisionit B, Romisjoni B ja 
kish referue Min. P. Jashtme për mt> 
marrë parasvesh e me tajmërue për 
fundimin, Mio. P. Jashtme nep ket 
përglegie : 

Kemi nderin me ju nioftue, mbasi 
për nëpenësa qi duan të _d:i lin në pen 
sjon akoma nuk kemi ndonji Ligjë, 
pa u vertetue Ligja e pensionit e cila 
asht tue u bisedue nër Dhomat Legji .• 

stative, këjo Ministri nuk mund të 
beinë ndonji veprim mbi lutjen e Z, 
M. Freshërit, 

Komis joni mbi ketë përg]- gjen e 
Ministrisë dha ketë vendim ; 

Mbasi para se të votohet Ligja e 
pensionit nuk munde me u bame ndo 
nji veprim, u vendos të ruhet n' ar 
shivë. 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI. Komunikim mbi 

përfundim e lutjes ZZ, Jan Popa me 
shokë nga Fjeri, 

Z. e Tyre me nji lutje ishin ankue 
nga ernigrande t qi u kishin zenë shtë 
pitë me përdhuni, mbledhja ketë lutje 
ja kish referue Komisjonit B, Komi 
sjoni ja kish referue Min. P. Mbrend 
shme dhe lypte shpjegime mbi sa 
flitshin ankusit. 

Min. P. Mbrendshme si përgjegje 
e kësaj pyetje na njofton kopjen ete 
legramit lë marrun prej Nenprefek tu 
rës së Fjerit me të cilen njofton ajo 
Nenprefekturë sa vijon : 

Tokat në fjalë mbasi kjenë okupue 
prej emigrandave tue qenë jasht kro 
qisë si dhe shpirat e dhanuna për 
kohsish t me urdhen verbal të Komi 
sjooit deri në goditjen e godinave të 
tyre me vendimin e Komisjonit, tokat 
ju dorëzuan të përmendunve dhe për 
lirimin e shtëpive emigranteve ju dha 
nji afat 5 ditësh për me plotësue go 
ditjen e shtepive të tyne në truellin 
e caktuem si mbas kroqisë, 

Komisioni mbi ketë përgjigje e 
Ministrisë dha ketë vendim : 

Mbasi pre] përgjegjes së Min. p. 
Mbrendshme kuptohet se çeshtja asht 
zgjidhun në favor t' ankuesve u ven 
dos qi të ruhet n' arshivë pasi t'i epet 
përgiegia t' interesuernve. 

Z. KRYETARI. Mbasi g.j-:i tiatër 
për të bisedue nuk kemi, mbledhja 
mbyllet n' ora 12.30 mbas mesdite 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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liEPUBliil\A 

Fletorja Zyrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

==================================- =========,===========================- 
P ..\JI IME: për oj! mot fr. ar 12 në 1·1 Dr eitlml : Zyra e Shtypit IINjl copë ë javës fr. ar 0.25 ; njl copë 

Shqlpni ; fr. ar 20 Jashta : T l R A N £ e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA: 
Qarkoret e M. P. Mbrend. mbi disa 
Shqiptar qi këthehen prej Turqije; 
mbi aratisjen e nji gjindarmi. 
Shp. e Kadastrës, 
Bisedimet e Trupit Legjislativ 

M\ij_ t ~. it M~~f tt~j~Mt 
QARKORE GJITH PREFE.K. E NfNPREF 

Mbi disa Shqiptar qi 
këthehen prej Tur qije 
Si mbas shkresës të Legatës s'onë 

në Angora, kemi nderin t'ju njoftoj 
më se numri i optuesavet në favor të 
Shtetsiës Shqiptare ka rnbrit]e deri 
me 1593 vehta, ng.i të cilët për veç 
1-4 që janë tue u marrë me mbari 
min e Iormalitetevet, të tjerët kanë 
shkue të gjithë për' Shqipënie, ashtu 
janë dhe shumë të tjerët që mbassi 
të mbëledhin t~ korrunat do të opto] 
në dhe do të kthehen në atdheun e 
tyne. 

30-Vll-26 Nr. 2155 

Mbi aratisjen e nji gjendarmi 
Si mbas telegramit Nr. 16!5 dat 

28-VII-926 të' Nenprefekfurës Pogra 
decit, giindarrni i Rethit të Kurëve 
leshit i quajuni Ismail Hasani nga 
Shkodra që ish thirrë e rnbajtë nen 
vreji]e në Pogradec për çashtjen e nji 

kontrabande asht aratisë me drejtim 
të pa njcf un. I përmenduni ka këta 
shenja- Bojë e gja ë e i thatë vjeç 27 
veshun me roba giindarrni. Lutemi 
dispononi ht tirnet dho në k:e se dik 
tohet kund t' na lajmërohet teleg,a 
fishr. 

30 . V II · 26 N r. 2156 

Sbp. e Kadastrës 
ZZ. Lliko e Vangjel biit e Niko 

lia Tralo Brezhanit kërkoju regjistri 
të gjendur në trek 

Sendi 
min e një dyqani 
Nr. Vendi - 

1 a frat 
2 i den 
3 ,, 
4 " 

një shtëpi 
një tokë ndertese 
një iokë ndërtese 
një tokë ndërtese 
një tokë ndërtese 

një kopshte 
një kopshte 
një vr s'i të 
një ve shte 

glysrn e një arë quatur 
ar' e madhe 

glpsrn enjë arë e quaj 
tur ar' e shanës 

Proniat e nalt shenuar si mas ak 
tit g;yqit Përmetit, që nga Nr. 1- l O 
ndahen me (192) pjesë e parë nën 
Zotnimin e në dorsin e Raziies 20 
Rizajt 70 Faikes 35 Hadixhes 35 e 
Tajarit 32 ashtu dhe ato në Nr. 1 O 
e ! l të Tala-i: i citi ka vetin 2- 3 e 
të Faikes, Hadixhes e Rizajt të cilët 
tokërisht kanë 1-3. Këto proeja u 

5 
6 
7 

" ,, 
,. 

8 
9 
10 " 

11 

të Kelcyrës e të kufizuar; me tokë 
ndertesën e Taqe Dhimarkos, Hotel i 
Koço Çokës, dyqani'i Thirngo Tralos 
e udhë publike H! cilën 'e kanë herë 
vetin dhe e Zotënojn e në dorësojns, 

Prandaj kush do që ka nonjë ku- 
odrështim brenda 15 dit ngo data e 
kësaj shpallje të paraqitet në Zyrën e 
kadastrës Përmetit ose .në nenpretek 
turë, Për ndryshe në mbarim të afatit 
të interesnuarve do u jepet le trë Zot .• 
nim. 

p. 20 Përmet 19-Vll-926 P. 805 
Hep. Kadastrës 

Kufi të 
nga të katër anët i Zoti 
i den 
i den 
i den 
selishte e të zot 
nga të katër anët i Zot 
L. udhë tri anë të Zot 
nga të katër anë të Zot 
8 kopshi sheh Hasanit tri anë të zot 
Katerin e Thanas, Riza Bej, Pema 

Pyll ar e Faikes dhe e Fanikos e 
Pema 

rjedhin prej trashëgimi. Të përmen 
durit me që kërkojnë litra Zotënlm 
kush do që ka nonjë kundërshtim 
brënda 15 dit nga data e kë saj shpa 
llie të paraqiten në Zvren e kadastrës 
Përmet ose në nenprefekturë, 

Për ndryshe në mbarim të afatit të 
interesuarve do u jepen letra Zotnim, 

p. 10 Përmet. 15-7-926 p. 819 
. Nëp, Kadastre, 

:. 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
'SESJO~I I II. 

BIS E·o IME T E OH O MES St DEPUTET VET 
Mbledhja 28 

E Hane, me.:26 Prill 1626 ora 4.30 m. d. 
· (Kryel!on Z. K. J(otta) 

(Vijon nga num. 120) 

Z. H. VRIONI; (M. i P. Jashtme) 
falem nderit Zo.it Rusi për rekoma 

ndimet qi na bën ·dhe na natyrisht 
kur do herë ernnojm ata ujerës qi me· 
ritoin. 

z: XH. YPI: Me krijimin t' këtyne 
konsullatevet massi Shteti nuk ka no 
nji shpenzim, nuk mundet të themi qiv 
të mos· krijohen se përveç të ijeravet 
mjafton qi të valojë flamuri t' on dhe 
në këto vise. Pra të pranohet në pa 
rtm e të dërgohet në komision, 

Pranohet në parim e dërgohet në 
komision, 

Z. KRYET ARI: Bisedim mbi, pro- 
[ekt-ligjen mbi p.ernjen (emisjon) e 
rnonedhes 0,10 qindark, të Lekës prej 
tunçi dhe ndryshimin e O, 25 të Lekës 
në niqel {në parim). 

Këndohet raporti justifikues e pro· 
[ekt-Iigii si pason: 

Raporti Justifikues 
P. T. 

Krpesis së Keshillit Ministruer 
TIRANE 

Kemi nderin me i parashtrue asaj 
P. T. Krpe sije të Këshilli: Min struer 
sa vijon: 

a) Art. 2 i ligjes së Bankës Kombë 
tare të Shuipnis mbi rr- gu·limin e 
monedh- ,> nuk fl t për I rernjen e 
O, 10 sa tim h rë 1 kë në .unç e ba 
ra uem me O, Ul fr. a i, 

b) Artikull! në f1alc cakton prernjen 
c O, 25 santim të lekës ne tunç e ba- / 

razueme me O, 05 fr. ar. t' urdhnue m të gjithë autoritetet e Qe- 
I. Tue marrë parasyshë nevojën I veris për sa i përket pjesës së tpne. 

dhe lehtësin qi ka me prue në cirku- 3. Kjo ligjë hyn në fuqi me ditën 
lacjon monedha e përrnendun në piken 
a) e shofim t' arsyesh me e ma të do· 
bishme, qi n' art. 2 të ligjës 11ë fjalë 
të shtohet edhe monedha O, 10 santirn 
të lekës në tunç, që asht e barazueme 
me O, 02 fr. ar. 

2.{Tue qenë se monedha në nikel 
pranohet ma mirë pr. j ;popullit e sh o 
f im të nevojshme t' a ndryshoime qi 
monedha në pikën b) mos të pritet 
prej tunçit, por të pritet prej nikeli. 

Massi Jë bisedohet në Këshill n 
Ministruer projekt i bashkaogjitun, lu 
temi të nxirret vendimi për bamjen e 
nji ligjë të posaçme qi 1' auto-izohet 
Banka Kombare Shqyptare për pre 
mien e monedhavet në fjalë· 

Me nderime të posaçme. 
Tiranë, me 29-VI 926. 

Ministri i Financavet 
S. Starova d.v. 

Projektligjë 
Mbi premjen e monedhes 0,10 san 

tim të lekës p'ej tunçit dha mbi ndry 
shimin e 0,25 të lekës në nikel 

Në bazë t' art. 2 të Bankes Kornbë 
tare të Snqipnis "mbi rregullimin e 
monedhës» Minis.rila e Financavet 
asht e autorizueme t'i lejojë Bankës 
Kombtare lë Shq.pnis premi n e mo 
nedhave posntshenju. me: 

a) Mone rnë 0,25 te I kes ne nik. I 
b) « 0,10 të lekës r,<' tunç 
I Qitia t' rnouedhav- t në fjalë ka 

me u ba në konfurrnitet me ligjen 
rt lative si mbas dispozitave të sajë- 

2. Për zbatimin e kësaj liglë janë 

e shp dijes në Fletoren Zyrtare të 
Shqipnis. 

Tiranë me ..•. 
Zav. Ministri i Drejtësis 
Ministri i P .. të Jashtme 

II. Vf'ioni d. V, 

Ministri i Financavet 
S. Starova ct. v· 

Zav. Ministri i P. të Mbrendëshme 
Ministri i P. Botore e Bujqësi 

M. Jaka d. v· 
Z. S. BLLOSHMI: Z. Kryetar! Na 

kur pranuam sist:min e lekës këtu nuk 
e pranuern si br së monen n të re se 
bazë rncnete kemi fr . r r d. m. th. sis 
temin m-trik latin qi ndahet në nji 
qind pjesë. Por për të lehtësue treg.: 
tinë frangë art e ndamë në pesë pie- · 
së P cilat i pagzuam me emnin Lekë 
tue u bazuern në traditat e historia 
kombë art. 

i 'or le-.a cu 1< asht baza e monedhës 
t' onë se neve kemi pranue për baza 
Frangë arit, 

Në kë-e ·projt k ligjë shohim se 
asht shënue zero, vir)!jy!, njizet pesë 
të lekës qi ki>jo asht gabim se duhesh 
te shënohesh ze.o, v1rgivl, zero pesë 
d, m. th. pesë qindarka te fr. arit të 
cilën k-rni pranue si bazë monedhe. 
Pra ne qof ë se nuk më thotë Z. Mi 
nis ri se asht gabim shtyp', por kë· 
shtu do të konsi f erohc t, at' h-r, nuk 
mundem t' :i pra oj se na si tr a-hë, 
baze kemi pranue t',angun ar dhe san 
timer rë ndarë të bazë të saje. 

Z. F. RUSI: Aio qi· thotë z, S. 
Blloshmi mundet të qe e drejtë kur 
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qe shënue në projekt niizet e pesë I Z. Q KARAO"'MANI: Z. Krye-ar ! ana tjetër t'i rekorn-ndoh t Qeve·is!! 
santirn ar e jo si asht shënue tsshti Si kur se e shp egoi dhe vetë Z, Mini.-;. qi t'i thotë Bankës e të snenohet n!! 
niizet e pesë sarnim të Lekës. Kështu ter, masi paret t' ona [anë në bazë të kart monedhën, atj • ku thuhet nriz t 
qi nuk më duket të jetë b,rë nonji srit si në ç· do shtet qi ka ë të vog- franga ;.ri të bahet ma po-htë edhe 
gabim. la ashtu duhet të kemi dhe na d. rn, nji qind Lekë, 

Z. S. BLLOSHMI: Do t' i lutemi Z. I th. prej pesë, dhet, njizet paraja, nji z. S. S rAR'1V A: (\1. i Financa- 
P. Rusit t' a këndojë mirë n• o· 1 t-Ji-1 grosh ej se këto p rve ç qi i anë nii v-i). Jemi në bisedim të çasnr] s së 
gien dhe at'e dot' a kupoje gabimin l ehtesi o r ro-utlin p;;r të blerë gjana monedhës dhe ça-huen e shoiego] 
qi asbt, se na lekën r u'' , k na pra- I me pakicë oo dhe nuk damton-n tue z H. Delvna, N v •. me të ve-tet ke 
nue si frangë ari në konçesfnnin f I i mbetun ku uri nl> tregtar: s- ay nuk mi dy lloi monedha. Frangë ari dve 
Barkës, prr r iq- I. Të r-jqino :..,r~·rt ; Im •ë v"gtla t'i kthfii\ Për pr-rnjen Lekën. Vërr-: asht rji gi · e ~eq, por 
bainë niizet frang/i nr i kë 11; q no e këtyne ba-hxohe-n m- mendimin e jemi p r.-ara nti grendie-r se k-rn: nii 
porsio oin Leka ·· ka në njizd e 10 , ë Z S B'loshrnit qi këto të shenohen konvension. Pesë Lekë bajnë nji frangë 
niiqind. Prr këtr çe-ekur të L•0kPs nuk në pjesë im !ii fr rg-''s arit. ar; nji Lekë, 20 santim; givmsë leke, 
mund-mi t'i therni njizet e nesë të Z. M. KASSO: Në terë Shetet qi dhet santim; nji çerek Leke, pesë san- 
qin:a, por mund t'i themi "ii ç rek kanë pranue sistemin Latin të rnone- tim dhe dhet qindarka të Lekës dy 
Leke, Këtu gabim! duket ri ; vog'l se dhës, kanë prnue edhe franzën ar. santim të frangës ar. 
vett rn rji pivë ka të , por këio i Kështu e kemi pranue edhe neve./Sa Ketë po e bajmë për lehtesln e PO· 
ndron gji1h kuptimin. Ngiet si ajo per .atë qi e kemi pieslue qi nii Ira- pullit dh- më duket se të giith jena 
nokta në Turqishten qi ; rd on kup- ngë të j·:të resë J •.. kë, kio asht berë dakor në ketë pikë. Pra të pranohet 

.. -tirnin e f!alës o i pë: nj' nok të fjala për të patun nil l-htësi dhe të kerë në parim dhe në komisjon të ndreqet. 
"gioz, bahet , qor»! nii emër ko-nbtar monedha jon. Por Z, S. BLLOSHMI: Zoti ministër 

Z S. STAROV ft: (M. i Pinancsvet) në në r alitët, si thashë, bazë kemi tha se une keshe të drejtë, por mi! 
Ka të drejtë Z Deputet' i Elbasanit, frangun ar edhe pjesëtimet e sajë du- duket se gjenë nuk jemi marrë vesh 
por kjo shpiegohet se si tha dhe vetë het të jenë santim. Prandai, them, qi mirë. Une them se duhet të shënohet 
Z. e ti: në konvencionin e Bankës edhe të hollat qi do të "priten duhet nil e katërta e Lekës d. m. th. nii, di- 
shënoh-t qi nii fr~n.!!ë ari: pi sto'iet të bahen ashtu si asht realitet! ct. rn. vizion, katër dhe jo si asht shenue 
në r e-ë Lekë d. m. 1,. të nj zet fr. th të j në në bazë të arit e të shë- në projekt zero, virgivl, niizet e pësë, 
arit në 'niiqind Levë. Kështu q I -ka no'<en dy santirn, Prandaj ligji ( parë Nuk kam ndonji kundërshtim të vejë 
nuk asht rr oaedhë e veçanu', por riji i monedhës të mbetet si asht edhe 1,1ë në komision, por atje të shqyrtohet 
pjestirn i frangës a i edhe të njizet e do Qeverija të ketë të vogëla në ba- mirë kjo çashtie. 
pe-ë sat, t'm:, t qi co të: priten tash, ja- zë Lr k··s, at' herë le të bajë çerek Le- Z. KRYETARI: Po e ve në votë. 
në nji pjesëtim i· Lexës të cilat kanë , kë se për ndryshe do të bajmë kon- Kush asht antar qi të pranohet në pa· 
vleftën e pesë qindarka të frangut a-ir, Iuzon dhe të mos marr! vesh popu- rim e të dërgohet në komision, të 
Këte monedhë të vog"I po e krijojmë lii se ç'monedhë kemi. ngrërë dorën. 
me qell m qi r " le-tësobet treg ija dhe z. H · DELVINA: Më duket se Qe- Pranohe~. . . . 
për të mos u brrë spekulasjoi mbi ku- verija me këtë proiektligië mendon .. z. KRY ~T ~~I. B1sed1m_mb'. shkre- 
rriz të popullit. Gjithë për këte qi të sjellë nji lehtesi në tregti me të se~ e Sena~tt p~r ~rocedurën Q.' 1:pse~ 

qëllim do të bahe, dhe të dhetë san· holla edhe kjo ashte drejtë. Gabimi ndjekun .n~_rase re mos pranimtt te 
timet e Lekës të cilat hanë \ l-Itën e nuk asht këtu. por gabim kemi berë Dekre_t-ltg{ëvd, . . . . Këndohet -shkresa e Senatit st pa- 
dy s-nttrneve të frangut ar. kur kemi pranue dy lloj monedhe se 

Këto thashë [anë të nevojshme për kemi frangën arë dhe Lekën. Kështu qi 'son ~iranë 12. rv.1926 
p.opulli_n se ku~ ve te të .?l~rë.·rji gja \ nuk kuptohet cilën kemi monedhë ko 
të vogel, për s "embull Ip fletë c nga- . mbëtare. Tash ~ jo asht berë. Por për 
ri e nii sh" repse do t' i umb tsë ble· I të mos berë dhe nji gabim tjetër e 
rë~i .d:' santim se s'ka se ç' t' i khteië \ të baherni qesharakë duhet .të shëno 
shitësi, l het pesë dhe dy santim arit, edhe nga 

Se Ndershmes 
Kryesie Dhomes se Depute/vet 

K ~ T J] 
Në përgjigje të shkresës s' uej 

BKSH



4 FLETORJAZYlffARE 31 KORRIK 1926 ----------------------------~ -------~---------------------- 
Nr. 91-I datë 3!)-lll-929. 

Kam nderin t'i baj me ditë asaj së 
Ndërçmes Kryesije, se Senati në mble 
dhjen e vet me datë 30. IV. 926, pati 
në bisedim Dekretligjen me datë 
30. XII. 925, mbi abrogimin e art. 2 
të shtojcë ligjës mbi qirat e dyqene 
vet, të magazivet të hotelet të Tira 
nës, me datë 9. 5. 923 dhe vendosi 
mospelqimin e dekret-lig'ës, tue laj 
mërue Qeverin për anullimin e dekret 
ligjës në fjalë. 

Senati në mbledhjen e naltpërrnen 
dun tue marrë paraspshë: 

I. Procedurën që ka pranuar Dho 
ma e Deputetëvet në mbledhjen e 
vet me datë 25. 6. 925, kur vendosi 
mospelqimin e dekretligjës me darë 

. 24. 6. 925 mbi ndalimin e eksportimit 
të gjasë së gjallë, për të cilen nuk e 
pa të nevojshme formimin e nji pro 
[ekt-ligjës të posaçme tue mjaftuar 
vetëm me mospelqimin e dekretligiës 
në fjalë gjith ashtu [anë berë edhe 
veprimet e tjera ; 

II. Tue marri! parasyshë se dekret 
ligja në proceduren e votimit prej 
Fuqis Legjislative nuk ka nJo nji 
ndryshim me projekt ligië', mbas 
nji vendimit të posaçëm që është 
dhenë me datë 16. 6. H25, prej Dho 
mës së Deputetvet ; 

III, Tue marrë në konsideracjon 
edhe dispozitat e Nenit 88 të statutit 
ku thuhet se dekretligia e rduzueme 
quhet vetiu e renë nga fuqija e zba 
timit, pa mos patur nevojë të ndo nji 
vendimit të posaçme ; 

IV. Dhe rue marrë paraspshë se 
vendimi i mospelqimit çfaqun prej 
Dhomave Legjislative përmban vetiut 
dhe vendimin e këthimit të ligiës së 
parë në fuqi që ishte i anulluernë me 
dekret-\igjen e rezuern ; 

V. Dhe tue marrë para syshë se 
refuzimi i dekretlrgjës nuk ka të baië 
me paragrafin e fundit i' art. 76 të 

Statutit, si mbas art, 88 po të këtij 
Statuti; 

Vendosi që nuk asht e nt vojshme 
elaborimi i nji projektligjës të posa· 
çrne si ajo e votueme posaçerisht 
prej Dhomës së D1 putervet, që na 
ishte dër guern me shkresën e nalt 
përmenduri për abrogimin e' devn t 
ligiës me datë 30. Xll. 9?6 mbi anu 
llimin e art. 2 te shtojcëtigjës të qirave 
të dyqaneve të rnagazive e të hore 
leve të Tiranës; mbassi vendimi i 
dhanun për mosp. lqimin e dtkre. 
ligj€s në çesht]e prej Dhomave Le 
giislativ., mjaf on për rëzlrnin e vet 
vetiu nga fuqija ligjori! që përmbante, 
dhe kthimin në zbatim vetiu t , dis- 
pozitës së sr r ricëligjës së parë 

Me nderime të posaçme . 
Kry.tar i Se oaf t 

Par.deli Evangjeli d. v, 

Z. XH. YPI : Z. Kry, tar ! Nuk do 
të zgjaëm mbi ketë pikë edhe të baj 
fjalë nga liri t e rn gulloret të shte 
tevet t' huej s ; nji shtet vendos si 
mas nevojës të tij pa marrë para spshë 
ligiët e procedurat e shtetenvet të bo 
tës. Për ketë do të th. m se proce 
dura e Smatit, në gabohem unë, asht 
e drejtë. 

Nuk jam jurist se për fat të keq 
në shqfpni nuk kemi jurista dhe vë 
vehten t' ime ma parë, na jemi kopi 
sta se na kur baimë nji ligë e ma 
rrëm nga Shtetet e hueja e nuke kri- . . ; joirn vetë. 

Jurist quhet vetëm ay qi kdjon 
ligjë dhe jo ay qi i kopjon këto, këtë 
nuk e them për t' influencue shumi 
cën por vetëm ç' faq mendimin t' im. 

Tue u bazue m në pikën e parë qi 
thashë qi nuk do të marr pra~yshë 
se si janë ligjët e botës, por mbi li- 

je poltike kish berë nji ligjë dhe më 
19U qeverija qi kryesohej p:ej meje 
me nii dekret-ligje kish berë disa 
r drpshlrne mbi ketë ligjë, e cila kur 
u paraqit në Parlament, Parlamenti 
beri nji ligj të pos içërn për abrogi 
min e sajë, Në ketë mënyrë kish ve 
pruar dhe shumë herë Parlamentikur 
kish brogue dekret-Iigië. 

Pardije u keq kuptue mendimi i 
Senatit prej nesh edhe nga m'i madhi 
i jon Z. Kassoj a i cili tha se nu\ 
duhesh të vinte dekret-ligji i r, fuzuem 
në Senat, kur se ma parë ka thënë 
se du+esh të veil'. Edhe kur që vetë 
Kryetar i Dhomës së Deputetv. t. kish 
vepruar kësisoj tue dërgue në Senat 
abrogimin e r ji dekret-ligji. 

Nii ligië, për t'u krijuar si kur se 
asht nevojë të shkojë në për kanalet 
e duhuna ashtu prap asht nevojë qi 

' të shkojë po në për ato kanal , për 
t'u abroguar. 

Si mbas artikullit 10 të Sta'utit 
Fuqi a l. gjislative bahet pr.] të dy 
Dhornavet Krijimi i nji ligii asht në 
kompetencë të dy Dhomavet edhe me 
dekretin e I- t yeta: it të Republikë; v: 
rd në veprim. Giith kështu si thashë 
edhe për t' anuluer nji ligjë duhet të 
shkojë në për këto kanale- Kjo pik 
pamje vërtetohet m ~ artikullin 88 të 
S1a utit, i cili thotë se kur trupat le 
gjislativ ndodhin në pushim, Qeveri 
ja· ka të drejtë të balë dekret-ligië, 
por këto do të parashtrohen përpara 
pushtetit Legjislativ për shqyrtim e 
pranim, se si kur të qe ndryshe të 
dreiten e vetos q'i jep art 76 i sta · 
turit Kryetarit të Republikës do t'i a 
ngrinte ky veprim i kundërt. 

Dekr. t- l gjët nga r,ië anë janë pro 
[ekt dhe nga ana tjetër janë ligië. 

gjë t e vendimet qi ·merri! Shteti i I Janë proiek.ligië dekretet se nuk kanë 
jon do t'u sjell nii shërnbell. marrë aprovimin prej Pushtetit Legji 

Në virin 1920 të giitn na e dimë j slaiiv ; janë lig.ë dekretet se viren në 
qi kemi pasun oji Senat i cili për fa. veprim. 
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Senati thotë se nuk duhet të shko 

jë në ato kanate nji dekr, t-Iigië qi 
shkon ligji. Për ke të them pra, se në 
gabohem unë ; Smati ka të drejtë 
dhe votën qi e jep an. 76 e ngritka 
art. 88 i Statutit I 

Z. H DELVINA: Me gjithë re 
spektin e math qi kam për të ndër 
çmin Xhafer Ypi por për fat të ke q 
në ketë pikë nukë do të iernë dakor 
rn e Z. e Tij edhe nga ana tjetër nuk 
pranoj këshillat qe na jep i ndërçmi 
Senat. 

Të themi të drejtën ky konfuzion 
na csh-ë shkarkuar n6a një axhami 
llek qe ka berë Z. M. Kamja kur ka 
qe11E Kryetari i Oho nës së Deputet 
vet. Të me fal oje Z. e Ti], po k{ t~ 
e beri, se kur u refuzua dekret-ligië 
mbi eksportimin e gjasë atë refuzim 
e kish dërguar në Senat. 

Unë për veh.en t' ime dekret-ligj n 
nuk e g;ej gje tiatër por si një pro 
i kt ligië i cili për gjera të ngutë 
shme, nenë responsabilitetin e Qeve- 

- ris vihet në veprim. 
Kështu që sa do që konsekuer cat 

e ligjit por si thashë ashtë nii projekt 
i venë në vep·im nenë përgjegjësin e 
Qeveris. 

I ndrrçmi deputeti i Korçës Z. 
Xh. Ypi m e duk et së këtu ban nji 
konfuzion mdis abrogimit e anulli 
rnt, se kur anullohet nji dekret-liglë 
nuk ka nevojë të vejë fare në ~enat, 
edhe vetëm kur pranohet ose modi 
ftkohet, a'ënerë vetë vetëm p.r t'u 
shqyrtuar nenet e tjerë të Dekret 
Jig:ës. Dekr. tligjët kur refuzohen pra 
pë r ë një dekret P.esidencjal lajmë 
rohet renja e t j nga tuqija. Ky dekret 
në rasë të mos daljes shkakton kom· 
fl ktin dhe kështu Presidendi përdoron 
të drejtën e votes si mas dispozitave! 
të Statutit. 

Tash kur na vjen neve këtu një 
Qeveri me dekret dhe kërkon veten 

e besimit pr j Dhomës edhe kur nuk 
rnerrë votë besimi a vetë ay dekret 
në Senat? Jo Pra po të pranojmë që 
rëxojmë duhet të vejë në Senat, at' 
herë kemi pranue që edhe d-kreti i 
Ministrave për vo ë besimi duhet të 
vejë në Senat. 

Do të slell edhe një shembetl tie 
trr. Asht e ditur që Senati është Dik 
timi i Parlamentit. E kur asht kështu, 
si një vendim i nji gjyka•oreje qi je 
pet për nji çasht]e ku thuhet se nuk 
formon krim edhe nuk dergohet në 
Diktim, ashtu edhe nji çashtje qi rc: 
fuzohet nga Dhoma e Deputetëve', 
nuk ashtë e drejtë ië vejë në Senat. 
Se në Senat vetë nji gja e alaborueme 
e jo e refuzueme. 

Veç kësaj nji dekretl'gië kur nuk 
paraqitet në Dhorncn e Deputetëve! 
në fillim të st sionit bije nga fuqi ja 
prej vetict pa rëxuar jo prej Senatit 
po as nf a Dhoma e Deputetëvet. Por 
vetëm lajmërohet - prap me një 
dekret moszbatimi se s' esht e mun 
dun kursesi të bjerë nii ligië ose D~ 
kretligië pa një Dekret tjatër sepse 
si ashtë e ditun të vemunit në zbatim 
të një lir,jë dhe të rezuarit e saj naa 
fuqijs, behen · me nji Dekret. Edhe kjo 
Z. Kryetar, ashtë nji arsye qi verte 
ton tezen t' ime dhe të cilen e përkra 
hin edhe shumë prei nesh këtu. 

Na si kur të dërgojmë nji bekrn 
ligië të refuzuerne, në Senat, a mundet 
të vijmë në konflikt me te? Asht e 
ditun që io se nuke paraqitim një ve 
për qi kemi berë na. Sa për voten a 
për ndarjen nga ane e Kryetarit të 
Republikës q'u përmend, ajo përdoret 
vetëm mbi kuris të dhomës së Depu 
tetëvet dhe jo mbi Senatin. 

Pra Z. Krye tar, gjith këto Që tha 
shë janë prova dhe fakte qi provojnë 
dhe verretoinc tezin t' imë. 

Z. F. RU-,I: Zotni Xh. Ypi nga 
pikpamja juridike ç ishtlen e shpjegoj 

5 

fare mirë. Neve mbi ketë nuk mundet 
të vepojmë ndryshe për veç se De 
kret-ligiët o t'i quajmë ligië edhe kur 
abrogohen të bajmë nji ligjë abrogue 
se t- posaçme, për t'i a paraqitur Se 
natit për shqyrtim e pranim, ose në 
i qusishim dekret-liglët si projekte, at 
herë në rast që refuzohen nga Paria· 
m nti të mos dërgohen në Senat si 
kur se nuk dërgohen dhe projektet e 
tjerë qi refuzohen prei Dhomës së 
D. putetvet. Pra si thashë nierën nga 
këto të dy rrugat jemi të detyruem 
të ndjekim se Statuti nuk parashe 
non]i procedurë tjetër. 

Tash Z. Kryetar, unë [rm i men 
dimit qi dekret-ligiët t'i konsiderojmë 
si prolekt-Iigië se në kt të mendim 
afrohet dhe Senati masi t~ otë në pi 
kën e dytë të shkresës qi ka paraqi 
tun qi nuk ka nevojë për lig'ë abro 
guese ti! dërgohet në Senat për abro 
gimin e nji ligji. Vetëm nuk bashko 
hem me Senatin për pikën qi thotë 
se, për të marrë formën definitive 
ç'do dekret qol: edhe i refuzuem, 
miafton të marrë pelqirnin e Dhoma 
ve Le giis! irive ct. m. th. nli dekret 
tigjë të shkoë dhe në Senat në qoft 
se refuzohet prej Parlamantit mbasi 
fuqi ja J, gjislative përbahe] prej dy 
Dhomave. Në ketë pikë nuk bashko· 
hem me Senatin për arsye se sl kur 
të refuzoj më na nji dekret ligjë dhe 
po të jetë se Senati pranon të kun 
dërtën edhe na e kthen neve ar; si 
mas Statuit nuk mundemi t'a bisedo 
im mbrenda n' arë sesjon, [kështu qi 
D. ligii i refuzum JJ të mbetet në 
veprim jashtë vulnetit të Dhomës së 
Depu'evet qi kjo Z, Kryetar asht 
nji gja qi nuk pajtohet me parimet 
kons itucjonale; se nji lif,jë qi asht ja 
shtë vullne tit te Parlamentit, juridi 
kisht duhet të mos jetë në veprim. 
Kjo na ka ngjarë kur ish z. M. Ka 
soja Kryetar i Dhomës, i cili i dërgoi 
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Senatit atë të exportimit të materalit 
të Senatit dhe Senati na e solli prap 
për pranim me arspat e veta. Edhe 
at' herë e kam kritikue Z. M. Kason 
se na nuk mundej t' a virnim prap 
në bisedim mbrenda ati, sesjoni '. Nii 
arësee tjetër qi nuk bashkohem me 
mendimin e Senatit asht se po të vij 
më në konflikt për abrogimin e nji 
dekret-ligji, nuk do të kete nji të tretë 
qi r a ndajë çsshtien, se Statuti nuk 
ka nonji artikull të ve ç.in ë mbi keië 
gja kur se nuk shkruhen në Kryesi 
s'ç tho'ë Senati. 

Z. M. KASsO: u-e nuk pranoj 
qi kam berë g tbim at' herë. Pranoj qi 
mund të baj gabime edhe ma tepër, 
por at' herë kur e kam dërguer në 
Senat me mendimin t' im kanë qënë 
të bashkuem si Z. H Dc lvina e shumë 
të tjerë. Unë për vehren t' hie jam i 
mendimit qi kur refuzohet nii dekret 
ligië duh. t të mos vejë në Senat, por 
kur u rrëzue dekret-Fgii mbi materia 
lin e Senatit këtë i a paraqita Q 've 
riës e cila na i këtheu prap në krye 
si tue thanë se asht nevoë të vejë 
dhe në Senat edhe mast na p'..-r këte 
çashtje ai' herë nuk mundim t' a bise 
donim përsëri si mbas Statutit i a so 
lla Senatit i cilli si diktim i Parlam n 
tit qi asht, pandeha qi do të rhosh qi 
nuk asht nevojë të shkojë dhe në për 
Smat nii dekret-ligjë qi asht i refu 
zuar prej Dhomës së Deputetvet. 

Une jam i mendimit qi nji dekret 
ligtë kurrë nuk mundet të quhet pro 
jek-ligjë edhe mendoj qi a ·a qi tho -.ë 
se nji dekret nu'; asht ligjë poshtër 
sojnë nderin e Qeveris dhe të Krye 
tarit të Republikës. Dekret-ligji asht 
1igjë por me nii kondite qi duhet të 
pranohet nga Dhomat. Dekret ligjët 
ja pranohen anbllok ia se refuzohen 
aobllok ne gjith Shtetet edhe kur s'vi 
het nonjë e metë n' at dekret qi asht 
pranaarë ndryshohet me nji ligjë të po- 

satshme por neve masi kemi pranue j 
qi dhe për dekret- ligjët të ndiqet ajo 
procedurë qi ndiqet dhe për projekt 
ligjH në bisedimet e Dhomavet, jemi 
të detyruar •ë dimë se ç' të drejta ki 
Senati në kaptinen e posaçme të Sta· 
tu tit. 

Në ketë gjejmë art. 53 të Statutit 
i cili na thotë qi ç'do projekt i pra 
nuem prej Dhomës Deputetvet, para 
se t'i parashtrohet K, vetorit të Re 
publikës për aprovim, do të shkojë 
në Senat për shqyrtim c votim "· 
Pra këtu kup'ohet se Statuti i k1 dhë 
në të dn jtë Senatit të shqvnoië e të vo 
tojë vetëm ata projekte qi pranohen 
prej Dhomës se Deputetvet e ata qi 
nuk prarohen nuk dërgohen në St nat 

Kështu 
j -k t • ligjët 
gohen dhe 
midis dekret 

si nuk dergohen pro- 
duhet të mos der- 
dekret-ligjët. Ndryshimi 
apo prej kt ligjit mbetet 

vetem qi dekreti asht në fuqi deri sa 
të pranohet ose jo ng1 Dhoma e Dt> 
putetve ', Prand-] une proponoj qi 
Dhoma e D prtetvet !ë m urë nii ve 
ndim në bizë të artikullit 88 e 53 të 
Statutit qi dekret-Iigict e refuzuerne 
prej Dho-nës së Doput. tvet të mos 
venë në Serrit. 

Z. ]. HURSH ID: Z. Krvetar ' '\Jj1 
bisedim qi nuk merr fund rnbrcr d nii 
orë azhurnohet për nji dl'ë tjetër. 

Z. KRYET A ~I : E az+orno] kur 
të dua unë. 

Z. J. HUR~HIDI: Po duai 

Z. S. BLLOSHMI : I ndershmi 
Deputet i Korçës Z. Xh Ypi sa do qi 
tha se nuk [am jurist, asht nji jurist 
i shkëlqvern edhe çashtien e shpjegoi 
fare mirë d. m. th. atë koncept qi kish 
mbi ketë pikë, por dhe juristi tjetër 
Z. H. De lvina foli ma mirë. 

Ma parë folën juristat, lash do të 
flas dhe une qi nuk jam jurist. 

Ma parë folën juristat, tash do të 

fl-s dhe unë nuk j .rn jurist. 
Të më folë Z. M. Kasoja por këtë 

bela ay na e solli Se nji ditë kur bi 
sedonim dekret-ligjin e xhelepit na 
tha qi edhe në mos e pranofshim ne 
ve të shihni qi Senati do t' a rëxojë, 
d. m. th. Z. Kaso kur ka qënë krye 
tar i Dhornts së Deputetvet nga nii 
zërnërim qi pati e sidomos ndaj meje 
qi këshe insistusr, desh si kur të na 
ihosh se "shihmëni mua SP si do të 
më mbrojë Senati». Për këtë thashë 
qi këtë b- la na e nxori z. M. Kasso, 

Unë them se si kur t' a kish këtë 
t~ d cjtë Sr nsti nuk do t' a lirte të 
binte nga rho'rë e tij se këtu flet qar 
tazi art. 53 i Statutit i cilr thotë se 
ç' do prolekt i pranuem prej Dhomës 
së Deputetvet para se t'i parashtro 
het Kryetarit të Republikës për apro 
vim, do të shkojë në Se nat për shqvr 
tim e pranim, d. m. th. ç' do projekt 
ligie qi aprovohet nga Dhom' e De- 

l putetvet dë gohet në Senat edhe nji 
qi nuk pranohet nuk dërgohet. 

Z. K. SEIDINI. Ajo asht për pro 
j~kt-!igiet. 

Z. S. BLLOSH ~l: Po. mirë qi na 
i kujtuat S" nuk e dinim. Në e kon 
siderofshim se nii dekret· ligjë nuk 
asht si projekt-ligtë, ata Zo1rij qi të 
prarojnë këtë ku kanë qënë kur Dho 
ma e Deputetvet ka bisedue dy javë 
rjesht edhe, në mos gabohem, më në 
fund me vota nominale asht vendosun 
qi ni dekret-Iisjë asht ligjë deri sa 
vjen në porta e Parlamentit, por kur 
hyn mb-ënds portës Parlamentit asht 
nji projekt-I gjë si gjith projektet e 
tj-rë At' herë ka qënë ish D. pute ti i 
Durrësit Z. S. Stavri i cili na tha se 
e kish parë në encikllopedin e madhe, 
në Larus se nji dekret-Iigië nuk asht 
projekt po,. asht ligjë edhe af herë i 
u dha f për gjigje Z. së tij tue i u 
thënë se na nuk dimë se ç' thonë en- 
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clop.idi:ë, p~ sh~hi~ ~' t:'onë Jigjëi ~ I Delvina ~.e unë kur fla~ nuk b~j shan- 
Shqipnis, Kjo përgpgJe I u dha Z. se taz as np nuk dua të ir fluezo] të ije- 
tij edhe Dhoma me shumicë t~ ma- rët me fjalët e mija. Unë çfaqa me- 
dhe ka vendosun se dekrët ligjët kur ndimin t' im edhe thashë se art. 88 i 
paraqiten nga Qeverija bisedohen si Statutit ka dy kaptina. Senati thotë se 
edhe projek-ligiët. ky art. ka për qëllim se nji dekret-H- 

Z. F. VOKOPOLA: Në bisedimin gjë mundet t' anulohet pa mos patun 
qi asht tue vazhdue në mos gabohem nevojë për non]i vendim të posaçëm 
shofim nji konfuzjon se disa nga po të mos paraqitet në Parlament d. 
shokët pandehin si kur Senati kërkon 
të mos i parashtrohen iielmt-tigjet 
e rrëxueme nga Dhom' e Deputetvct, 
Pra me gjilh se çashtia qi asht në 
bisedim ka nji randësi aqë sa arin për 
t' u çlaqun nevoje edhe për nii mble 
dhje të përbashkët na, nuk po merremi 
dot vesh me njeri tjetër. 

Unë bashkohem me mendimin Z 
Xh. Ypit i cili e shpjegoj fare mirë 
këte çashtie. Neve dektet-Iigiët i ke· 
mi ndarë nga projektet dhe i kemi 
quajtun tigjë vetëm i bashkuern në nji 
pikë e cila asht ajo e ndjekjes s: pro 
cedurës së shqyrtimit. Për këte nuk 
mundem të bashkohem me Z. H Del 
vina i cili thotë se nii dekre t-ligjë ne 
qoftë se rreluzohet nuk ka nevojë të 
vejë në Senat, dhe për kë:e b.zohet 

m. th. ay mjafton qi të mos kryen 
formalitetet qi kryen ptr abrogimin e 
nji ligji. Për këte unë them se nuk 
asht ashtu se për t'u abrogue nji li· 
gjë si edhe kur pranohet duhet të 
shko.ë nga të dy Dhomat edhe në 
Kry, si të Republikës. Pra në qcftë se 
asht i drejtë mendimi i Senatit unë vinj 
në frazën e fundit të Statutit edhe 
themë se të drej ë i q' i jep artikulli 
53 Kryetarit të Republikës i a ngrit 
ka art. 88 i Statutit. 

ZANA: Nuk kemi shumicë z. 
Kryetar! 

Z. KRYETARI: Masi nuk kemi 
shumicë mbledhjen po e mbyllim' 

Mbyllet Seanca ora 6.30 m. d. 

Mbledhja e 29 
në shkresen qi na ka paraqitun Sena- 
ti. Por në ate shkresë kuptohemi keq 1E Merkure me 28 Prill 1926 ora 3 30 m.d 

(Kryeson Z. K. Kotta) se Senati thotë qi për ç, do anulim 
të dekret-ligiit mjafton t'i parashtro 
hen pushtetit legiislaiv për ar ulim. 
Edhe si dihet si mas art JO të Statutit 
Peshteti h:gjblativ përbahe t prej të 
dy Dhomavet kështu qi edhe Senati 
nuk thotë qi të mos dërgohen atje 
dekret-ligjet e anulueme, por vetëm 
thotë se nuk ka nevojë përligjë abro 
guese. Prandaj unë tue u bashkuern 
në mend min e 2. Xh. Ypi them· qi 
n i de kret-tigië kur na vje n këtu si 
kur pranohet ehe anulohet duhet të 
shkojë në ~tnat edhe si të dekretohet 
nga Kryetari i Republikës mundet të 
quhet ligjë ose i renë nga fuqija. 

Z, XH, YPI: Duhet t' a dijë Z. H. 

U këndur n emnat e ZZ. Deputetve 
e mungojnë ZZ: 

Be xhet Frasheri (me lejr), jak Ko 
çi, Kasem Radov.cka, G], Çako, Ko!ec 
Deda, koi Mjeda(misjoo, Lon Ginji, 
Lon Llogori, Maliq Bushati, Milto Tu 
tulani (mision) Myf,d Libohova (me 
leje), Qani Dishnica )me leje), Qazim 
Durmishi, Ttf Cera e Dr, Woxhori 
(me leje). 

Z. KRYET.ARI: Shumica asht e 
rnbl-dhia hapet. 

Këndohet nji shkresë e Këshillit 
Ministruer me të cilen paraqet projekt 
li gjen organike qen dr ore t' Arësimit. 

Vihet në rendin e dinës, 

Këndohet nji shkresë e Këshillit 
Ministruer me të cilen paraq-t projekt 
ligjën mbi nJi kredit në t,udgetin të 
Drejtoris së P. r Arësimit prej Fr. ari 
20,000 t:ë• bursa të studenteve të [ash 
me. 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet nji shkresë e Këshillit 

Ministruer me të c len paraqet njl 
shtojcë ligj ë për t' u bashkuërn me 
ligj en e r. gulloren e rekrutimit. 

Vihet ne rendin e ditës' 
Këndohet nji pr oponim i zz, Veis 

Sevranit, Ferid Vokopola, Hamid Myf. 
tiu e Qemal Karaosrnani si pason: 

Kryesis së Dhomës së Deputetve, 
Të nënshkruemit Deputet e Beratit 

kemi nderin t' i u paraqesim zz. s'uej 
ketë shkresë me lutje qi t' i paraqitet 
me n ndesi së ndershmes Dhomë. 

Si e did të gjithë ShqipniJa për 
gjirhrisht në dy pjesë toksore: fusha 
e malcina, të cilat në pikëpamje të je 
tës ndryshojnë krejtë niena me tjetren; 
të parat ushqejnë popullsia qi i pu 
non, të dytat mund t' i sigurojnë ba· 
nuesve vetern për tre kater muej ush 
qim. 

Nii prej këtyne e qi meriton të 
ndihmohet, pa dyshim asht Skrapari, 
i cili qe diten ci kur u pre udha e 
kurbetit e fitimit nga jashtë ka ngclun 
në nji shterngaië ( konomike qi nuk 
mund të shpjegohet. 

Këjo Nënprefekturë e përmbamë 
ma tepër se 16,ooo frymë me gjithë 
Tornoricen, rn e gjithë mundimet e për 
pjekjet bujqescre, vetëm 5-6 mue] 
bukë mund t' i sigurojnë popullit, i 
cili asht i detyruarë ushqimin t' a 
blejnë nga tregu i Beratit qi asht ma 
afc r treget e tjerë, po me nji heqje 
dy duë per t' ardhun e dy ditë për 
të këthyerë, gja e cila i kushton sa 
nuk durohet, veç kësaj nga mungesa 
e urave popullsija në dimën mbetet 
krejtë pa ushqim. _Pra vashdiml i-kësaj 
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gjendje mbasi po shkatron krejt ekui-1 trur me të ci!en paraqet kopjen e pro- Bahet betimi i dytë i Z. Hamid 
librin ekonomik të kësaj Nënpreiektu- çes-ve rbalit të zgjedhjes Z. Hamid Toptanit si pason: 
re dhe me ketë vazhdim m' u në fund I Toptanit ii Deputet i Prefekturës së 
mbasi nuk do të ietë e mundun për 
mirësimi i sajë, ju lutemi të rekoma 
ndohet Qeverija për me ba sa ma 
shpejtë rrugen Berat- Skrapar qi a 
provimitivisht mund të bahet 45 km. 

Këlo udhë Skraparin do i' a çojnë 
në treg të Beratit për me shitë rt ush, 
drue, qympr e pemë tjera dhe do t' a 
këthëinë s' andejmi me drithin e ne 
vojshem, qi kështu do të mund të si 
gurohet me nji anë buka e me tjetren 
anë shpërblimet e mundimeve qi ban 
i mjeri popull tue remit greminat e 
shkrepat e kësaj malci, 

Shpresojmë se Ministri aktiv i P. 
Botore qi nuk po kursehet për reali 
zimin e këtij qellimi në krahinat e 
tjera me nji herë do t'i këthejë syet 
edhe nga Skrapari tue lanë nji kujtim 
të lavdueshem. 

Pra lut.rni qi të dërgohen sa ma 
shpejt ingienjera për lë hequn vijat e 
trases së kësajë rrugë fort të nevoj 
shme ashtu edhe t~ kryernit në pakë 
sim t' urav. t, të cilat në ketë verë 
mund të mbarohen fore lehtasi 

M@ nderime. 
Tiranë, m€ 28~IV-9.26 
Pranohet t'i referohët Qeveris me 

rekomandim, 
Musa Bilali me dy shokë nga Det 

vina ankohen kundra doganës pse u 
kerkohet taksi për prodhimet e toka 
ve të tyne kufitare. 

I ref erohet Komisjonit të Lutjeve. 
Halil Karapici me shokë nga Tira 

na, ankohen kundra Bashkis ~ vendit 
pse ajo don me i shpronsue tokat në 
bazë të shtojcës ligjës mbi xhvitlimin 
e Kryeqytetitit, kur se këto tokat nuk 
janë në kategorin e tokave qi parashef 
shtojcë-ligja në fjat~. 

I referohet Komisionit të Lutjeve. 
Këndohet shkresa e Këshillit Minis- 

E merkure 28 Prill 1916 ora 4.45 m. dr., . d 
· proponueme prej isa Deputetve mbi 

pushimin e rregulltë të gjyqevet, në 
parim. 

z: S. STAROVA: (M. i F.) Me 
qenë se projekt-ligja mbi baoderolen 
e duhanit ka nji rendësi të veçan të 
për budget, lutëm të vihet në bise- 
dim ma parë. 

(me lejt-), Qani Dishnica (me leje), Pranohet. 
Qazim Dur mishi, Tef Gera e Dr. Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro- 
Woxhori (me leje). jektëligjënlmb: bander?lin ë duhanit. 

Z. KRYETARI : Shumica asht e Këndohet nji proponirn i disa De- 
mbledhja hapet. Kemi raportin e ko- putetve si pason: 
misionit për zgjedhjen e L. Hamid 
Toptanit si Deputet i Prefekturës së 
Durrësit. 

Këndohet raporti i komisjonit si 
pason : 

Kryesis së Dhomës së Deputetve 
Komisjoni e posaçme për shqvr 

timin e Ietër-kredencjale ve të D. pu 
tetit të zgiedhun të Durrësit Z. Ha 
mid Toptanit u mbledhë sot dhemba 
si i ekzaminoj të gjitha shkresat për 
katëse e i gjet ne regutl, ja parash 
tron përfundimin e sajë asaj Kryesi je 
për veprim, tuke i pranuar. 

Tiranë, me 28-IV-926 
Kryetari -i Konomisis : 
Bahri Begolli m. P, 

Durrësit. 
Pranohet 
Bahet betimi i parë i Z. Hamid 

Toptani.t si pason: 
"Betohem n'emen të Percndis e mbi 

nderin t' em ..;e kam për të kryemë de 
tyren e shqyrtimit me ndërgjegje e 
ansnjansi të plotë». 

I referohet komisjonit të posaçem. 
Mbyllet n' o ren 4 e l [2 për 1· u ha 

pun mbas nji çerek oret, 

Mbledhja 30 

(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 
Këndohen emnat e ZZ. Deputetve 

e mungojnë ZZ : 
Ceno Kryeziu (leje), Jak Koçi, 

Kasern Radovicka, Gjyrgj Çaço, Kol 
Mjeda (mision), Kol· c Deda, Lon Gji- 
ni, Loo Llogari, Maliq Bushati Milto 
Tutulani (mi-jon), Mvf d Libohova, 

Pranohet. 

"Betohem o· emen të Perendis e 
mbi nderin t' em se kam për të ruej 
tun besnikrisht më vetësin e tanësin 
toksore të Shqipnis, se kam për t'i 
ndejun besnik Atdheut e Republikës 
dhe për t-u daiun zot Statutit e ligjë 
ve të Shtetit, e se kam për të kryem 
detyren t' eme me ndërgie ",ie të plotë 
për të miren e përgjithëshme pa u ps n 
guem aspak prej interesash të veçanta 
a krahine». 

(Duërtrokitje) 
KRYET ARI : Po hyernë në rendin 

e ditës. Bisedim mbi projekt-ligjen e 

Kryësis së Dhomës së Depute/ve 
Të gjithë në princip tue pranue 

banderolin mbi duhan, por për me 
muejt me e studjue sistemin e sajë· 
më nji menyrë qi t' i përshtatet ma 
mirë ekonomis dhe intereses së Shte 
tit dhe të Kombit, proponojrnë qi bi 
sedirne t mbi ketë çeshtle t' arxhurno 
hen dhe për disa ditë. 

Tiranë,'; me 27- IV-926 
Deputet: 

Ahmet Hastopalli, Hamid Myftiu, 
Dr. S. Popa, Shasivar Alltuni, Vasil 
Rusi, Rexhep Matja, Xhafer Ypi, Pe 
ter Poga, Vasil Bamiha e Seid Top- 

Pranohet. vijon 

Shtypshkroja "Nika]» Tiranë 
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PERMBAJTJA : 
Kryesi e Republikë-a dekretim i Z, Jo· 
aif Kedhit si Ministër i Drejtësia. 
Qarkoret • M. P. Mb. mbi nji delega 
cjon Francez. 
Qarkore e Drejt. P. Arsimit ; Mbi çe 
ljen e fillimin e mesimevet në Norma 
le t' Elbasanit. 
Të ndryshme : Emnime në M. P. të 
Mbrend.; Emnime gradime dhe tran 
sferime nepuneash në Drejt. P. P. T. 
Shp. e Kadastrës. · 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Kryesia e Republikës 
' 

Z. Joaif Kedhi 
Minister i Drejtësia 

TIRAN£ 

Na. Kryetari i Republikës Shqip 
tare i mvcshvn prej vullnetit të popu- 
11it me fuqinat sovrane të Shtetit po 
ju napim besimin tue ju emnue Mi 
nister i Drej ësis. 

Drejtësija asht nji nga autoritetet 
qi siguron dhe lartëson nderin e po 
pullit dhe të Shtetit. 

Ligjat e Drejtësis qi janë sot në 
veprim, janë shumë të vjetra e nuk 
përmbushin nevojat e popullit me 
shpejtësin e lebtësin e duhun. 

Me anë të nji Komisioni legjislativ 
duhet oi këto ligja të përmirësohen e 
të modernizohen si pas nevojes së 
vendit. 

Z Hvsen Vrioni; Miniatër i P. të 
Jaahtme e zav Ministri i Drejtësia 

TIRAN~ 
Ju njohtohet se këjo Kryesi sot 

dekretojë emnimin e Z. Josif Kedhit 
si Ministër i Drejtësis. 

Në këtë ras: ju falenderoj për shër 
bimet e tregueme për sa kohë qi ke 
ni plotsue këtë detyrë zavendësisht 
me zell e kujdes ti! posatshëm. 

A ZOGU (d. V) ID 1tt.jt .. p [Ith h · re . ee rg 1 s me 
e Arsimit 

QARKORE GJITH ZYRAVE 
ARSIMTARE 

Mbi çeljen e fillimin e msime 
vet në Normale t' Elbasanit 

Porositeni me lajmue t' interesue 
mit dhe me e botue në gazetat e ve 
ndit se, sipas vendimit të Këshillit të 
të Profesorëve: të Normales të Elba• 

Kam shpresë se tek përsoni i Zot 
nis s' u-] gjcnje gjithë zotësin e · du· 
hun për plotësimin e kësaj detyrë me 
randësi Shtetnore tue ju sigurue 
se në realizimin e programit t' uej të 
spieguem verbalisht do të keni për 
krahjen t' e rne sene re. 

Tue ju urue suvsës të plotë ng'i 
tazi ju dergojmë dhe Dekretin relativ 
për të filluem në punë sa ma parë, 

Tiranë 31-Vll 926 

A. ZOGU d. v. 

Mm t ~. lt M~HtH~1HM[ 
QARKORE GJITH PREFfK. E NENPREF 
Mbi nji delegacjon Francez 

»Le gata Francese na lajmëron se 
S, kretar i Pergiithëshem ,, Association 
Amical- del Ecole Nationale Supe 
rieurs der Mines,,, Z. Chapot, i ngar 
hue nga Minister i P. Botore të Fran- 

ces, për të vizitu Shqipëniën ne mua 
jin Shtatuer te k. v, ne krye të nji 
delegacionit Zyrtar të kësaj shkollë. 

Legata në fjalë lutet që të niohto 
hen autoritetet kompetente mbi ket!! 
vizitë dhe t'i bahën lehtesinat e mu 
nduna këtij Delegacioni, i cili ka për 
mision të balë të njohë ma s' afermi 
(ma së miri) tekoisionet Françeze dhe të 
shtrengojë lidhjet miqsore që bashkoj. 
në shkollat Shqiptare me ato të Fran- 
ces "· 

Këtu sipër u përshkruhet kopja 
e shkresës Nr. 2006-l data 29-V 11-26 
e Ministriës së P. Te [ashmë Mbi 
vizitimin Zyrtare në Shqipni lë De 
tegacjonit të Ministriës të P. Boto 
re të Francës, me lutje që ne rasë 
t'ardhjes n' atë Prefekturë, t'i ba 
hen pritjet e meritueshme dhe t' i 
tregohen të gjitha lehtcstnat e du 
huna. 

N. 2160 31-Vll-26 BKSH
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sanit e në bazë të rregullores 
rrëgjistrlrnet vitin e ardhëshërn shko 
lluer kanë me filtue me 8 të shtatorit, 
provimet e të mbeturve do të bahen 
në 15 shtatuer dhe mësimet rregullisht 
kan me fillue me 20 t' ati moji, Du 
het pra çdo nxanës a bursist të vejë 
në kohën e caktuerne e jo ma vor.ë. 

N. 13l4 31-Vll-26 

Te ndryshme 
Emnime në Ministrin e P. 

të Mbrendëshme 
Për arrt sye admini-tr a tive pusho- ; 

het nga puna -exr, tar i Nen Pr fek- : 
ture s Libhovës Z. Kapi an Çep ni e / 
në vend te tij emnoh t Z Abdullah 
Izeri, e në venu rë ketij të fundit ern 
nohet Z. Ndr ek Bu-hat-, 

Transft:rime 
Per 'HS}'t: adrnirn trative Z. Z Zi 

ja Tt rshana sekret. 1 rd D1b ë s, En ush 
Mi,zi sek. Pr, f. Ko~ove;., ransf roh n 
po me at d.tyr ë në v, nt të nj .ni 
tjetrit. 

Emnime, gradime dhe 
transferime nëpunsash të 

P. Teleg. 
Mbas pt lqimlt autoriteteve Epero 

re përkatëse, Zoti Akil Stamati Tele 
grafist në Tiranë emnohet Radiotele 
geafist në Stasion të Tiranës. 
Xhafer Guni Kryenënp, P. T. Pulajt 
transferohet si telegrafist në Tiranë 

, Z. Rexhep Llabuti Kryenënp. P. T. 
Bicaj transferohet si Kryenënpunës në 
Pula i. 

Z, Suto Shaqiri pratikant në Fier 
transferohet si Kryenënpun~s në Bica], 

Z. Miho Pano zev. Telegr. në Sa 
randë emnohet detinitif n' atë nënpun 
sië. 

Z. Fejzo Liço pt atikant në Përmet 
emnohet telegrafist n' atë zyrë. 

Z. Ismail Graceni telegrafist në 
Durrës naltësohet si Kryetelegr, n' at 
zyr11• 

Z. Iusuf Sinella telegrafist në Du 
rrës transferohet nën p. poste n'at zyre. 

Z. Koço Milo telegrafist në Vlonë 
transferohet në Durrës. 

Z, Mihal Gog i t lgrdist në Du 
rrës transferohet telefonist në Durrës 

Z. Xhemal Gruda pratikant në Du 
rrës ernnohe t telegrafist në Durrës. 

Z. Ismajl Peshqeshi Krpenëp, P. T. 
në Maqllar transferohet në Gramsh me 
at cilsi 

Z. Mustafa Xhebil Krvenëp, P. T 
n/1 Gramsh transferohet në Maqllar m · 
a· cllsi, 

Z. -.::hyqr· 'sman t, I gr. Ku ës, 
tra- sferr h t n bas dishirit rij pratikant 
SJi korië~ 

Z. Muz-Ie- Toro nënp. expedisio. 
nit r ë zpë t Iezr, të ;iranës vmnohet 
t I gr n' at zvrë 

2. f-lam Kovrçi nrarikant emno 
het nëpunr s Ek-pedsonlt në zyrë Ti 
ranës 

Z Elmaz Piluri ish Kryer ep i 
Qukst emnohet Krvenëp. në Frashër. 
Nes hat Nishani telegr. Vlonë transfe 
roh t me at cilsi në Giinokastër, 

Shan Luli pratikan: në Shkodër 
transferohet si ttlpgrafrst në Vloni'. 

Rasim Abedin praiikant në zyrë 
të Beratit e mr ohet te legr, n' at zyrë, 

Z. Qazim KdJja pra'ikr n i në zyrë 
të Kruës ernnoh, t telegr, n' at Zyrë. 

Z. Nazif Hajdari Krpenëp. P. T. 
Tropoi transferohet si telegr. në Ti 
ranë. 

X. Gani Abdullah tele gr, në Kukës 
transferohet në Tropoj. 

Z. Jonuz Dibra pratikaët emnohet 
telegr, në Kuhs. 

Z. Gafur Veisi pratikant pa rrogë 
emnohet telegrafist në Kukës · 

Z. Ndoc Kiçi telegr. në zyrë të 
Shkodrës transf, si nënp, postë n' atë 
zyre, 

Shp. e Kadaatres 
Me qenë se as'ir e penguar !)Je 

shtëpi kundrejt huasë prej fr. ari (6700) 
e cila ndodhet në lagjen Mancedhe 
kufizohet nga L Peti Tili, P. dh. J. 
udha publike, V. ara e Tushi kundra 
xhiut, mbasi u nxuarë në shitke te 
përdhenje sot mori vendim shitja de 
funitive e cila do vazhdonjë 15 ditë 
që nga data e shpalljes në Fletoren 
Zyrtare. Interesonjë rnunt të adre 
sohen në Zyrfn e Kadastrës të Korçës 
që të shtojnë si mbas rregullit. 
P. 10 Korçë 27-Vll'-86 P. 843 

Nëpurësi i Kadas rës. 
* 

Tiushgimts rët e Ibrahim Jusufit Z. 
Z. J usuf, Fejzi, Zyber, Hyse ni nga 
Katundi s arovë Beratit kërxoin regjis 
mrmn rishtazi mbi emerin e tyne të 
rjë Sr tërur s me rieksat e se] me· ku 
fi L. V. Xz din bet rn e pjestarët I. 
Myf:i Mthmd e lendr P. ruge e ndo 
dnu- ne Katundn Starovë, 

Pra kushdo q të ket ndonji ku 
ndër sh im nj a Data e .1;npalljes brë 
rda nji muaj të drejohet Zyrës Kadas 
trës B rant. 
P. JO Berat 24-7-926 P. 844-11 

Nëpunës Kadastrës 
* 

Z. Adem Rushiti nga kat. Kapi 
navë arën tukthë prej 10 stremësh me 
kufit L. Mu tafa Abdullahu P. përo] 
V. Iz eri i udhës kjo arë n ' regj is trën 
e Kadastrës ësht eregjtstruar mbi ab 
dullah 1:: jakup e Rushit të birt Ferhat 
beut nga vdekja dhe nga ndarje e Rie 
dhja e tyne kjo arë i ka katakuer Z. 
Adem Rushiit e ndodhur në katundin 
Kapinavë dhe ipërmenduri Adem Ru 
shili e ka nënë Zotimin e tij pa ke •. 
farë ndalimi e pengimi prej ndo .. 11 
ane, dhe këtë herë dësheron të maria 
tani në mëndyren e (Hasi-kararu). 

Pra në qoft se ka ndonji kundër 
shtim nga data e shpalljes brënda në 
një muaj të drejtohet Zyrës Kadastrës 
Beratit. 
P. 10 Berat 24-7-26 P. 844-l 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 2 GUSHT 1926 

Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II. 

BIS t·O i MET E DH O MES SE DEPUTET VET 

Bisedimet e 

Mbledhja 30 I z. v. BA,VIIHA: u falem nderit. 
E merkure 28 Prill 1916 ora 4 45 m dr., Kur do të kërkoj fialë, do të ngarkoj 

Z" t' uej ! ... 
Axhurnohet për diten e shtun- 

(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Taksa 
mbi band rolin e duhanit ka lidhje me 
budg:;1 dhe prandej duhet të vihet në I Z. KRYET ARI : Bisedim mbi pro· 
b,.; .i:m sa ma parë, se t' ardhunat e jekt li gjen e proponueme prej disa 
banderolës së duhanit janë llogaritë Deput.tve mbi pushimin e rregullrë 
në budgetin 926-27. të giyqeve, në parim. 

Z. i3LLO ;HMI: Edhe proponuesit Këndohet nii praponim i ZZ. Hiq- 
janë n' atë mejtirr: dhe i kan marrë met Delvinss, Kristo Floqi, Dr. Simo- 
parasyesh se ka, relacjon me budg.t, nidh', Sadik Shaska etj. si pason i 

por p~r. me .e studjue çështj:n e si a Kryes is së Dhomës së Deputetve 
ma mirë n' interesë të Shtetit, të Fi- 

de. 

nancës e t' ekonomis finacjare, kërko. ' Bashkangiitun paraqesim nii pro- 
në t' azhur.ioh rt për 2-3 ditë. [ekt-Iigje t për mbi pushimin e përvje- 

z. s. STAROVA : (~. i F). Nuk t s'iern të g yqtarv ', dhe lutemi t' a 
kemi kundërshtim qi t' axhurnohet I P raqitni Dhom. s së D -putetve' për 
për dy trii ditë. I p~lqirn e ~etim sikur asht edhe në 

Z. KRYETARI: Atëherë t' a axhur- I Shtetet e IJ~a. 
"" nojmë për ditën e shtunde. 13-IV-920 

Z. F. RUSI. n mblidhet nes' r Z. KRYE r ARI Keio asht nji pro- 
komisjoni i ekonomis kombtare e i iest-lizjë _qi a kenë paraqit vjet, dhe 
financa vet e të bisedojmë sbashk u. p r arësye, se për shkak zgiedhjeve 

7. V. BA~IHA: Proponirni nuk të shpeshta, si edhe organizimin e 
asht ba me ndonii qellim, ro për arë- 1 giyqeve, gjvqtarët kan pasë pushi-n 
sye se nuk jemi gati t' a br-edojmë, 
se komisjoni qi ka studiu kerë projekt 
ligtë e ka nxjerrë në nii or> mbrenda. 
Nii ligië si kë]o do sudim t. math, 
se mbas 6 muejshë nuk mund të kt 
thehemi t'a ndryshojmë dhe ky stu 
dim asht i nevojshëm n' inter.s- t'ar 
dhunave e të Shtetit. Un nga studimi 
qi kam ba mbi ketë ligjë, nuk m' u 
mbush mendja se ajo ligji! asht si 
duhet të jetë. 

Z. KRYETARI : U lutëm mos u 
zgjateni [ssh.ë ttiit se \.I pranue axhu'.· 
nimi, 

të mjaft, pat kenë vendue qi kë]o 
p o.ek.-liglë të merret pa aspshe për 
motin qi vjen, dhe për ketë arësye e 
kemi vue në rendin e ditës. 

Z. H. VRIONI : (M. i D) Qeve rija 
en princip e pranon dhe ka qenë e 
mendimit t' elaboro.ë nji projekt e t'i 
a paraqesin Z. s' uej, po me qenë se 
proponimi ka ardhë nga Parlamenti, jam 
i mendjes t'a elaborojmë bashkarisht. 

Z. M. KASO : Në të gjithë Shtetet 
e qptetnueme, gjykatat pushojnë jo 
nga nji rnuej, po nga dy, Korrik e 
Gusht. Arësyeia për të cilen kan pra- 

nue pushimin, asht qi gjykatsit mund 
të merren me punë fomitjare, dhe për 
me veshtrue këto punë, nuk mund të 
lenë detyren zyrtare. Përveç kësaj, 
pushimi asht shkaktue edhe për arë 
sye shëndetit, po edhe qi mos t'u epet 
lije gjykatësvet në kohen e detyrës, 
se shumë herë giykatësit, për arësyena 
Iamiliare kërkojnë leje, kështu qi ve 
primet zyrtare shumë herë pengohen. 11 

Po sa të pranohet ky pushim, a-ëherë 
u prehet hovi i kërkimit të lejeve dhe 
në kohën e veprimit gjykatoret mund 
të veshtrojnë puoen · regu!Hsht, dhe 
këso doret Minis;rija e Dreltësis nuk 
i en leje kërku] përveç rasave extra 
ordinere Prandsi jam i mendies qi jo 
vetëm t'a pranojmë, n.fp9a:rim, po në 
vend të nji mue] pushim t'a bairnë d9 
muel, 

Z. K. FLOQI: Kudo ndër Shtetet e 
qyt· tnueme giylcat0ret kan ka dy muej 
pushim Gjykatsit t'onë kan marrë shum 
herë leje dhe për tr-g'm, gj\?katorja 
e Tiranës tash de muei asht pa Krye 
tar. Po të b ihet pushimi i regullshëm, 
atëherë u pritet hovi leievet, Prandaj 
iarn i mendies t'i ra+omandohet Qe 
veris elsbor irni i nii projektit mbi 
nushimin _ girkatoreve dhe ky pu 
shim t,; caktohet e paka nji muei, po 
un kis'ie me thanë, të bahet nji rnue] 
e gjymës, 

Z- F. RUSI : Si mbas ligjet qi 
kemi në fuqi, ç' do nëpunës ka të 
drejtë për nji muej leje në mot, dhe 
kur ai asht në nevojë të ngutëshrne 
dhe Shteti në gjendje, ka të drejtë 
t' a përdorojë të drejten qi i ep ligja. 
Tashti, kur. neve me nji tlgjë të QP- 
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saçme ja kemi sigurue nëpunsave 
ketë të drejtë, pse të bajmë nji ligjë . 
të posaçme mbi pushimin prr oji 
muej të gipkatoreve. [Nji gjyqtar kur 
ka nevojë kërkon leje dhe Qeverija i 
a ep dhe e !..amplason me nji tjetër 
kështu qi makina e Shteti punon dhe s;:._-- - -- 
gjyqtari krpenë punët e vet~ Po të 
pranojmë nji gja kësisojit për" gjyka 
tësit, atëherë edhe nëpunsit tjerë, 
si të mbrendshmir, të P. Botore e 
t' Ushtris etj. do të ke-në të drejtë të 
kërkojnë edhe ata nii gia këslsoiit, 
Ky proponim nuk më duket asdak i 
arësyeshem, me gjithë se në -Shtetet 
e tjera, asht në zbatim, po atje i kan 
punët ma me regullë se nder neve 
dhe këjo 'mund të bahet, po në Shte 
tin t' onë punët nuk i kemi aqë me 
rregullë dhe ndrr giyqe t' ona nji 
dava nglatë tri], katër, vjet. Kur janë 
punët kështu, po të pranojmë nji muej 
pushim për gjykatoret, më duket se 
këjo asht si për popull ashtu edhe 
për Shtet, t11huash, nji krim. Pran 
daj mos të humbim kohë me kësi 
sendesh, se kemi budgetin e gjana 
tjera me shumë rendësi, dhe ketë t'a 
xhurnojmë për oji kohë tjetër. 

Z. XH. YPI : Arësyet qi numëroj 
Z. Kasoje, janë të vërteta, se veprat 
e gj9qeve janë të randa dhe gjitbn]! 
gjykatësit janë të lodhun :nga puna e 
tyre. Disa prej të ndërshmeve kolegë 
qeshin, po nga këjo duket se nuk 
kuptojnë randësin e gjyqevet, se po 
t' ishte pushimi i gjykatoreve nji gja 
jashtë logjiket, nuk do t'a kishin vue 
në zbatim Shtetet e botës. Çështja 
e lejeve këtu në Shqipni asht fare 
abuzue dhe un di shumë njerëz qi 
gjymsen e motit e kalojnë me leje ; 
u kam dhanë lele edhe vet disave 
kur kam qenë në Ministri, Pra për 
me i dhanë nji regull çështjes së le 
jeve, nuk kishe me qenë kundërshtar 
qi t'u jepet pji leje të gjithë nëpun- 

savet, po sa për gjykatës kt jo asht 
nji gja fare e logiikshrn-, dhe i lutem 
Dhomës t'a marrin parasyesh. 

z. M. KASO: Shkaqet qi kan shkak 
tue bër.en e nji ligiës ss këtillë, janë 
shumë, po un do të përmendi vetëm 
nji shkak të c.lin e parashef dhe e ka 
pranue edhe mexheleia. Mt xheleja 
thotë: nji njeri qi asht i srm.ët nuk 
mund të jap:n vendim, dhe mbasi në 
muejt e verës asht nxehtë, gj_rkafrsi 
nuk asht në gjendje të japin vendim 
me mendje të këthjell t, i cili vendim 
mund të ketë nji resultat të math. 

Kaq sa për z. Fiqri Rusin. Pran 
daj nuk besojë se nuk do të gjindet 
asnji nga të nder. shokë t'i kundër 
shtoj këtij projekit. 

Z. K. FKOQI : Me qenë se kemi 
pasë rastin dhe ne me qenë sa herë 
në gjyq, e dimë rendësin e punimit 
të nji gjyqtari, dhe nuk csht kur b? 
rabar puna e nji gjvqtari me atë të 
nji nëpunsi 1:etër. Prandaj, z. F. Rusi, 
nuk ka aspak të dr, jtë kur thotë se 
duhet me i u dhanë leje edhe nëpun 
save të tjerë, se givqtarl ka nji punë 
shumë delikate, dne si tha edhe Z. 
Kaso tua qenë nxeh ë, ai nuk mund 
të punojë si duhet dhe pre] kësaj po 
pulli mund të ketë ma tepër dam se 
dobi. Këjo asht nii gja shumë e lo· 
gjikshme dhe shumë e arëspeshme, 
dhe .të gjithë Shtetet e kan pranue, 
se nji gjyqtar kur këthehet i shlodhun 
punon ma me zell e ma me mejtim. 
Prandaj letem të merret parasyesh 
dhe në vend të nji rnueji të bahet 
nji muej e glyrnës. 

Z. S. BLLOSHMI : En princip nuk 
jam kundra pushimit, se k··5i,1u bahet 
edhe ndër Shtete tjera, po nuk. bahet 
vetëm për gjyqtarët po për të gjithë 
degat. 

Si mbas ligiës në fuqi nëpunsit në 
mot-mot kan të drejtë të rnarriu nji 
mue] leje. Këtu bahet nji proponim 

vetëm për gjyqtarët. Nuk tham se 
dega e giyqësis nuk ka nji randësi 
të posaçme, po janë edhe degat e 
tjera qi kan randësin e vet, dhe dega 
e ushtr.s ka nji rand=si nga të gjithë 
degat, dhe -gjetke, kur asht koha e 
korrës ushtarët lirohen dhe mbahet 
nii pakicë sa me mbajt-ë frontin e 
kuf.ni'. Tani kur nuk i japim nji të 
tillë të drejtë ushtris, e cila asht për 
dobi t' ekonomis ko-ntarë e të bujql! 
sis si t'i a njofim ketë të drejtë ve· 
tëm gjykatoreve. 

Due të dimë, Zotëni, se gjinden 
mjaft vetë nepër burgje, në të cilët 
janë edhe të pa fajshem, dhe gjyqta 
rët po thonë, sa herë na ka ra 
rasa të bisedoj më me ta, se kemi pun 
shumë e s' ço mund t'i kryejmë. 

Tani a nuk asht dam qi ata qi 
janë nepër burgje, e qi nder ta janë 
edhe të pl fajshëm, të rinë edhe ma 
tepër ! Në qoft se pushimi përgjithë 
whet për të gjitha degët, nuk jam 
kundra, po n' asht se kufizohet vetëm 
për gjvq arët, atëherë jam i mendjes 
t' axhurnohet. 

Z. K. FLOQI : Po ketë e ka pra 
nue nji herë Parlamenti. 

Z. l(RYET ARI : Parlamenti ka 
pranue qi të vihet në bisedim. Pra 
po e ve në votë, ata qi janë të pra 
nimit për axhurnim të ngrehin do 
ren? 

Pranohet me shumicë. 
Z. KRY2TARI: Bisedim mbi pro· 

[ekt-ligien mbi gjobitjen e kontraba 
ndës të gianave të monopoliz .me për 
herën e dytë. 

Këndohet ra porti i komisionit si 
pason: 

Kryesis së Dhohmës së Deputetve. 
Komisjooi i Financavet në mbledh 

jen qi mbajti me datë 3·4·26 tue pasë 
pranë numrin legal me N. 5. mori në 
vendim pranimin e projekt ligjit i bar· 
tuem nga komisioni i Drejtësis mbl 
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gjobitjen e kontrabandës Ul sendeve 
monopolizuem. 

Për me i a parashtrue së nder 
shmes Dhomë kemi nderin t' i u a 
këthejrnë me giithë aktet relative. 

Me nderime të posaçme, 
21 · IV-926, 

Për Kryetarin e Kom. lë Fina: 
F. Rusi m. P. 

Këndohet projekt-ligia mbi: deni 
min e gjobitjen e kontrabandistavet të 
gjanave monopolizueme, letra lojet, le 
tra cingaresh e shkrepca. 

Këndohet art. I. i komisjonit si pi 
son: 
I) Numrohet kontrabandë ç' do sasi e 
vogël gjanash të monopolizueme qi 
gjinden dhe xihea në dore të kujdo. 

Z J. EREBARA:. Vjen nji prei va 
porit dhe ka ndonji send të vog, I në 
xhep, gjana të monopolizuerne, dhe 
këjo kontrabandë do të quhet ? 

Z. V. BAMIHA: Nesër do të kemi 
monopol edhe duhanin, dhe duhet të 
caktohet nji sasi, se ndryshe edhe nii 
paketë cingare do të quhet kontraba 
ndë. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Kontra 
banda nuk asht vetëm në Shqipnf po 
në të gjithë botën, dhe nji sasi sa do 
e vogël quhet kontrabandë, se këto 
gjana nus bihen me torba po në xh p. 

Z. S. TOPTAN!: Në sqele t' Its lis 
ttl pyesin a ke duhan me vedi, dhe i 
tre gon dy trij paketa e të lanë me 
kalue. Pra edhe këtu duhet caktue qi 
ato qi via! nga jashtë mund të kenë 
dy trij paketa. 

Z. M. KASO: Ate qi desha të 
tham vet e tha Z. Seit Toptani, se në 
të gjithë Shtetet kontrabandën 1.; dënoj· 
në, po nji njeri qi sjellë me vedi dy 
tr1j paketë cingaresh, ajo nuk quhet 
kontrabandë. Prandaj asht nevojë nji 
sheuim i tillë. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Kl·tu 
nuk bahet fjalë për të huejt.] e puna 

asht në konsumacjonin e vendit, se 
po të lejohet të merret nji paket cinga 
resh, atëheherë nuk pritet kontrabanda. 

Z. S. BL 1.0SHMI: Këte çesht]e 
e kemi marrë parasyesh në kornisjon 
në ligien e doganës. Në ligjen doga 
nore ka nji dispozitë ku lejohet nji 
paketë cingare e më duket se ne ta 
rifen doganore ka nji dispozitë ku le· 
johet de ri në 30 cingare. 

Z. V. BAMIHA: Ligja e doganave 
Ruk siguron gia. Nii njeri qi vjen prej 
së jashtmi e ka oji çakmak me vedi, 
me t~ hyernë në Shqipni duhet t' a 
hjedhin në det. Gjetke çakmakët [anë 
të lirë rue paguern nii taksë, dhe mund 
të ketë çakmak qi kushton edhe 5 na· 
poljona, dhe asht n' interesë të Shte 
tit të lejohen, se Shteti merrë tavsë. 
Veç kësaj, këjo Iigië do të shaktojë 
abuzime se vere njeni prej inadit e i 
shije nji shkrepcë në xhep. Prandaj 
të ruhen nen interesat e Shtetit dhe 
interesat përsonale mos të damtohen, 

Z. S. STAHOVA: (M. i F) Në 
Shqipot nuk ka çakmakë qi kushtojnë 
5 napeljona, Pastaj për me i damkos 
duhet me pasë nji rnaqir.ë dhe ate s' 
e kemi. 

Z. H. DELVINA: Të giirhë !para 
folsit në pikëpamje qi mproinë, kanë 
nii të drejtë, po nji ligj'ë kur bahet 
nuk merret para syshë nji ose dy per· 
sona, po ajo bahet përglthësisht, se 
me te vërtetë njeri qi vjen nga jashtë 
e ka 2-3 paketë cingare, dogana e 
pyetë dhe e lejon. Sa për çakmakët 
në Shtetet e tjera këta [anë të lirë, po 
lanë të damkosun dhe paguejnë nji 
taksë. Prande] mund të vernë edhe na 
nji art. të posaçme, ku të thuhet se 
çakmakët janë të lirë, tue u damkosë 
e tue pague nji taksë të posaçme. Na 
kemi përjashtue çakmakët me eshke 
për bulk, bari se nuk mund të dety 
rohen barit e bujqit të blejnë shpirto 
se [anë të vorfëo. Sa për shkrepca, 

letra cingaresh etj, n'i njeri atë minutë , 
qi hyen në Shqipni, asht i detyruem 
të konsumojnë mallin e vendit, dhe 
këjo asht nii rregull qi e ka pranue 
të gjithë bota. Duhet t' a dijmë se 
nëpunësit e monopolit si edhe të do 
ganës nuk do të giobisin kënd pa 
pa'ur ndonii faj. po ata qi bajoë nji 
faj me para-rnejtim, dhe nuk besoi të 
ketë ndonii nëpunës qi të gjobisin nji 
njeri për nji kuti shkrepsa apo për nji 
ttfter letra cingaresh, po edhe në ndo· 
dhët asht drejtori i doganës, e fundi 
kemi edhe gjykatoret. 

Z M. KASO: Qëllimi i kërkimit 
të ndrimit të këtij nenit asht qi mos të 
dënohen ata qi nuk kanë faj. Thuhet 
se dogana nji kuti cingare etj. e le· 
[on, po mos haro ri, Zotni, se nji i 
huej ose Shqiptar po ks lo] doga nen 
dhe n' urë nxori ku tinë e bani nji ci· 
ugare me letra jo tt'! monopolit të Shte 
tit, polisi ka të drejtë t' a kapi e t' a 
dërgojë në gjyq, dhe a mundet fa 
shpetoië gjykata ? U tha se dogana i 
përjashton pakicat po mos haroni, 
Zotni, se ligji i doganave asht vetëm 
për tesha tr-gtare e jo për teshat e 
monop.ilizueme, tjetër ligjë i dogana. 
ve e tjetër ligji i artikujve të mono 
polizue me, dhe po mos të shquhet në 
ke të liglë ligji i doganave nuke shpi! 
ton. Këjo më duket se nuk asht nii 
gta e drejtë, se qëllimi i ligjës nuk 
asht m ~ dënue ato qi vinë nga jashtë 
e qi kan nji tefter tetra cing iresh në 
xhep, po ata qi nuk duenë t'i binden 
liglës. Prandaj \,;,pct të shquhet. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Këtu 
në ketë nm, nuk bisedohet mbi çak 
makët, po bisedohet mbi arëtikullin 
e pari! ku thohet qi numrohet kon 
trabandë ç' do sasi e vogel gjanash 
të mooopolizueme qi gjinden e nxi 
heo në dorë të kuido dhe qellim! i 
këtij artikullit asht për ç'do sasi të 
vogel, Sa për ata qi .vine nga i•shtë 
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ka nji dispozitë tjetër. 
Z, S. BLLOSG\11: Po zgjatemi 

kot se nji gja e monopolizueme asht 
e ndalueme e kështu duhet të jetë. 
Mund të ketë ndonji eksepcjon si këtu 
qi e kemi ba pi'r bari, Sa për çak 
makët. Z. Barniha, ka t~ drejtë se nji 
njeri ka qelë te ketë nji çakmak dhe 
prandaj t'i vehet nji taksë, dhe në 
mos kemi nji maqinë pir t'i damkosë, 
kemi letër e mereqep e mund t'i shkru 
em nga nji leje. 

Z, H. DELVINA: P~r me i dhanë 
fund kësaj çështje mund të pranojmë 
nji shtim : përjashtohen ato sende të 
vogla qi vertetohet qi para 24 orëve 
kan hye në Shqipni, 

Z. V. BAMIHA: Ky artill asht 
formulue keq. dhe mbas tij kuptohet 
se artikujt e monopolizuem, dhe ato 
konfiskohen. 

Z. H. DELVINA: Cilët artikuj qu 
hen kontrabande ? :t\uk quhen kontra 
bandë shkrepcat, let rat e cingareve! 
qi janë të monopolizueme, se ligji qi 
po baimë asht për me ndalue qi këto 
gjana mos të vinë nga jashtë. 

Ky ligjë asht për denimin e atyne 
qi nuk blejnë g.anat e monopolit të 

Shtetit po jo t' atyne qi i blejnë. 
Z. B. BEGOLLI: Me duket se jemi 

gati në fund të sesjonit e po zgjatemi 
fort për çakmakë e lutemi t'i japim 
fund sa ma parë. 

Z, A. HASTOPALLI : E mbeta në 
pikëpamie ti! formulimit qi tha Z. 
Ba miha, më terhoq vërejtje n edh mue. 
Z. Bamiha ka shumë të drejtë se for 
mulimi asht ba më nii mënyrë, qi 
asht ·kundra qellimit të këtij ligjit, 
dhi- ky formulim jep kuptimin se ke 
mi q-Ilim të dënojmë ata qi kan ar 
tikuj të monopolzuem, se artikulli në 
fjalë thotë, qi numrohet kontrabandë 
ç' do sasi e vogel gianash të mono 
polizueme qi giindet dhe nxihet në 
dorë të kujdo, d. m- th. se gjanat qi 
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nuk kan sheiet e artikuive të mono 
polizuern, nuk janë kontrabandë, dhe 
në vend qi të dënojmë ate qi ban 
kontrabadë të vërtetë, mbas këtij for 
mulimi ai d. I i pa dënueshëm dhe ky 
ligjë ngreh fuqinë e ligjit të parë. 

Prandaj jam i mendjes të formu 
lohet kështu : Numrohet kontrabandë 
edhe ç' do sasi e vogel e sendeve qi 
s' kan çilsit e shejat e posaçme të gja 
na ve të monopolizuerne qi gjinden 
edhe nxihen kudo e ke cili do. 

ZANA: Asht mirë artikulli i pa· 
rë por i mungon dishka, 

Z. KRYET ARI : Atëherë bajmë 5 
rni-uta pushim për formulimin e këtij 
artikullit. 

Bahen 5 minuta pushim e pas 5 
minutash mbledhja mbështillet prap. 

Z, KRYETARI : Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Këndohet artikulli i formuluem si 
pason : 

«Nurnrohet kontrabandë dhe ç'do 
sasi e vogel e sendeve qi s' kan çil 
sit e shejat e posaçme të gjanave të 
rnonopolizuerne qi gjinden e nxihen 
kudo e të c.Iido. 

Pranohet 
Art. 2) Gjanat qi xihen si ko-itra 

bandë konfiskohen dh : dig'en përpa 
ra nji komisije, të caktueme prej Mi 
nistris së Financavet. 

Këndohet Art. 3 si pason : 
Art. 3) Gjoba e paraparne n' a t 

11 të ligjës mbi monopolizimin e 
shkrepe.ive e letrave cingaievh dhe 
letra lojet, me dsten 21-11-922 shtohet 
dhe bahet sa pesë herë vlefta zy, tare 
e gjasë së kontrabanduerne. 

Prano ht t 
Këndohet art, 4 si pason : 
Art. 4) Në rasë qi glindet nji palë 

letra lojer ose nii lefter letra cingaresh 
e nii kutij shkrepcash e fillueme ose 
e pa fillueme deri sa të ketë nii fije, 
mbajtësi e konsumatori i këtpne sen- 

deve ~jobohet me pesë Fr. ari për 
copë tyne. Me ketë gjobë dënohet 
edhe shitësi i tyne. Mbajtësi e shitësi 
i nii çakmaku që ndixet me eshka 
nuk gjobohen. 

Z, S, STAROVA : (M. i F.) Pse 
relatori i komisionit të financave! e 
përjashton eshken 7 

Z. H. DELVINA: Pse ligji i mo 
nopolit e përjashton. 

Art. 4 pranohet si u shkrue ma 
sipër. 

Këndohet Art. 5 si pason : 
Art. 5) Përveç gjobës parapame 

n' artikullin 3 të kësaj ligië autorët e 
kontrabandës dënohen dhe me nji 
muej deri në trij vjetë burg, tue u 
dërgue në gjyq prej autoriteteve kom 
petente. 

Z. K. FLOQI : Gjoba qi caktohet 
këtu asht shumë e randë, se kontra 
banda asht n]l delikt kësisojit s'mund 
kenë dënim ma tepër se 14 orë deri 
në 6 muej. Prandaj të bahet 24 orl! 
deri në 6 rn uej. 

Z. H. DELVIN A : I dashuri kole 
gu i em nuk u ndodhë në komisjon 
kur u bisedue këjo ligjë se atje u 
tha, se kontrabanda nuk asht nii de 
likt po krimi ma i math qi mund të 
jetë. Nii nie i qi vj-dh nji tenxhere 
dënohet deri në 5 vj të burg, dhe nji 
njeri qi vjedh Shtetin, asht ma i ma 
dhi kusar, dhe prandaj duhet të dëno 
het sa ma rrept, 

Z. K. FLOQI : Koleku i im Z. H. 
Delvina ka të drejtë për ankimin qi 
ban, po edhe Z. e tij sa herë ka 
mungue në komisjon •..• 

Z. H. DELVIN A: Kam qenë me 
ltje •.• 

Z. K. FLOQI : Nuk tham qi nuk 
duhet t'i dëcojmë, po denimi më du 
ket i rand, se dënimi për ata qi vje 
dhin naten e me armë, nuk asht ma 
tepër se trij vjetë, Kë]o asht nji ku· 
sari dhe ç' do kusari tjetër formon nji 
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delikt i cili nuk dënohet ma tepër se 
dy trij vjelë. Kë]o asht nji kontrab in 
dë dhe e lamë të lirë gjyq1arin t'a 
dënojnë kontrabandistin prej nji muej 
deri në trij vlerë. Këjo asht shumë 
se për nji çështje të vogel nuk asht 
e drejtë të dënohet me nji muej deri 
në trij vjetë, Në u dukët pakë 24 orë 
deri në 6 muej t'a bajmë 24 orë d.ri 
në dy vjetë 

Z. H. DELVINA: Nuk asht shumë 
Zotëni, se si thashë ai qi vjedh Sh te 
tin asht ma i madhi kusar dhe m-i 
toni se çë në gradë ka ardhe arka e 
Shtetit me kontrabandë. 

Z. S. STAROVA : (M. i F.) Nuk 
jam jurist po kontrabandistët, kontra 
bandat gjithënji i bainë me armë në 
dorë. Këjo nuk asht për nil teftër le 
tra cingaresh po për kontrabandat e 
mdhaja, dhe masat e caktimit të bur 
gut asht lanë në dorë të gjyqtarit i 
cili besoj se ka dhe ai ndërgjegje. 
Në Shkoder, Zotëni, nji gjendar ka 
xanë nii kontrabande dhe kontraban 
disti i ka ofrue gjendarit deri në 100 
napoliona me i a tirue gianë e xanun 
po gjendari s'ka ndigjue dhe kau shti 
e kan vra gjendarmin. Prandaj mos 
të kemi mëshirë aspak për kontraban 
dista. 

Z, KRYET ARI : Kush asht an tar 
i pranimit të këtij artikullit, të ngreh 
dorën. 

Pranohet me shumicë. 
Këndohet Art. 6 si pason : 
Si autorët gjithashtu me ato gjoba 

dhe dënime e buglme , dënohen dhe 
ndërmjetësit e barrësit e kontrabandës. 

Z. H. MYFTIU: lypst të shtohet 
edhe shitësit si edhe ndihmsat, 

. Z. KRYTARI: Kini durim pak se 
po ..! formojmë. 

Këndohet Art. 6. i formuluem :si 
pason: 

Art, 6) Shitësit, ndermjetësit dhe 
ndihmsat e kon tra bandës gjobiten e 

shpërblimi i jepet xanesvet të kontra- I . Art: I I) Këjo ligjë hyen në fuqi 
bandës. Shperblimi 20°[0 do të pa- që prej ditës së shpalljes së saj në 

guhet prej arkës së Shtetit nga gjo 
bat e arkëtueme prej kontrabandave 
t' tik . t ë . pason . ar I ujve t monopohzuem e të · 
mbajtuna në depozitë deri në funt1 te Art. 12. Ministrija e Financavet, 
vjelit pa u regjistrue si t' ardhuna de- e Drejtësis dhe ajo e P. të Mbrend. 
Iinitive, ose oga fondi shpenzime për I ngarkohet me zbatimin e kësaj ligje. 
hetime kontrabande. Proponohet të futen në Komisjo- 

Këndohet art. 8 e pranohet si pa- nin e budgetit 'lZ. Xh. Ypi, Hamid 
Myftiu e B. Begolli. 

dënohen po me ato gjoba, dënime e 
burgime qi dënohen, gjobiten e bur 
gosen autorët. 

Pranohet, 
Z. S. STAROVA: (M. i F.) N'art, 7. 

të shtohet atje ku thuhet shperblimi 
20°10 paguhet nga gjobat e arketuerne 
nga kontrabandat ose nga shpenzime 
për hetime kontrabande. 

Piano het. 
Art. 7 pranohet si pason : 

Atyne qi lajmonjë e zanë kontraban 
d n, kuer autorët e saj nuk janë në 
gjendie të paguejn ziobat e caktueme 
e e shlyein ketë me burgim, u jepet 
si shpërblim 20°10 i sasis së gjobës 
qi do të merret. Prej k ëtyne 20°[., 1-3 
i jepet lajmtarvet e 2-3 atpne qi e 
xanë. Kuer nuk ka lairntarë i tërë 

son: 
Art. 8. Kuer të globitunit për-kon 

trabandë e paguejnë gjobën gjymsa 
shkon n' arkë si depozitë dhe giymsa 
tjetër ndahet si vazhdon : 

80°1 o e marrin ata qi lajmërojnë 
dhe e xanë për giymsë, 

s-t, i pari i zprës, 
15°10 këshilli i nëpunsavet qi me 

rren me veprime kësodore. 
Këndohet art. 9 dhe pranohet si 

pason: 
Art. 9: Të dënucrnit me gjobë qi 

nuk janë në giendietme e paguem me 
të holla e lajnë gjoben me burg; çdo 
ditë burgu numrohet nga 5 fr. ari e 
burgimi i tyne zgjatet deri sa të kenë 
plotësuem në ketë mënyrë sasin e 

krejt gjobës me të cilen janë dënuem; 
me gjithë ketë, burgimi për k"tl.! shkak 
nuk do të mund të kapërcejnë tri 
vjetët. 

Këndoh: t art. 1 O dhe pranohet si 
pason : 

Art. JO. Autoritetet administrative 
si edhe ato të Polisis e të Gjendar 
meris janë të detyrueme me u dhanë 
ndihmë edhe rojtësve të shoqnis si 
përmarrëse të gjanavet të monopoli 
zueme. Shoqnija do t'i japë secilit 
prej këtyne rojtarvet nga nii letër 
njohje me emnin e cilësin e tyne, të 
nenshkrueme pre] drejtorit të saj e 
prej pref ektit a nënprefektit të vendit. 

Këndohet arë. 11 dhe pranohet si 
pason: 

fletoren zyrtare. 
Këndohet arr. 12 dhe pranohet si 

Pranohen. 
z· KRYET ARI : Bisedim mbi ta 

rifen e re postare të mbrendshme në 
parim: 

Këndohet tarifa si pason : 

Tarifa Postare e 
mbrendëshme 

1) Letra ordinare për qytetet qint 
deri në 15 gram e për ç'do 15 gram 0,07 

2) Kartë letër si letrat ordinare 
3) Letrat ordinare për ç' do vis të . 

të Shqipnis deri në 15 gram dhe per 
ç'do 15 gram 0,15 

4) Len at ordinare që drejtohen prej 
familjeve dreitue ushtarëve me p~tll' 
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jo ma tepër se 15 gram 0,07 
5) Karta postale pa përgjegje mbrë 

nda dhe jashtë qytetit ~0,05 me për 
gjegje 0,20 

6) Kartolina me fytyra të shkrue 
me në nli glysë përpara e për mbra 
pa ose vetëm për mbrapa O,OS 

Kartolina me fytyra të shkrueme 
në nji gjys~ përpara e për mbrapa 
qytetit 0,03 

Kartolina me [fytyra të shkrueme 
në nji gjysë për mrapa mbrenda dhe 
[ashra qytetit 0,03 

7) Dokurnenta (dorëshkrimet) pap 
d' ataires) akte të lidhuna me brez për 
ç'do 5'.) gram, pesha nuk ka me ka 
tue 2 kgr. 0,15 

8) Të shtypu-ia të përkohëshrne 
d, m. th. rivista ka'alloga libra etj. 
deri edhe për ç'do 50 gr. pesha s' ka 
me kalue 2 kgr. 0,05 

9) Të shtypuna (ingombrand) aty 
ne të cilëve me nii prej anash supe 
ron 25 centim merret nji taksë ma te 
per prej 0,05 

Përjashtohen ato qi dërgohen prej 
Editorit. 

1 O) Letra f tim i për vde kje, : të le 
me ose martesë etj ber qytet ptr ç'do 
vise të Shqipos 0,05 

11) Kart-vizitat me jo ma t.për se 
5 fjalë 0,05 

12) Fletore të dërguerne prej Edi 
tprit nër paqeta deri me 50 gram 0,10 

Fletoret mbrenda paqe1es nuk do 
të kenë drejtime, fletoreve të dergue 
me veç ç'do fletore 0,10 

13) Mostra tregti]e pa vlefje 0,10 
Deri 100 gram e për mbi kerë 

peshë për ç'do 50 gram 0,05 
Në qoftë se kanë vleftje por jo ma 

tepër se 5 fr. lypsen të behen të po 
rosituna. 

14) Fakturë tregtije në qytet 0,05 
e për ç'do vise të Shqipnis O, I O 

Duhet të :dërgohen nër pliko të 
çiluna edhe pesha s' ka me lkalue 15 

gramët. 26) Kerkesë të shkruerne per kthi- 
15) Taksa e të grithë atyne sende- min e korespondencave ose të koll 

ve të sipër përmenduna qi nuk Jane postave të dorëzuerne për ndreqje e 
timkrue fare u merret dy fish prej drejtimit, voglim ose anullim të shu- 
marrësve, gjith ashtu merret dy fish m_ës të kundërpagesës etj. për veç 
prej marrësve, giirh ashtu merret dy shpenzimit të transmetimit me postë 
I-sh prej marrësve edhe mungesa e ose me telegraf të tillave kërkesave 
taksës të gjithë :.ityne sendeve të si- fr. ari 0,15 
përthsnuna qi janë taksue rnbetë. 27) Kart-letër që dergohen prej fa. 

16) Me nxitimin (expres) 0,50 miljeve t' ushtarëve drejtue për usbtar 
Për veç taksës ordinare si për qv- si letrat ordinare. 

tete ashtu dhe për vise riera. Asht e Zn. Ministri i Drejtësia 
datprueme të ngiituna e pullave krej•- Ministri i P. të Jashtme 
sisht për ndryshe dorzohen :Si objek- H. Vrioni d. v, 
te ordinare. Zav. Ministri P. Mbrendëabme 

17) Lajmim marrje (avis de recep- Min. P. Botore e Bujqësia 
. h h 'd b' k M. Juka d v lion) për giit ë ka e për ç o o 1e t • • • • F' · • · 

M1n11tn 1 mancavet 
0,25 s s d tarova . v 

18) Taksë porosimi për gjith kah Pranohet · 
munden m'u dergue si të porosiruna z. KRYETARI: Bisedim mbi pro- 
g.ithë sendet e difrneme n' ariikujt e ponirnin e z. Xhafer Ypit për elabo- 
sipër-shenuem. 0,20 rimin e nji ligje për testamente, në 

19) Reklamacjonet për ç'do objekt parim. 
të reklarnuern (si kur se të poresituna z XH. YPI ! Çeshtia e testamen'e 
paqeta poste (manda poste të sigurur- ve asht pranue në të gjithë bo 
rne) 0,25 ten, dhe në Shqipni nii ligjë e tillë 

20) Shpërblim për objekt të po- mungon. Tue pa ket mungesë, si e- 
rosituna 5,00 dhe nga telegrami qi më ka ardhë 

21) Të drejtë kundër-pagese për nga Korça, u shterngova të baj kd 
veç taksës si letër e të drejtes poro- proponim. 
simit 0,15 V. K, FLOQI. N' asnji Shtet nuk 

Kundër pagesave e mostrave nuk ngjajnë si tek neve, dhe asht nevojë 
do të jenë ma tepër se 5 fr. ari. e domosdoshme qi të kemi nji ligjë 

22) Dërgesa bahen me postë (post testamentesh. Prandaj jam i mendimit 
resante) për veç taksave tjetër O, 10 të zgjidhet nji komisjon dy tre ve 

Po kje se kjo takës nuk paguhet ta h për elaqorirntn e kësajë ligjë. 
prej dërguesit merret O, 15 Z, H. DELVIN A: Për nii çështje 

23) Kutija poste të drejtë mujore kaq me randësi, duhet të jetë pranë 
2,00 edhe Ministri kompetent, dhe prandaj 

24) Marrje e korespondencave, me t' axhurnohet për mbledhjen tjetër. 
ant të thasve ose bebeve tuj u krye Pranohet. 
prej t' interesuemeve të drejtë mujore V. KRYETARI : Bisedim mbi pro- 
3,00 tucj u krye prej Adrninistra ts jekt-ligien mbi shpërnguljen e qendres 
të drejtë mujore 6,00 së Nënprefekturës së Merditës prej 

25) Libër njoftimi, k irte (indentitet) Ungrej në Sh. Pal, për herën e dytë, 
çmimi për dorëzimin e i cilit libër vijon 
fr, ari 0,60 Shtypshkroja "Nika]» Tiranë 
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Vjet V. 

~EPUBul}<A 

Tiranë, e Marte 3 Gusht 1926 Nr. 123 

Fietorja Zy·rtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

PAJ I IMI!: për njl mot fr. ar 12 nl! IJ Drejtimi: Zyra e Shtypit 
Shqlpni : fr. ar 20 jashta ; T I R A N £ 

================:::::::::::::===================i~==::=:::===c 

Zonja Budi Sylejman e shoqe 
Eshref Elmas Përmeti kërkon litër Zo 
tënirnin mbi 12-96 t.jesë mbi një shtë- 

-------1 
pitë gjendur në Permet e të kufizuar 
me udhë Vasil Sotlriadh e Agathokli, 
Cac Buhali e Qirjaq e Vasil të cilën 
e Zotënon e në dorëson dhe i rjeth 
nga buri i saj, Përandaj kushdo që 

PERMBAJTJA : 
Të ndryshme pushim në M. Drejtësia 
Shpalljet e Financavet, Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Te ndryshme 
Pushim në M. e Drejtësis 

Në bazë te vendimit N. 245. D. 
27-7-926 të Këshillit Ministruer e t'a 
provimit te Shkelq, Kryesis së Repu 
blikës, si mbas Dekretit N. 1301 D. 
29-7-9.26 për shkaqe administrative u 
pushue nga puna Z. Mustafa Nuri Pi 
pa Antar' i Gjyqit të Diktimit (D. Nd.) 

Shp. e Financave 
Lajmërohet se qi ngi data e shpa 

llejes në Fletoren Zyrtare dhe pas 15 
dit do të marrë fund shitka definitive 
për nji s.lamllëk, me gjith kopësht 
të terë dhe pr-l 217 pjesë 189 pjesë 
të pandara të nji shtëpisë haremllëk 
qi ndodhen në lagjen «Lum» të qy 
tetit të Korçës të të ndyerit Rusrern 
Hysen Myteveliut të cilat janë lenë 
penk kundrejt nii huaj! prej 245 lira 
turke arri. Dëshironjësit për me 
i ble duhet të adresohen në Zyrën e 
kadastrës këtu sh me për të shtuar si 
mbas t,gj,t. 

Korçe me 3- Vl-26 
d.t.p. zsv, Drejtor' i Pinaocavet 

Nil copë e lavës fr. ar 0.2~ : ojl copë 
e lavës sl! kalueme fr ar 1.00. 

Shp. e Kadastrës ka nonië kundërshtim brenda 15 dit 
nga data e kësaj shpallje të paraqitet 
në Zyrën e Kadastrës Përmetit ose 
në nenprefekturë. 

Përndryshe në mbarim të afatit të 
interesuemes do i jepet letër Zotë 
nim. 

P. JO Përmet 29-7-926 p. 845 

Nep, Kadastrës 

Kufit 
L. Faik Nuredin e Abduramën Beqir 
v, Rfma J. Abdurahmen Beqir p, Bra- 
him Hasan. 
L. Faik Nuredin p. Tl.ana v, Rema], përol 
L. Faik Nuredin p Idris Hasan Faik 
Nuredin J. përua v. kullojë Faik Nuredln 
D. Faik Nuredin p. Rema mb. ma. i 
Zo:i. 
L. të zot p. Faik Nuredin v. J. Ab 
durahmën Beqir 
L. Faik Nuredin p. i zoti v. J. Adu 
rahrnën Beqir. 

Z Shuaip Hyseaji nga katundi Kapinovë për pasunin e nalt shë 
nueme e ndodhur në katundin Kapinovë në vendin Mbrakull kërkon regjistri 
min rishtazi në rnynyrën (Haki kararit) mbi ernërin e tij. 

Pra kushdo që të ket ndonji kundërshtim për pasunln e nalt 
shënueme e ndodhur në Vendin Mbrakull nga data e shpalljes brenda ne një 
muaj t'i drejtohet Zyrës Kadastrës Beratit. 

p. 10 Berat 24-7-26 p. 844 

Katundi Vendi Lloj strem 
kapinovë mbrakull ara shullë 13 

,, ,, ara bostame 7 
,, " shqope 150 

,, ,, kull një shpi 

,, ,, ara fushë 7 112 

,, ,, ara fushë { 3(4 

Nëpunës i Kadastrës 
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Bisedim t Trupit e 
SESJO~I I 

B I S E~ D I ~1 E T E O H O (ttl E S S E 
Mbledhf a 30 

E merkure 28 Prill 1916 ora 4.45 m dr. 
(Kryeson z. Koataq Kotta) 
(Vijon nga num. 122) 

Këndohet raporti kornisjont si pa 
son: 

Kryesia së Dhomës së Deputetve, 
Komisjoni i Administratës tue qenë 

në numrin legal, në mbledhjen qi 
mbajti me datë 24 IV-926 studio] 
projekt-ligjin mbi shp. ruguljen t> qe. 
ndrës së Nënprefekturës së M•rcië,-. 
»Arësyet e kësaj shp rngu je u gietne 
te pëlqyera pr, j kornis.onit d i m~ u. 
nanimitet vota-h u , ra.iue projekt 
ligii në fjalë dhe ju paraqitet për t'a 
vue në bi-e ftrn t- mbledhjes së për 
g.ithshme 

Me nd rime 
Ftrrnue : F, Rusi rn. p. 

Këndohet ligja artikull për artikull 
dhe pranohet me ngutësi, si pason : 

Art. I. Shpërngulet qendra t Nën 
prefekturës së Nfad1tës prej Ungre] 
në Sh. Pal të Merditës. 

Art. 2, Këjo lrgjë hyenë në fuqi 
që nga dita e sh pallit s në fletoren 
zyrtare. 

3. Ministriia e P. të Mbrendshme 
dhe ajo e Financavet ngarkohen me 

1 

zbatimin e kësaj ligjë, i 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi shtojcë' 

tigjen mbi mbajtjen e armëve me le 
je, për herën e dytë. 

. Këndohet raporti i komisionit të 

c1~1i·,, 1 i -ieituem ganë e gJa1/I, se 
P;, j at?~,. qi rnarr.n leje ng , au- ' po · 11 ~ ,' a m.; ojmë mirë, ~mund të 

torit.te. ko,'ni·ct1211e rnirret 1,! •a':-..•: 1 ba' 1. :,.._ nf:, nj na a-ië, po mund 
I të ,-,· .~ ri. q :ba t.ctr«. Përveç kësaj, 

Përiash'ohc t ngn ky taks. 3 ;..,;it J d ' t1.: !',l,O',· t l1··e nji artikull tict r, 
I ,( "t1 ar ·a1ri · ', mbarnë pushkë për \,i 
I kcl-:.::;on c-rrr tu .-, mos të paguejnë V 
' tsksë. M ret ve-ht qi ato armë c' i ict 
I 

!. të ien i të pri-huna qi mos mund tL 
përdoren si armë. 

Z. H. DELVINA'. Si merret , e-ht 

shtojcen e liglës mbi mbairien e ar 
meve me leje. Arë,y, t e treguar prej 
Qeveris u gietne të p. lqy-ra rrej ko 
misjonit dhe aprovoj sh oje -ligjen në 
fjalë tue sh-ue në par.igr. fin e fundit 
fjalën »dhe barinjt-» që kështu p-ra 
grafi i fundit formulohet ,, Pr rjashto 
'hen nga ky taksë bekçit e katundeve 
dhe b. rinitë«. 

B shk 1rgiitun ju paraqite' sho'cë 
ligja ë fjal~ r-ër t' a vue në· bisedim 
tt' mbled jes së p 0rgi:th,hn1t'. 

Mc nderim · 
Tiaanë, ml! ~7-IV n2H 

Nënkr.v ari i kom doni t' Ad: 
F,qr, Rusi rn. p. 

Këndoh t pro: ~ t-l g;a si p i-o 
~rt. 1. :v1bajtln dhe ~:etlja 

v t të gj~ta ose të m.m cjoneve t. tr· 
ne p rv ç atone •ë gju• j, s. p. le en 
e au orit-reve ~o rip 't nre, jrnë kr j 

nda'u-me. 
9 1 ë gii'hii jM,i:.: te detvru-rn ne 

1 dorëzuam në kom~n '.e1J e G 1!11...!«r 
rr 's k.vnpe en e. 

prej Fr. ari ; t n 3 \ j 

e katund ve 
Z. R :ZHEP \1A TI: Këtu ·.,o s-o 

fi111 e shumë njerëzve qi han vra 
boten e qi janë kriminel të faluri të 
dënuern apo të pandehuri, u janë dha· 
në armë dhe po thuej, këto janë ba 

egjislativ 
II_ 

~UTET VET 
çë do Qeveri s' kan lanë krime pa ba. 
Prandaj dnhet të shtohet në ketë pro 
jekt Jigië nil dispozitë ku të thuhet: 
"Nuk i jepet leje me mbajt armë të 
gjithë krirn.nelve te f.tlun e të gjithë 
te denucmve c të randehunvet' 

Z. 1'RYl:.TARI: Z. e [ue] bani nii 
proponim me shkrim. 

Z. R. MATI: S'ka nevojë por mund 
të shtohet krtu 

Z. s.' BLLOSHMI: Çë thotë i nder 
shrni kolej, Z. R, Mat" d.ik t asht ta 
man rnbrcn la, se asht tue u votue 
këjo Jii.jë dhe mund -ë bahet ndryshi 
me. Z e tii ka te dej ë se me të v ër 
t ··t: •;'1if..!!' kr.mi dt qi she tisin me 
armë, D ·11e I ch ë se l'.ë'tt në Shqip· 
ri va .h I in \'( n.lettc dhe mund të ke· V 
në • j · rez qi ;a ë ba kriminel më nji 
kohe kur nuk 'ca pasë Q. veri ose në 
koh 1 1• oku., co, eve 111 hue] 1, kur nuk 
asht shikiuc '110rJli dhe ai ka marr 
ha" un rn- dorë ë wt". Tue përjash 
tue koh •1 c r2gjim1t Shqiptar, jam i 
rr e ,lF· s c sht ncv )j; te shtohet nji 

Financavet si pason: I me armë ma tepër se gjendarmerl]a. i në kUe shtojcë ligjet, nuk janë marr 
Kryesis së Dhomës së Deputëtvë. Për shërnbell: Zalli i Herrit. Picall I parasyesh as ugi Qeve rija as nga ko- 

Komisjoni i Administratës tue pa- \ Priskë bashkë me krahinat e tjera i I misjoni ato sende qi i përshtaten ne· 
tur numrin legal, në mbledhjen qi dhanë armë kësaj kategori njerzish I vojës vendit t' onë. Po të përj ashtojsh 
mbajti me datë 24 IV-926 studjoj qi përmenda ma sipër, të cilët .në nji piesë të vogël 'shumica e atpne qi 
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kanë armë, janë kriminel. Prandaj kë- , gue inë ata njerëz lë ndershëm për leje j herë ai nëpunës shpërdoron dety 
jo asht nji çështje qi do marr para- e bartjes s' armës. I ren. Pra nuk ka nevojë për nji dispo- 

e •e-ërme k' 0 srt0jc~ dhe në vend 
t~ kes1i d ') • ish •e ma mi ~ë të vernë 
nji sh.ojcë ti- tër, qi ai 11i'punës qi jep 
arrr ë nii krlm+-eti ,~ën"het rreptësisht. 

Z. J EREB <\RA: Un s' e kuptoj 
që li.nin e kësaj lie:ië. Këtu b h-t fjalë 

• se ata q' marrin Iden për armë p i 
gu i ii 30 fr. ar në .,.,ot 'lë k-të 111ë· 
nyrë co të bahen , buzime, dhe të 
ghthë ata qi kanë p oesjon do të 
mbushen me armë. Kë .o gja-.a mund 

Këru caktojrnë v tërn tavsën qi do tP bahen n' aro vende ku n k ka n] 
të p igu. jnë ai qi merr 'IP'"( Sh'< t, po jo n tje ku su ·don 'hti:ti 

Z. F. VOKOnOLA: Rr,·l!ulti qi : dhe ka ushtri, 11ii gjen 'a-mer i e nji 
ndiq-t kurdoherë, riji pr0je'" qi del nga ; colic'. Prandaj jam i mendjes qi kër 
komisioni, nuk kë hehet jir.ip në ko 
mision, po modifikime t në pranohen 
prej shumicë së Dhomës bahen këtu. 
Mund 1' axhurnohejmë për nji ditë 
tjetër, po jo të them I' a dërgojmë në 
komisjon se atëherë jemi kundra rre 
gullës. Nuk ks nevojë të Vt' het në dis- 

, pozite ië tillë, pse ligji 112 fuqi r dalon 
dhan] 'n e arm-ve k i niinlve dh ; kë 
tu neve caktojmë taksën qi do të pa· 

syesh, se ato nierzë qi kanë armë 
shtypin popullin prap dhe b=jrë nji 
mij të zeza. Prandaj jam pikëishtë 
d' akord me Z. R. Matin. Sa për pikën 
e dytë, qi thotë Z. Blloshmi, dhe për 
ate jam d ' akord, ayne a-rnve duhet 
t'u ipt t zemreku ose giylpana. Nd -r i, 
jeta e pasunija e popullit sigurohet 
nga Qeveri'», dhe prandaj k-]o shtojcë 
ligjet duhet të këth-het në komision 
m; nz: lësi dhe atje t~ formvlohen 
këto ndryshime qi u shfaqen nga 
..;hok1:1 •' onë. 

Z F. RUSI: Për sa thotë Z. R. 
Mati, ,a,hkohem plotësish , se me të 
vë-te ë kri-nir elve nuk dnhet t'i u 
e,» n armë, S" ata, arm t i ni:!rdo·i~ 
në dar-ë 'ë njerrzis' Q'verija në baz 
të ligj-s, mund t'i anin armë disa 
njerëzve cër r-rësve sd-nintstrate, 00 

l'gla ne fuqi e r calon t'i [anin ar.në 
krimin lv-. Kornisjor i. kur -hqer'o] 
ketë shtojcë ligjet, mori para~yesfc 
liglen qi asht në f qi, cl. m. th. qi 
mund t'i epen arm/i r j rëzve rë nder. 
shrnë, po jo k imin lve , uh korri 
sjoni nuk ka fal s0 o ga ,, t Qeveri ar 
kan shpërdorue detyren. M~ d k t 

se nuk asht nevo'ë të vehet rj• shojcë 
nr r kri minel, se ligia ni f •.:ii nuk le 
jon t'u e oen armë a-vrre, 

Z. H. DELVINA: Asht nevojë të 
shkojë në komision prap, se duhet H: 
vihet nji dispozitë qi mos t'i u epen 
armë kriminelve dhe ai qi i jep deno 
het rn> burg . 

Z. F VOKOPOLA: Ligja zbatohet 
p •tj njerëzve dhe po të baimë nji 
shtojcë të tillë, për pos se do të bajrnë 
nji gja t' çudireshrne, prap ai nëpunës 
do t' a venë në zbatim. Nii nëpunës 
qi sh përdoron detyrën mbas ligjet në 
fuqi, dënohet. Të gjithë këto bisedime 
rri -dhin se nuk vinë ne për korrusjone, 
dhe ko..,1isjonet mblidhen · vetëm me 
dy tre vera. 

Prandaj l lutem të giit1ë shokve 
të v.rnë nepër komislo ie se kemi pu 
në miatë e mos t - bojrnë punë qe 
shsrake. 

Z. IJ. BEGOLLI: Më ciu'{ t se as'it 

kut mo, t'i u e i n armë. 
Z. XH .\FER YPI: Liglër në vi prim 

caktoin S" kujt i e o. t leë për armë, 
dhe kur nji njeri i dr, jtohet giendar 
meris p r me pasë nji armë, këjo i a 
sj.Ilë Pretekurës apo Nenpref. kturës, 
dhe këjo Preku-or is, dhe në qoftë se 
asht kriminel nuk mund t'i epet leja 

I 
se ketë e n_d,,lon l:gji n ' fuqi, dhe në 
qoftë se ngjanë nii gja kësisojit, atë- 

zitë të tillë se ligji në fuqi e preve 
don. 

Z. REXHEP MATI : Të nder. she- 
ktt më duket se nuk me kuptuen, Un 
thashë për ata njërëz qi kan [kenë të 
pandehun ose të denuem për krime e 
janë falë. Këtu në ketë Prefekturë 
mund të kenë 500 600 kriminel me 
arr ë të cilët janë ba si bataljona she 
tirës. Do t' u trr goj Z. s'ue] nji shern 
bell: Në katundin Picall asht vra Xhe 
mal Sy1ejman Picalli dhe i ati i pan 
dehunit, si edhe xhaxhaji i tij, si t! 
dhe i vllu] janë me armë, kështu qi 
d.shmuesit kur shkuern me vertetuern 
ngjarjen, me giith qi e dishin se kush 
e ka vra, nuk e dishmuem nga friga 
se ncser i vrasin ,prap. 

Prandaj këtyne njerëzve nuk do 
t'u epet l.jë për mbajtje armë. 

7. F. VOKOPOLA: Këtu paska to 
bore .. 

Z H. MYFTIU: Thuhet në ketë 
shtoje> Jigill qi n~rja~hrohen nga këio 
taksë beksh+t e katundeve. Fjala vjen 
rji zgid-et nga katundi, db : .,ji rje. 
ter Pga i zoti i shtepis. I zoti i c.htP. 
pis a as'it edhe ky i pë-jashtuern ? 

ZANA. Po .. 
Z. XH. YPI: E di far· mirë se të 

de· umver use të pand hunve t ose 
njeëzve immoral. nux i u fp~t leje 
me mbsjt ar në. po ma përpara bahen 
hetimet ~ga ana e policis e i u epen 
aryne qi ja ë t.s udersnem. 

Z. M. KASO: Këtu ligja flet për 
leje armësh kundra pagimit të nji 
taks:i p ·t j 30 fr. ari në mot. Un di 
se: ligii nuk përrneton mbajtjen e ar 
meve, po n' asht se këto epen nga a 
na e gje ndarmeris, atëherë ndryshon 
puna. 

Sa për bekçit atyne u a ep drejtë 
pë,· drejtë gje rdarmerlia se edhe ata 

, janë nji vege! e sajë, 
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ZANA: Do të jetë ma mirë t' a 
xhurnohet këjo çesht]e, 

Z. KRKETARI: Pranohet axhurni 
nimi ? Pranohet. 

Mbyllet n' ora 7 mbas dreke për 
me u hap neser me 29 4 ora 3.30 
mbas dreke. 

Mbledhja e 31 
E Ejte me 29 Pritt 1926 ora 4 m.d 

(Kryeson Z. K. Kotta) 

Këndohen emnat e M;sëvet të Dho 
mës dhe mungoin Z, Z. B. Hsmdiu 
B. Frashërl, (lejë); H. Delvina, H. 
Toska (lejë), J. Koçi, C. Kryeziu {lejë) 
K, Mjeda (misjon), Dr. Lon Gjini, M. 
Bushati, M, Tutulani (leje), M. Libo 
hova {lejë), P. LI.. Gjoni. Q. Dzshni- • 
ca (lejë), Q. Durmishi, Or. S. Popa, 
V. Rusi. 

Z. KRYETARI: Shumica asht Mble 
dhja hapet. 

Zonja Gjyle Tirana ankohet kon - 
dra gjyqit të Naltë të Shërjatit qi nuk 
e liron nga kunora qi ka pasun me 
Z. Hajdar Adem Kalucin. 

I referohet komisjonit të Lutjevet, 
Z. KRYET ARI: Hyjmë në rendin 

e ditës. Bisedim mbi projekt-ligiin 
mbi dënimin e gjobiti n të kondra 
bandtstavet të gianavet të monopoli 
zueme (definitivisht). 

Këndohet a· t. I. si pason : 
,,Quhet kondrabandë edhe ç'do sa 

si e vog.I e sendevet qi s' kanë cit. 
sit e shenjat e posaçme të gjani'. vet 
të rnonopolizueme qi gjinden e zihen 
kudo e ke cilido». 

Pranohet. 
Këndohet artikulli II. si pason : 
»Gjanat qi zihen si kondrabandë 

konfiskohen dhe digjen përpara nji 
komisije të caktueme pre] Ministris së 
financavet,,. 

Pranohet. 
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Z, Kryetar, nuk e kuptoj ç'do te thotë I me veprime kësodore». 

Pranohet 
Këndohet art. IX. si pason : 
Të dënuernit me gjobë qi nuk janë 

se të ketë po t'i zre'. I në gjindje me pague me të hotla, e 
Pranohet. lajnë gioben me burg. 
Këndohet art. V. si pason : I Ç' do ditë burgu i numrohet nga 5 
»Për veç gjobës së parap-rne n' art. fr. ari e burgimi i tyne zgjatet deri 

III të kësaj ligjë auorët e kondraban- I sa të kenë plotësue në këtë mënyrë 
dës dënohen dhe me nj i m uej deri tri 
vjet brrg, rue u drgue në gjvq prej 

Këndohet art. 111. si pason : 
Gjoba e parap irne n' artikullin 11 

të ligiës mbi monopotizimi« e shkrep 
savet e letravet cingarësh dhe letra 
lojett me datën 21-2-922 shtohet dhe 
bahet sa pesë herë vlefta zyrare e 
gjasë së kondrabandueme». 

Pra o o het. 
Ktndohet art. IV. si pason: 
"Në rasë qi gjind t nii palë let.a 

loiët ose nji defter letra cingaresh e 
nji kuti] shkrepsash e Iitlueme ose e 
pa filtueme si kur të ketë dhe nji fijë, 
mbajtësi e konso natori i këtyne se 
ndevet gjobohet me pesë franga ari 
për copë të tyne. Me këtë 'gjobë dë 
nohet edhe shitësi i tyne. Mbajtësi 
si dhe shitsi i nii] çakmaku qi ndizet 
me eshkë nuk gjobohen •. 

Z. S. BLLOSHMI : Në këtë ariikull 

fjala »gjer sa të kelë eche nii fije,,? 
Z. KRYETARI. D. m. th, gjobitet 

konsomatori si kur edhe nji f1jë shkrep- 

aurortetvet koperent-», 
Pranohet. 
Këndohet art. VI. si pason : 
,,Shitësit, ndërmjetësit dhe ndihrn- 

sat e kondrabandës gjobiten e dëno 
hen po me ato g'oba dënime e bur 
gime qi dënohen, gjobiten e bur 
gosen aurorët-' 

Pranohet, 
Këndohet art. Vil, si pason : 
,,Atyne qi lajmeroinë e zanë kon- 

drabandën. kur autorët e s·j nuk janë 
në giindie që të paguejn gjobat e cak 
t~eme e e shtyejn këtë me burgim, u 
jepet si shperblim 20°10 i sasis së gjo 
bës që do të merret. Pr, j këtyne 20°[0 
nji e t.eta i jepet lajmtarit edy të tre 
tat e atyne qi e zanë. Kur nuk ka laj- 

mëtar, i terë shpërblimi i jepet za 
nësvet të kontrabandës. Shpërblimi 
20°[0 do paguhet prej arkës së Shtetit 
nga gjobat e arkëtuerne prej kondra 
bandavet 1· artikuivct të monopollzue 
me e të mbajtuna në depozitë deri në 
fund të vjetit pa u rcgjisruar si t'af 
dhuna definitive, ose nga fondi 
shpenzime për ht time kondraban 
de>. 

Pranohet 
Këndohet art. VIII. si pason: 
Kur tl! glob.tunit per kondrabandë 

e paguejn gjobën, gjymsa shkon n'ar 
kë si depozi.ë dhe gjumsa tjetër nda 
het si vazhdon : 
80°10 e marrin ata qi lajmëroin dhe e 
zanë për giysëm. 
st, i pari i Zyrës. 
15°10 Krshilti i nëouns.vet qi merren 

sasi o e rërë të g· obës m ! të cilën ja 
në dënu-, Me gjith këtë burgimi për 
këtë shkak nuk do të mund të ka- 
përx-jë tre vjetet,,. 

Z, S. BLLO-:-H Vil : xe.u Z. Krpe 
tar, desha të proponoj qi të shtohet 
ajo qi thamë dije për ata që 
dëshërolnë të mbajnë maqina me ben 
zinë d, m .. th. ay qi dëshëron të mba 
;ë çakmak të jetë i lirë tue pague nji 
taksë qi të shihet e arsyeme, Këtë mu 
ndet t' a formuloim këtu tue marrë a 
tij qi do të mbajë Cakmaku 1 dy ose 
tri franga ari nji taksë. 

Z. S. STAROVA : (M. i financa 
ver) Këtë çashtje, Z. Kryetar, e stu 
djuem tue parë dhe ligjin e monopo 
lizimit ne të cilën thuhet se çakmakët 
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janë ndaluern, kështu qi për të bërë 
nji dispozitë të tillë duhet t' unullo 
het ma parë këjo pikë qi mban ligji 
i monopolizimit. Veç krsa] do të jete 
dhe pak e zorshme aplikimi i kë 
saj dispozitë se nuk mundet t' i 
thuash nji njeriu dal të shoh 
çakmakun se cl e ka shënjën e a asht 
i vulosun. Edhe në caktimin e taksës 
do te na dalin pengime se disa nga 
këto mashiaa prishen ma shpejt dhe 
disa zgjatën ma shumë. Pra masi dhe 
këjo çasht]e nuk asht nji gja e do 
mosdoshme, kërkoj të mbetet ashtu 
si asht. 

Pranohet art. X, pason : 
Autoritetet administrative si edhe 

ato të policis e të gjanderrnaris irnë 
të detyrueme me u dhanë ndihmë dhe 
rrojtësvet të Shoqnis sipërmarrëse të 
gianavet të monopolzueme. Shoquiia 
do t' i japë së clit do prej këtyne 
rojtarvet nga nji letër-njohje me em 
nin e cilsin e tyne, t~ nenshkrueme 
prej Drejtorit të sajë e prej Pr. I.fek 
tit ose Nënprefektit të vendit. 

Pranohet. 
Këndohet art. XI. si pason : 
Kjo ligjë hyn në fuqi që prei di- 

tës së shpalljes në Fletoren Zyrtare». 
Pranohet 
Këndohet art. XII, si pason : 
,,Ministrija e Financavet, e Drejtë- 

sis dhe ajo e P. të Mbrëndëshme r g.r 
kohen me zbatimin e kësaj ligië», 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi ligjen 

për ndalimin e hyrjes të ç'do far pun- 
tori të huej në Shqipnl, e kthyeme 

difikimet e bëra prej Senatit mbi li 
glen për ndalimin e hyrjes të ç' farë 
de puntori t' hue] në Shqipni, k citat 
modifike i gleti të arësyeshme dhe i 
aprovoi me unanirni'et votash. 

Ba shkangjitun i u paraqitet ligja 
në fjalë me gjith modifikimet e bëra 
prej Senatit për të venë në bisedim 
të mbledhjes përgihhëshrne. 

27 Pri li 1926 
Me nderime 

Nënkryetari i komisjonit t'Adrninistratës 
F. Rusi d. v. 

Këndohet dhe pranohet ligia mbi 
ndalimin e hurjes të ç' fardo puntori 
të huej në Shqipni e modifikueme 
prej Senatit si pason : 

Art. I. Ndalohet me h ymun në to 
kën e Re pulikës Shqiptare ç'do pun 
tor i huaj i ç' far do nenshte'siie qi 
të jetë dhe ç'do qellim qi të ketë», 

Art. li. Tregtarët, industriialët, 
spesjalistët e mieshtrat e huaj prej nën 
sh 'e tsij ·, që dështojnë të vijnë në 
S'hqipnië për ushtrimin e mieshtëris 
së të tyne, në vizen e hyrjes në te 
kën e Republikës detyrohen të trego 
in përfaqësive: ose kon-ul itevet Shqip 
tare, leur këmbimin, emnin, firmët e 
tregtarit, industrialit ose mjeshtrit qi 
ndodhet në Shqipni, dhe me te cilin 
ata janë në marrëdhEnje •• 

Art. III. Përfaqësi t dhe konsullatat 
Shqiptare detyrohen të shënjojnë mbi 
pasaportat qi vizojnë : 

a) Ç'farë njeri asht tregtari, in 
dus'rijal', mjeshtri ase spesjalisti i 
huaj qi vjen në Shqipni për ushtri· 
min e mjeshtëris së tij. 

b) Ernnin, vendin ose firmen e 
tr.-g'a•i•, industrijalit, mjeshtri proprie 

Këndohet raporti i komisionit si 

11 

tarit ose spesjalistit qi ndodhet në 
oason i Shcipnië dhe me të cilin i huaji asht 

Krye~i~ ~h~mës " Deputetv t... .. I në. mar~ëdhanje dhe cil~ asht kjo ma 
Kom1s1001 1 Administratës tue q- ne . rrëdhanie dhe me se vërtetohet". 

I 
në numurin legal në mbledhjen 4i ,. Art. IV. ~Autoritetet Shqiptare të 
mb,ajti me datë 24-4-926 s.tudjoj mo- Detit ose të kufioit detyrohen të kër- 

pre] Senatit. 

5 

koin pr j tregtarvet, industrialve dhe 
spesjalisteve t<;! huaj qi vinë prej vi 
sevet ku nuk gjinden përfaqësi ose 
Konsulata Shq'ptare, gjit'l ato qi për· 
menden në dispozitat e paragrafeve 
A. B. të nenit 111.,, 

Art. V. Të huajt turisiat, tregtarët 
industrljalët ose perfaqësuesit e këty 
ue ai dëshërojnë të vizitonë Shqipnin 
për nji kohë deri në nji muej, ashtu 
dhe të huajt që vizitojnë Shqipnin 
për vepra barnirse, nuk shkojnë në 
për Iormalire'et të nenevet II. lii. IV. 
të kësaj ligië», 

Art, VI. Kjo ligjë hyn në fuqi qi 
prr>j ditës së shpalljes. 

Art. VII. Dispozitat e ligiavet të 
tjera qi janë në kundërshtim me këtë 
ligjë, janë të pafuqishrn-, për veç an 
gazhamanevet të mb. shtetuna në kon 
vencjone të ndrj shme». 

Art. VIII. Ministriia e P. Mbrëndë 
shme dhe ajo e P. të Jashtme ngar 
kohen me zbatimin e kësaj ligjë>, 

Z. KRYE fARI: Bisedim mbi ligiën 
mbi kr iiimin e nji pulli të Kryqit të 
Kuq Shqiptar, e kthyeme prej Senatit. 

Këndohet raporti i komisjonit si 
pason : 

Z. Dr. SIMONIDHI : Z. Kryetar I 
Çashtja asht këtu. Edhe Arabët kanë 
afroditin e tync kështu qi na Paria- ,/ 
menti bamë dhe pranuem nii mod1:iJ 
por këtë Senati e ndryshon dhe na 
paraqet nji model tjetër qi e ka pël- 
qyt r, Nuk do të kishe ndenji kundër 
shtim për këtë· model qi ka pëlqyer 
Senati, por vetëm do t'u lutëm t' a 
këqyrni mirë se p:ej disa shkrimeve 
frëngiidit qi ka për posht atij kupto- 
het se ky model asht i pranuem zyr 
tarisht nga Çekoslovakia. 

Tash nu\ e di në mundet të pra 
nojm edhe na nji model të tillë qi 
zyrtarisht e ka pranue nji shtet tjetër. 
Mua më duket se do t' ishte ma mirë 
qi te pelqch-sh nji nga-keta modelet 

BKSH



6 FLETORJA ZYRTARE 3 GUSHT 1926 

•. po të vazhdojë kështu do të bahen 
"të giith princër, e baronë e dukë, 
Këio asht nji der. bejllek, prandaj si V - - thashë këtyne duhet t'u pritet hovi. 

Z. F. RUSI : Nuk do të zgjatem, 
Z. Kryetar, mbi ke·ë çasht]e se Z. e 
tij në ka qenë nii bir Pashai nuk 

kis, Pra si mundet të bahet qi nji nie- mund të ketë cilsicë e titullit princ, 
ri në nji shkresë të shkrui] vetëm nji pra dhe në qoftë se nuk e ka përdo- 
frazë me dorën e vet! Kështu qi kup- run vetë por me qenë .qi nuk e ka 
tohet se kjo asht nji shpifje tue qënë p=rglenjeshtrue, kjo e vërteton qi dë- 
se kundërshton vet-vehten. Pra unë shëron të përdorë ketë ttull, Pra Z. 
nuk e besoj qi Z,,.. Nur.din tJ ketë së ri] si zyrtar, si për titulli qi për- 
berë këtë tue dituri se në Shqipni nuk dor ashtu dhe për ngiarjen qi ka 
ka princ. Qi të shkruante nii gja të I s'<kaktue, nuk i meriton. Për ketë gja 
tillë z. Nuredin duhësh të ish i marrët nga të dy pikparnlet asht e nevojshë- 

z. XH. YPl : Z, Kryetar! Unë qi me qi kryesija t'i shkruajë Ministris 
njoh Z. Nuredin Vlorën dhe giith sho- së Mbrend· shme të marrë masat e 
kët e mii q'e njohin Z. e tij nuk e nevojshme 
besoj qi të përdorë nii titull të tillë. Z H. MUFTIU: Z: Kryetar! ·1 i- 
Por dhe si kur të jefë e vë rte ë këio I tullat Prire, kont, b:11 o etj. u benë 
esht ~ji çashije private e ruk mun- I dernode, kështu qi ay q': p 'rdor riuk\; 
det fa bisedoim këtu. Edhe unë si I ban gia t'etër veçse i vë vetës dam 
kur të dua të p.rdor nji titull qi jam \ kën e budallallëkut, Sa për çashtjen 
princ ose jam Llord me giith qi nuk ' c rahjes kjo ash' në kompetencën e 
kam as nji sold dhe nuk mundet të gjyqewt e më dus et se s'ka vend 

të tillë tituj edhe me nji -vendirn të I më thotë njeri se ç'bëni. · të b'sedohet këtu. 
posaçëm qi ka marrë Dhom' e i Z. V. BAMIHA: Unë nuk do të Z. O. KARAOS\1ALI: Z. Krye'ar l 
Deputetvet edhe Kryetarit të Repub- j flas vetëm ptr titullin "Princ. qi ka Nuk besoj qi Z, Nurcdin Vlora të 
li~ës ~.et~m titul~in .".Shkelqes\'' i k~~ I ~ërdo~ur Z. e t'.i, por edhe për tngja- t~otë se ja'.11 "Princ,,_ se n:ve e njo- 
mi dhene. Pra st cili duhet t a diië rien qt ka ndodhë në Vlorë. Asht him Z. e tq dhe e dimë qt nu'c asht 
se jemi në Sttetin Shqiptar dernokr.t turp për nii Kryetar b;shkije të rihet budalla të thotë giana t~ til.a Vu; 
republikan, kështu qi nji sjellje e tillë me kushëririn e tij rrugëvet, kësaj e shoh tepër qi Parlamenti të 
asht në kundërshtim me këto parime. ZAN A : Atë e di gjyqi. merret me çashtje të tilla qi nux kanë 
Prandaj proponoi qi t'i shkuhe: Qe- Z. V. BAMI HA : Përveç gjyqit qi as pak rëndësi. Se ç'faj ka Z. e tij 

kur s- këte e paska shkrojtun nji 
tjetër. S: kur të shs ruanië nji për mue 
se jam princ, ç' faJ kam unë! 

· Këtu në Shqipni nuk ka as bej, 
as duk, as prenc. Në e ka sh krue 
veë Z, e tij ke.ë qi asht princ, at' 
herë t'a deklarojë qi asht i marrë I 
Në mos e ka b.rë asht e tepërt qi 
po diskutoj më. 

Z. F. RUSI: Vereni në vojë, Z. 
Kryetar, proponimin t' em. 

Z. S. BLLOSHMI: Nuk kemi ç'të 

qi kam sjellë të cilët nuk janë të pra- jini të lu/un të mos hvni qyslz sod 
nuar zyrtarisht në nonii Shtet. e tutje në pallatin e Naltësis së ti} 

Për këtë nuk do të zglatern shumë sa qi të merrni lajme të kntuiërta», 
por në deshëroni të shkohen këto Këtë e shkruan sekretari i Bashkis. 
modele të cilët j në shërnb lia të kri- Por ma në fund k'o gazetë thotë se 
juara për këtë q lim. asht shkrue autogralisht fjala " Princ 

Z. KRYETARI : At' hr rë po bajmë Nuredin Vlora» në nji letër të Bash- 
pesë minuta pushim qi të këqyret si 
modeli qi ka pëlqy. r ':'er:ati ashtu 
dhe ata qi na ka sjellë Z. Dr. Simo 
nidhi, 

(Bahen 5 minuta pushim dhe mbas 
pesë minutash Mbledhja mbështillet 
prap). 

Z. KRYETARI: Shurn'cs ashtë 
Mbledhja hapet. 

Z. F. R0USI : Z. Kryetar; Para së 
të hyjmë në rendin e ditës dua t' i 
parashtroi nji gja së ndeshmes Dho 
më. Në fletoren afrimi qi del në Vlo 
në me çudi pashë nji ngjarje qi ka 
takue midis Kryerai it Bashkis atje Z. 
Nuredin Vlora dhe të kushrinit të tij, 
Në këtë fletore r-ërdoret fjala ,, princ 
Nuredin Vlora"! gja e cila më çuditi 
se në Shqipni Statuti i jonë nuk njeh 

veriës qi t' i heqë vërejtjen si do e 
mos qi asht nji zyrtar e nuk i meri 
ton të sillet në këtë mënyrë. 

Z. S. BLLOSH,\11 : Z. Krpear! 
Me të vertetë kjo Fletore na çudit me uli 
gla të tillë. Por si kur të këndohet :-jo 
fletore me pak vërejt]e e gjak të fto 
fët do të kuptohet qjartazi se v të 
kundërshton tezën e saj, se kjo ga 
zet thotë si kur Z; Nuredir. i ka shkroi 
tun të kushrinit kështu: Me urdhrin 
të Princ Nuredin Vlorës, z. e juëi 

ay do -të bajë punën e ti;, por t'i re 
komandohet Qev e rië s qi të bajë heti 
me Ministri i Drejtësis se si thashë 
asht turp për nii Kryetar të Ba shkis 
të rihet l 

Z. J. EREBARA : lërveç Z. Nu 
redin për të cilin jam gati t'u a pro 
voj qi e përdor titullin "Princ., por 
ka dhe t~ tjerë këtu në Shqipni qi e 
përdorin ketë titull të rnbaitun shenja 
si unaza, shami e të tjera. Këtyne 
duhet t'u prhet hovi, Z. Kryetar, se 
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vernë në votë, Z. Kryetar, se nuk asht 
berë nonji propozim me shkresë. 

Të gjith e dimë se Statuti i jon 
nuk njeh tituj fisnikërije. Gjith kështu 
edhe Statuti i Prancës nuk njeh titu 
lla të tilla, por atje ka shumë njërës 
qi i thonë vetes kont, baron etj. 

Si për shernbëll do t' u tregoj nji 
filloshqiptar mikun t' on Z. D' Estur 
nelle i cili përdorte titllin "Baron" 
Veç kësaj unë nuk e kuptoj se si 
thamë Z. e tij duhesh të qe i marrë 
qi fa përdorte, por dhe si kur t' a 
përdorte për se të bahen këto kun 
dërshtime se neve at' herë duhësh të 
protestonim dhe për ata qi u thuhet 
«bei» dhe të merrësnin ma ia si kur 
se kërkohet për kt të. 

Sa për ato qi ban iluzjon Z. J. 
Erebara. nuk e marr vesh cilët janë, 
Le t'i qitnië në shesh, Z: e tij këta. 
Në qoft se flet për pasunikët këtyne 
s'kemi ç'tu bajmë, nuk mund e u 
marrëm pasunin. 

Z. KRYETARI : Për ketë çashtie 
masi nuk kemi no.iji proponim- me , 
shkrim po e lemë edhe vazhdojmë 
në rendin e ditës. 

Z. F. RUSI : Vereui në votë pro 
ponlmin qi bera me goje unë, Z, 
Kryetar, e si të marrë fund ay, pas 
taj vazhdojmë në rendin e ditës. 

Z. KRYET AR.I : Ai'her; ini an tarë 
qi të pranohet proponimi i Z. F. Ru 
si?? 

Mbetet në pakicë. 
Z. KRYET ARI : Tash vazhdojmë 

në rendin e ditës. Bisedim mbi llgjën 
për krijimin e nji pulti të Kryqit Kuq 
Shqiptar, e këthyeme prej Senatit. 

Z. K. FLOQI : Neve kishim pra 
nue nji model për ketë qellim i cili 
qe miaft i bukur, por Senati ka gie 
tun nji tjt tër qi edhe ky asht i mirë, 
por mbasi asht i pranuem në nji shtet 
rjetër edhe neve dëshër ojrnë qi të 
:zgjidhet nji model qi të mos e kenë 

pranue gjetkë proponoj qi t' azhur 
nohet kjo çasht]e deri sa lë :m€rremi 
vesh me Senatin i cili modelin qi 
kish zgjedhun nuk e kish me non]i 
prapamendim, kështu qi nuk vijmë në 
konflikt. 

Pranohet azhurnimi. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi dekret 

ligjin mbi autorizimin e Bashkis së 
Durrësit për marrjen e nji taksës 1°]0 
për gjanat qi importohen e eksporto 
hen {për herën e dpt") 

Këndohet raporti i komisjonit si 
pason : 

P. T. 
Kryes is së Dhomës së Deputetvet 

Kornisjovi i Financavet tue pasun 
pranë nurnurin legat në mbledhjen qi 
mbai.i me 28.IV- 926 vendosi me vota 
të përbashkëta pranimin e dekret-ligjës 
me daë 22 Vill-25 qi flet mbi marr 
jen 1°[0 taksë nga Bashkija e Durrësit 
mbi gjanat q' importohen e ekspor 
tohen në portë t' ari] Qyteti. 

Pë i mt- ja parashtrue së Ndersh 
mes Dhomë kemi nderin t'i u a kthej 
më këu ngjitun. 

Me r.derime Hf posaçme. 
Për Kryetarin të Komisjonit 

të Financavet 
F. Vokopola d. v. 

Këndohet e pranohet art. I si pa 
son : 

"Tue marr parasyshë nevojën e 
domosdoshme të Bashkis së Durrësit 
për me sigurue shpjejtimin e punime 
vet për ndërtesat etj. për zbukurimin 
e atij qyteti, bashkija në fjalë do të 
ms rri edhe nji taksë 1 °10 me tepër 
mbi gjanat qi importohen n' atë qytet 
si edhe mbi ato qi eksportohen prej 
asaj porte" 

Këndohet e pranohet art. li si pa- 
son: 

"Përjashtohen nga ky taksë gianat 
e trupit diplomatik, të Kryqit kuq e 

t' Ushtëris. 
Këndohet e pranohet art, III si 

pa-on: 
"Ç'do dispozitë ligjore asht e pa 

fuqishme në qoftë se i kundërshton 
këtij Dekret-Iigli,» 

Këndohet e pranohet art. IV. si 
pason: 

"Zbltimi i kësaj D,kret-ligjë i ngar 
kohet Ministriës së P. të Mbrendë 
shme » 

Këndohet e pranohet art. V. si pa 
son : 

"KY dekret-Iigjë hyn në fuqi qi 
prej ditës së shpalljes dhe mbetet pa 
fuqi në krye të mot-motit» 

Z. KRYETARI : Bisedim mbi de 
kr. t-liglin mbi taksën 1°10 të Bashki 
ve të Shkodrës e Leshit (për herën e 
dytë), 

Këndohet raport-i i komisionit si 
pason : 

P. T. 
Kryesh; së Dhomës së Deputetoet 

Komisjoni i Floancavet tue pasun 
nu murin legal me vedi në mbledhjen qi 
mbajti më 28-Vl-826 vendosi me vota 
unanime dekret-ligjë me datë 9-I-26 qi 
flet mbi shtimin edhe 1°[o të taksës 
së Bashklvet të Shkodrës e Lexhës, 
të pranohet pikërisht me qi kjo do 
t'i ndihmojë zbukurimit t' atij qyteti. 

Për me i a parashtrue, së ndër 
shmës Dhomë kemi nderin të jua kë 
thejmë me gjith aktet relative. 

28-IV-926 
Për Kryetarin e Komisjonit 

të Finacavet 
F. Vokopola d. v, 

Kendohet e pranohet art. I. si pa. 
son : 

«Tue marrë pasyshë nevojët e do 
mosdoshme qi ka qyteti i Shirokës 
{të rrethit Shkodrës) për me sigurue 
shpejtimin e punimeve për ndërtesa 
të 1jera si dhe për· t'i ndihmue me 
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godin e nji mollos, e për zbukurimin 
e atij qyteti, Bash kija e Sh kodë rs dhe 
ajo e Lezhës do të marrën dhe nii 
taksë l°lo ma tepër mbi gjanat q'im 
portohen,, 

Këndohet e pranohet art. IL si 
pason: 

•Ç' do dispozitë ligjore asht e pa 
fuqishme në qoftë se i kundërshton 
kësaj dekrd-ligjë,,. 

Këndohet e pranohet art. III, si 
pason : 

<Kjo dekret ligië hyn në fuqi prej 
ditës së shpalljes dhe mbetet pa fuqi 
në krye të mot-rnotp 

Këndohet e pranohet art, IV si 
pason: 

"Ministrija e P. të Mbrendëshme 
ngarkohet me zbatimin e kësaj li 
gjë,,. 

Z. KRYET ARI : Bisedim mbi tran 
sferimin e nji krediti prej fr. ari 
.C.000 në budgetin 1925-26 të Mini 
stris së P. të Jashtme. 

Këndohet raporti i komisjonit si 
pason: 

P. T, 
Kryesh; së Dhomës së Dëputetvet 

Komisjoni i Financavet në mble 
dhjen qi mbajti më 28-IV-926 dyke 
pasun pranë numurin legal me vota 
të përbashkëta pranoj pa ndryshim 
dokrët-Iigiën me datë 30-1-926 qi flet 
mbi transferimin e nii kredije prej fr. 

mit financjer 1925 26 i shtohet budge. 
t' asajë Legate nji shumë prej Fr. ari. 
2100 tue u përpiestuem 300 fr. ari 
n' art. »rrogë», 1500 n' art. ,, Alloca 
tion », dhe 300 n' artikujt , Zjarm, 
dritë e qira •. 

Këndohet e pranohet art. li. si pa. 
son: 

«Kjo dekret-ligjë hvnë në fuqi qysh 
prei ditës së shpalljes». 

Këndohet e pranohet art. lii. si pa 
son: 

< Ministrija e P. të Jashtme dhe a 
jo e Financavet ngarkohen me zbati 
min e saj ,. 

Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro 
ponimin për elaborirnin e nji ligji te· 
starnen'ar. (në parim) 

Këndohet proponimi i bamun prej 
depptetit të Korçës Z. Xhafer Ypit si 
pason: 

Z XH. YPI: Z. Kryetar I SI e kam 
thenë dhe herë tjetër, më qe adresue 
oga Korça nji telegraf mas të cilit lu 
teshin qi të bahesh nji ligjë për tes 
tamentat kjo më shty:i që bera ketë 
propooim dhe tash ma parë dua të 
më thotë Ministri i Drejtësis se a ka 
tf pregatitun nonji projekt për nji gja 
të tillë. 

H. VRIONI: (M. i Drejtësis) Në 
vitin 21 Z, Kryetar, ka qënë oj de 
kret ligjë për testamentar, por mssi 
aj dekret nuk ka qënë i plotësuern 
jam i mendimit qi duhet të pregatitet 
nji projekt-ligje tjetër. 

Z. XH. YPI : Prej Iialës qi thotë 
Z. Ministri i Drejtësis kuptohet se Qe. 
verija nuk ka berë gja për çashtjen 
e testamentavet. Prandej proponoj qi 
të formohet nji komision prej disa 

Për Kryetarin e Kom. të Financave deputetesh bashkë me Qeveriën për 
F. Vokopola d v. të etlaboruar nil projekt të tillë. 

Këndohet e pranohet art. I. si pason: Z. M. KASO : Këtu ma parë asht 
.Qi për t'i bamë ballë rrogës a- qëllimi se_ a pranohet në parim të ba- 

llokacjonit të nji Minis:ër Fuqiplotë munit e nji projekt-ligjë e pastaj for- 
n' Angorë si dhe shpenzimëvet të ndry. mohet komisjooi. (vijon) 
shme për tre muajt e Fundit t' ushtri- Shtypshkroja "Nika]» Tiranë 
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Këndohet e pranohet art. I. si pa. 
son: 

·Qi të transferohet nga kursimet e 
kornpetencet të Legatës s' onë në An 
gora qi prei datës 1 Prill 1925 deri 
në fund të Dhjetorit 1925 në art. 
"Mobilje,, të bugetit 1925 t!! Q~ndrës 
Ministris së P. të Jashtme nii kredi 
prej fr. ari 4.000 (katërrni) për ble 
mien e mobiljevet të legatës s~ nalt 
përrnendun, ,, 

Këndohet e pranohet art. li si 
pason: 

,,Kjo dekret-ligjë hyn në fuqi qi 
prej ditës së shpalljes së saj,,. 

Këndohet e pranohet art lii. si 
pason: 

,,Minis1rija e P. të Jashtme dhe 
Ministrija e Finarcavet ngarkohen me 
zbatimin e kësaj d·krt't-ligjl\. 

Z. KRYETARI: Bisedrn mbi de 
kret-ligjën mbi transferim kredit ash 
ne budgetin 1925-26 të Ministris së 
P. të Jashtme. 

Krndohet raporti i komisionit si 
pason: 

P. T. Kryesis së Dhomës së De 
putetvet. 

Komisjoni i Financavet tue pasun 
pranë numurin legal në mbl: dhjeo qi 
mbajti më 28- IV· 926 me vota të p" r 
bashkëra pranoj Dekret-Ugiën qi shton 
në budgetin të Legatës Angarasë nji 
shumë prej 2100 fr. ari tue i përpies- 

I tue 300 fr. ari n' artikullin ,, Rrogë 
0 

ari 4.000 nga kursimet e -~om-~eten- j tsoe n' art. ,, Allokasjon ,, dhe 300 
cavet të legatës Aogorase ne art. 
·Mobilje. të budgetit 1925-26 të qe 
ndrës së Ministris së P. Jashtme, për 
mblerjen e mobiljeve të legatës së 
nalt-përmendun. 

Për me i a paraqit Dhomës kemi 
nderin të ja u-kthejmë me gjith aktet 
relative. 

Me nderime të posaçme 
Për Kryetarin e Komisjonit 

të Financavet 
F. Vokopola d. Y, 

n' art,» zjarrn, dritë e qira "· 
Për me i parashtrue Dhomës kemi 

nderin të ja u kth- irnë bashkangjitun, 
38-IV-~26 BKSH
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~EPUBuI}<A. 

Fletorja Zyrtare 
Botohet prej lyres së Shtypit 

~=======================r======== =======~-==========aua::i:::=========-- 'r >.JI l ME.: per njl mot fr. ar 12 në li D1~j;!mi: lyra e Shtypit li.Nil copë e javës fr. ar 0.2.~ _,;_nil copë 
S'flqlpni ; fr. ar 20 [ashta : LJ T I R A N P.. e javas së kalueme fr ar l .uu. 

PERMAJTJA: * Emnime në M. e Mbrend. 
Min Financavet mbi humjen e vulës Për arsyena adrninisre tive pusho- Si mbas vendimi! Këshillit ad. N.143 
zyrtare të Dog. Vorri Papës het nga puna Sekretar' i Kr.,hinaris d. 28-7-27 shitja e të dherave e të tre- 
Emnime në M. Financa vet, Nik ;_ ,., ., it z M t' M k dh tave u shtve deri 15 ditë në bazë të .. M p Mb d Ja, vierruen . al azre u e r 

,, ne · e • ren · 1 · " d h · dh f d hi · 
Sh F. t · k d t ·· në vend të tij emnohet Z Hil Cjerg] 1g11t m. t . t am un s ujes p, e mancave , g1yqeve, a as res. · . . . · 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. \ Sh! :iku ngi Shkodra. definitive me 12,8-926 

N. 301-2Z Kavaj 29 7-26 
. Shp. e Financavet Kryet- Neap. Financës 

Me vendimin e Kësh. adrn, N.190-1 * 
Mbi humbjen e Vulës 
zyrtare së të Doganës I mbi pajtime e të dnetve zgjaten deri 

Vorri i Papës . me 15 gusht 926. 
Dretor.ja e Doganavet Shkodrës 1· 

me sh~resen Nr. 78-1 d 24-Vll-1926 . 
n' alajmon se Zyrës së Doganës Vorri \ Afati i shitjes të dherave e të tre- 
i Pap=s i ka h crnbun Vula zyrtare. I tavet re _këti qarku me vendimin e 

Andej çpallet për dije se Vula në Këshillit adrn, N 175 P. 31-7-926 zgja 
fjalë ç ' prej dstës 19-7-926 nuk ka tet deri me 15-8-926 

Krue 31-7,26 
ma as nji vl. ftë Zyrtare. 

20-7· 26 N. 797 

Te ndryshn1e 
Emnime në M. e Financavet 

Si mbas urdhnit N. 1273 d. 25-7-26 
të Shke lqyeshrries Krpesis së Repub 
likës V. Jusuf Pipa e mnohet si Ta 
gra-mbledhës kalorës në Drejtorin e 
Financave t Elbasan. 

* 
Si mbas urdhënit N. 30S daë 

1-7 926 së Shkëlqyeshmes Kryesis së 
Republikës Z. Lee Zhala emnohet si 
Rojtar kalorës në Zyr.n e Doganës 
Porto Palermo. 

d. 18 926 ata'i adiud.katës defitive 

Përmet 2- 8-926 

Kry. nëp, i P'nancës 
* 

Me ver dirn Këshillit Ad, D. 30 km. 
u qiten në ankant dhetat e vona të 
rrethit këtushern shi ja provizore fi 
llon që nga 30-Vll e deri 15-8-926 
dhe ajo definitivja l6-8-2G deri 30-8-26 
Shkoder 31-7 926 

Dr, jt Financës 
* 

Si rnba= vendimit Kshllit adminis 
trativ N. 205 D. 25-7-?6 u zgjat ko 
ha e adjudrkat s d f1,,itive e të dhe 
tave dhe të tretave bimë të kti qarku 
deri me 15-8-26. 
Vlona 29 7 26 

Drejt. Financave 

Si mbas vendimit N. !6 datë 1-8-26 
të Ksh. Adm. njoftohet se të dhe 
tat bimë te lashtat bashkë me të vo 
na të kësaj Nenprefekturë u vemë në 
ad ukat tue fillue leçitia provizore me 
t e deri me 20-8-26 dhe ajo definiti 
via me 21 e deri me 31-8-926 
Burel 1-8-916 

Nenp. Financës 
• 

Si mbas vendimit Këshillit Adm. 
N. 172 ct· 1-8-27 e dhela e duhanit 
e këti qarku u qit në ankand tue fi 
llue adjudikata provizore qysh nga 
dita e vendimit deri 20-8-26 dhe ajo 
definitive prë] 21 deri 31-8-26. 
Lushnje 1-8-26 N. 407 

Krenep, Financës 
* 

Si mbas vendimit N. 16 datë 1-8-26 
-ë Këshillit adrn. ju njoftohet se të 
dhetar bimë të lashtat bashkë me të 
vonat të vonat të kësa] Nënprefekturë 
u vunë në adjudikat tue fillue leçitja 
provizore me 1 deri 20-8-26 dhe de11 
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Ilnirive më 21 e deri më 31-8-26. 
N. 501-2 Burrel 1-8-26 

Kryenenp, Financës 
• 

Këshilli adm. me vendim N. 1190-I 
D, 1-S-26 vendosi zgjatimin e afatit 
adjudikatës definitive të dheta ve këti 
qarku deri 15 gusht 926. 
Permet !-8-26 N. 1545-16 

zav. Nen·pr.efekt 

* 
Si mbas vendimit N. 317 me 1-8-:6 

të Këshillit adm. me d. e sotme nxi 
ret në paksim ushqimi i burgut ktu 
shëm, D. e paksimit fillonë që me 
1-8-26 e deri me 10-8-26 lëshimi be 
Ilet mas 48 orëve. 

'Berat 2-8-26 
Zev. Prefekti 

* 
Si mas vendimit të Kshillës adm, 

adiudikata për pajtimin e mbartjes së 
3000 (trimf) kuintalve krypë Durrës 
Peshkopi e 1500 kuintalve tjerë Du 
rrës Mat (Burrel) u shty në datën 16 
'të muejt diten e hanë ora 6 mbas 
dite. 
'Durrës 2·8·26 

Drejt. Financave 

Shp. e Gjyqeve 
Letër Thirrje 

"l'hërritet ·i pandehuni Sati Abaz 
l»ibra ma pare banues në Katundin 
~snatin e Krahinës Troiakut e tash me 
banim të mos dijtun, që të çfaqet pa 
ra këtijë_ Gjygji me 15 Shtatuer 1926 
ttf ·Mei'kuer ora 9 para mes dite, që 

1të 
Gjfkohet si .!P~d.ehE.Jl. për plagi 

''lllin 'me pahir te Hafiz Sulej manit nga 
~Lagje iSiJlbeg U! Kavaiës '; per ndry. 
-the '.Gjygji do vazhdojë në mungesë 
t'ë tljë. 

· p. ·737 ·K~vajë 24-7-926 

Sh_palljet e Kadastrës 
Kufi ë 

Lindje Bek t ish Haxhi P. Hyseni Muharrem 
Veri B, Haxhi J11g Haxhi Meharrern 
Lind l3ektash H xhi p. Udhë Veri Bektash 
Haxhi Jugu Bektssh Haxhi 
Lindja Udhë p, Fatime Puçi Veri Patirne Pu. 
çi Jug. Udhë. 
Lind Ujhë p. Prua Veri Bektash Haxhi Zej 
nel Ali Juo. Bektash Haxhi 
Lindja Udhë p. Rapo Lolo Vert Bektasb Ha- 
xhi jug Rapo Lolo. 
Lind Pasho Sulo për. Pasho Sula veri Pasho. 
Suto jug udhë 
Lind Maliq Rustern për Rapo Lolo veri Ra 
po Loli jug M2liq Rustern 
Lind Pasho Sulo për udhë v.rt kapo Lolo 
jug udhë 
Lind D rvish lsmail pë ·• R po Lolo prua veri 
Bektash Haxhi jug prue 
Lind De rv'sh Ism' ii për. Rapo Lolo veri 
Brahim Hajdar jug Rapo Lolo 
Lind Rrpo psr. Sapo Lolo Vt r Rapo Lolo jag 

V endi Emni lloja dynym 
Ço rrush Ara Luadhë 6 

Çor rush Ara Moçalit 3 

Çorrush ara Duhanishte 42 

,, ara Cro ca e Mo- 25 
çali e H. 

ara Gor'cë 3 ,, 

,, ara vesh vjetër 

,, ara Grop Llano 2 

,, Një mall i 1·2 
sh te pisë 

Kullotik Kernbe 12 
Repev doshit 

Kullotik te guri 2 
Gjak 

Kullotik Nishani 1 1-2 
Kiq 

,, 

,, 

,, 

" 
kollotik veshkas 

,, kollotik [org] 
thellë 

Pasho Suto 
Lind Pas110 Suto për. Fatirne prej veri Rapo 
e Fatirne jug Pasho e Veri 

3 , Lind Fatims Puçe për. p rua veri Rapo Lolo 
I jug R: po Lei o 

,, kullo'Ik Goricë 2 Lind Nure Bariam për. Rapo Leto veri Bek- 

,, 
Likës 

kullotik shulleri 8 
Likës 

liollo:ik king] 2 
" shullerit 

" 
kullotik guri math 8 

,, Korikë mbrete 40 
20 pi, 2. pj. 

,, ara veshk 2 

" ara bithe bregut 3 
gjatë 

" 
ara Rethishk 8 

,, ara shekembi 25 
vogël 

Dukas Një shtepi baçe - 

tash H xhi jug ~ur0 Bariarn 
Lind Bekash Haxhi per Nexhip Izeri veri 
Bektash Hay:1i Jug Rapo Lolo 
Lind prua pir Ropo Lolo veri Rapu Lolo 
jug Bektash Haxhi 
Lind Bektssh H •• xhi per. udhë veri Bektash 
Haxhi iug Bektash Haxhi 
Lind udhë për, Bektash Haxhi veri Bektash 
Haxhi jug Musha udhë 
Lind Adil Muha re rn për Adil Mu harem veri 
rrugë jug prua. 
Lind Adil Mukarum per. Adil Muharem veri 
prrua jug ve i Ab.H 
Lind Adil per Adil veri Adil jugj udhë 
Lind Riza Hasan për Redhi Shekembit veri 
Bektash Haxhi jug B Haxhi. 
Lind luge Aliut per udhë rneball veri Fero 
Haxhi jug, Beq}r Rakip 
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,, ara kroli 20 Lind Muherem Osman udhë për. Bogj Mah- 
mut veri Muharem Osman jug udhë 

,, 1-2 Monës en- 5 Lind udhë për. B, qir Rakip veri Figj jug 
br. zka Mahmut 

,, 1-2 arës açka 2 
O soj ara Lernënjeda 7 Lind Nexh'p Adem per. Rexhep Bihal veri 

B qir r~ak:p Figi Fashi Isuf 
Pasu-iin që tregohet këtu me nalt I birt e Xhafer Myrtos, dhe Halim Zej 

Zotnonet prej një kohë me t-për Ee I nelit nga katundi Çonush e Zonjës 
20 vjet prej ZZ. lë quaitunit Kahre- I Hava shoqi Ali Durjasit e prej Xhe 
man Veizir, e Rustern, e Rahme të , mal Jakupit nga katundi Osoja. 

Të përmendunit me që nuk kanë 
një dokument në dorë kërkon tltra 
zotnirni n' ëmer të tyne. Pra si mas 
vendimit Këshillës Administratës ,ve 
ndit kushdo që ka nonië (kondresh 
tim brenda 15 ditë kësaj shpallje të 
drejtohet Zyrës Kadastrës Mallakastl!r 
për ndryshe asnjë pr, rendim nuk me 
ret para sysh dhe në mbarim t' afatit 
të përmendurve u epen titrat Kadastri 
ale në duar. 
p. 30 Ballsh me 6.Vll-26 p. 725 

Zyra e Mallakastfr 

~Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II- 

8 IS E·o IME T E D ~ O r~E S SE DEPUTET VET 

Bisedimet 

Mbledhja e 31 
E Ejte me 29 Pr:U 1926 ora 4 m.d 

(Kry.son Z. K. Ko ta) 
(Vijon Pga num. 12 ·) 

Z. K. FLOQI : ~i e tha dhe vetë 

e 

nin e ti] nji tjatri, Kët'~ e di se në 
Rurnanië të namunit e tilla sendeve 
ish e ndaluern. Nii Shqiptar prej Gji 
nokas re në Runani i kish hipur, qi të 
shkojë në haxhillëk dhe me gjith qi 
i b'rl ruk desl te, por ky bëri nji tes- 

Z. MinisH.'r aj dekr.t tigjë q ka qene tarnent për p isunin e tij edhe shko.j 
në vitin 921 ka pssun aq të meta sa Kështu qi u detyrue nji vit i biri i tij 
nuk përrjante fare në lig•. Pra si ç'e deri sa e gri~i atë. Veç kësa] janë di 
thashë edhe die, për t'u 'dhavë fun,l sa qi i u a b [në pasunin djemvet 
elektavet dhe ngarresave qi na dil in I dh : vaiz rt i lënë jashtë. 
nga mungesa e nii l.gji të tillë, duhet 
sa ma parë !ë formohet nj komision 
prej Patlamen'a ësh rue marrë pranë 
dhe Qt veri ja për të elaboruar nji pro 
je'U. 

H. MYFTIU: Z. Kryetar ! Mua më 
duket se nuk ka nevojë të torrno'iet nji 
komision tieër kur se asht aj i Dre] 
iësis i cili asht kom neent. Pra L: të 

Këto duhet marrë parasyshë, Z. 
Kry-tar. 

Z. XH. YPI : Këto janë detaje Z. 
Erebara. Sod vetëm nji komisjon do 
të Iornolmë për elborimfn e nji pro 
[-kt-Iig i. 

Z. ~: RYET A RI: Po e ve në votë. 
Kush asht antar të pranohet proponi 
mi i Z Xh. Ypit mbi formimin e nji 

mblidhet k ornisjoni i Drejtë· is ue ma I komis]o- i për të ellaburuar nli pro- 
rrë p.esë dhe Ministri i Drejtëss dhe iekt-Iigië të testarnentavet, të ngrerë 
t' a ellaborojnë nji pro.ekt të tillë tu: dorën. 
u qojtun ky si nii n. nkornis'on. Pranohet. 

Z. J. ERE •. '.ARA : Une jam i dre'- Z. H. VRIONI: (\1. i Drejtësis) 
tëss po me sa kam marrë ve-h di se \' Si e dini Z. 1: [uej në Min;striën e 
këta lig,j,:1 e tes ament v t j . ë qi kur Drejtë is ash- nji : ëshillë ligiuer, Pra 
nji n! ·ri m:.:;-,. he. os i mt.u-he. r,iC· I n..: kornlsio . qi <lo W formohet, jam i 
ndja "' vejë në xhenet I a fal pasu- \ mendimit qi të marrë anë dhe kjo kë- 

shillë. 
Z. V. BAMIHA : Në duam të ba 

het punë në këto komisione U! mos fu .• 
ten shurn nierës, por të zgjidhen vetëm 
dp parlamentarë dhe nga këshilli ti 
gluer i Ministris së Drejtësis, se sa 
të jenë ma shumë aqë nuk bahet punë. 

Përkrahet. 
Nga an' e Parlamentit për të ma .• 

rrë anë në këtë komision proponohen 
e pranohen Z. Z. K. Floqi, Zh. Ypi, 
V. Bamiha dhe A. Hastopalli. 

Z. R. MATI: Mua më duket se 
nji llglë për testamentat asht në fuqi 
prandaj më duket e tepërt formimi i 
nji komision tjetër, por fa shqyrtojë 
aj i Drejtësis, 

ZANA : U pranue. 
Mbyllet Seanca ora 6 m. d, 

Mbledhja 32 
E Shtunde 1 M3.j 1916 ora 3.30 m. dr. 

(Kryeson z. Koataq Kotta) 
Këndohen emnat e ZZ. Deputetve 

e mundojnë zz. 
Bezhet Frash ri (me lejë), Hasan 

Biçaku, Hysni Toska, Jakë Koçi, Kolë 
Mjrda (mision), Kristo Floqi, Lon 
Gjini, Lon Llogari (me leje),. Maliq 
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Bushati, Milto Tutulani (misjon), My 
fid Libohova (me le]e ), Qazim !..;ur 
mishi, Dr. Simon Popa, Shahsivar All 
tuni. Tef Gera, Vs sil Bamiha, Vasil 
Rusi, Dr. Woxhori me kje) e Zhelal 
Zogu. 

Z. KRYETARI : Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Këndohet nji shkresë e Z. [aver 
Urshid me të cilen kërkon 15 ditë le 
je për çashtje familjare. 

Pranohet. 
Sulernan Broci me shokë, kapida 

na barkësh Shqiptare, ankohen kundra 
doganës se po i kërkojnë taksat do. 
ganore pr barkat e reja qi kan blemë 
tash 5 vjet j rshtë. 

Tefik Rroku, lutet për lidhjen e nji 
shpërblimi si patrijot i vjetër. 

· Hysen Karaplci e Mehmet Cara 
lu'ën ndërmjetësin e Dhomës për vo 
timin e nji ligjës për përmbar imin e 
akt-gjykimeve kundra bashkivet, 

I referohen komisionit të lutjeve. 
· Z. KRYETARI: Po hyemë r ë re 
ndin e ditës. - Bisedim mbi shtojcë 
ligjen mbi mbajtje arrnë-h me He prr 
heren e dytr, të cilen e kishim axhur 
nue nga shkaku s : nuk u ndodhte 
Ministri kompetent. 

Z. H. DELVINA : Z. Kryetar! Në 
mbledhjen e parë bisedimi mbi ke të 
çështje kje axhurnue nga shkaku se 
nuk u ndodhë Ministri kompetent, dhe 
e dyta për arësye se di-a nga shokët 
kishin proponue të bahet riji shtojcë 
në të cilen lë ndalohet dhsnja c arme 
ve kriminelve, të denuernve, t' aku 
zuemve e të pandehunve. Për me si 
gurue qetësin e mirëvajtjen e punave 
Shtetnore, asht nevojë venja e nji ar 
tikullit të tillë dhe unë propo roi të 
bahet kështu: »Ndalohet dhanja e ar 
mëve me leje të gjithë krim'ne lve, të 
denuemve, qofshin edhe të Llun, t' a 
kuzuernve ose lë pandehunve, qofshin 
.~e lë Ialun, i' akuzuemve ose të 

pandehunve. 
Në punësi! qi keq përdorin dha 

nien e armëve në tillë persona, de no 
hen rn : nii javë d. ri në 6 muej burg 

Si ç·; rref'-j dr e Z. Rezhep Mati 
shumica e atyne qi n bajnë armë kan 
vra boten dhe katundarët kur shoftn 
këta me armë, kuitonë se Q vu ija i 
rnpro a dhe kësisoiit d. mor. lizohcn 
dhe humbin besimi, e Sh:e it, dhe 
këta përsona bahen xhel ti i rt j fsha 
li ose asajë krahirë. Prandr i pë sens 
ate qi thashë ma sipër dhe thani, se 
v nja e k. tij artikullit të tillë r sht 
pt r sigurimin e q 'ësis si e.ihe p"r 
mirëvaitlen e punve S~t< tnore. Në 
k- të r rt'kull parsshif t e-Jh • de nimi i 
atyne rëpuus ve qi shpërdorojnë de· 
tyren, se, si e dini nii artikull do W 
ketë edhe sensionin e vet. 

Z. M. KASO: Artikulli i patë i kë 
ii] projekt-l'gji thor, armët e gjata 
janë të ndalu-me, dhe 1111 poshtë rho 
të, se jepen rrrnë rr e leje kundra ra 
geses të n ii tavsës 3'.) f ·. rri në mo: 
N' asht se këto arm, do t'i ja J Qt?· 
verija, duhet të .regohet, Fe ndryshe 
ky ligj i asht mncplikabel. Sa pë pi 
ken e dyt , qi thotë Z, H. D lvina 
Deputeti ; Ginokasr-ë-, këio më du 
ket c t përrne se n~ ketë mënyrë ba] 
më nji ligjë mbi ligië, se ligja në ve 
prim ka dispoz't t në të c llat cakto. 
het se ku] do t'i ep t 'e'e për mbaj 
tje armësh. Sikur 11! përrn-tohet I' e 
pen armë të gia'a, liga në v, p-im 
cakton se ku] mund t'i ep in dhe rje. 
rëzve kriminel, të dyshmtë, nënvrëj 
tje ose të denuem nu'< epen armë. 

z. XH, YPI: Pardje thashë se li 
gja në veprim na rrëfen s '"ë c: me 
nyrë ep. t I-ja e armëve. Modifikimi 
ndryshimi apo suprimimi i nji ligjë 
se si do të bahet, caktohet me Statut. 
Qeveriia e mbeshtetun në Statut na 
drejtoj nji projektlig.ë me të cit n 
kerkon të merret nji taksë nga ata qi 

du n të mbajnë armë. Ky proictk u 
dergue në komlsio i dhe me mcdifiki 
met e tij na erdhi këtu. Pl r me q .r ë 
në rregullë me Statut e me rregullore 
proponimin qi baj ië ZZ. e tvne duhet 
të bahet me shxrim. 

Z. F. RU'I: Komisioni i Adrninis 
tratës ku' bis-doi ketë ligië e pa ve 
tern n' :i ë pk pan-je, qi kur epet le 
ja për mbartje armësh, epi t si mbas 
regullavc e Iigiëvet në fuqi atyne 
njerëzve qi janë me f~ vertetetë të 
nd: rshërn dhe nuk i epet kri- 
rnir.elve. N' asht se krlrninelve 
u ep armë nga gjendarmeri- 
ja, k·'jo nuk asht në kornpetencc n e 
komisionit, se figjët në fuqi ket gja 
e nd ilojnë, dhe nii njeri qi kërkon 

. me pasë lejen me bartë armë do t'i 
I drejtohet girn 'armer's dhe k .r kesa e 
I tij do të përshkohet nr për Pref kturë, 
Nenpref'.kturë, Gjpkatore, Prokuror] 
et]. dhe pastaj në qofte se vërt.tohet 
se a shi i ndërshern, atëherë i epet 1 !· 
j1, Në qoftë se ve më r.j, dispozitë si 
kur proponohet, prap gjendarrnr rija 
si ka veprue ma përpara, do t!! ve 
proj dhe p rskërai. Detyra e Ministr.s 
komp. rente asht të veshtro.ë organet 
e Ht:1 qi mos të dalin [ashë ligjet 
s~ re, edhe sikuer r ji qind dispozita 
rë vernë, nuk do të kemi dobi, n'asht 
s : organet Shternore nuk respektojnë 
ligjët, Prandaj e shof të teper nii dis 
pozitë të tllë, se ligët në fuqi i pa 
rashikojrë këto gjana qi thonë Z. e 
1yne dhe mos të vsmë dispozita të 
ko'a, se si asht b i ma përpara pr ap 
do të bahet ashtu. 

Z. M. JUKA: (Zw. i M. M.) Më 
duket se z. F. Rusi qellimin e kësaj 
ligjë e ka shpjegue fare mirë, Veç kë 
saj këto I, je deri sot janë dhanë pa 
ndonji taksë, dhe Q verija sot kërkon 
qi leja të epet kundra nji pggese 30 
fr. ari në mot. Ligje: ne! Iuq., si tha 
në edhe të nder parafolës ndalojnë 
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dhanjen e armëve kriminelve. Mund 
të bahen abuzime, por nuk ka anki 
me Qeverija s' ka çë të bajr ë, 

Z, R. MATI: Ceno i Jusuf Hvses 
nga Priska i dënuern me vdekje e 
kam pa me armë në krah. Nji dt-ë qi 
jemi kenë për vrojtim të nii ngjarjen 
në katundin e Blcalit kemi pa Rat e 
Rem Bicalm t'arrmtosun me pushkë 
të gjata e me revolver. Këto me të 
g itha Qeverit nuk kan ba tjetër gia 
veç se krime, Kur shkuern në katu 
ndin Picall për vrojtimin e ngjarjes, 
muerem vesht Ee i jati i pandehuoit, 
si edhe xhaxha] i i t j e i v llaj, ishin 
t' armatos.m, Picati, Priska e Zalli i 
Herrit e gjetke, ka plotë kësienjerzish 
qi janë i{enë të denuem e gjinden 
t' armatosun. 

Në prefekiuren e Durrësit janë a 
fro 300 ve a pr-] këtij klasi. 

Kam pasë fatin me ndejë 16 vjelë 
në zyren e gjendarrr.er is së Tiranës, 
ku kam punu e edh- 16 vjetë e terhu 
si avukst, dhe mirë a ke që i njof ma 
tepër ata qi kan veprue keqë, Kur 
erohen 26 shahit për vrasjen e Xhe .. 
mal B'calit, shumica prej tyne treguen 
se nuk dishin gja nga friga se mos 
t'i vrasin neser Qeverija i ka marrë 
armët atyne të rnirve e i u ka dhanë 
ujqëve për me rueit de let. Në qoftë 
re kriminelve e gakpirsavet qi bainë 
me u dridhë boten, do t'u epet leja 
me bartë armë, atëherë çë do krim 
nuk do të ketë dishmues Ket mund 
ra dii në edh e Z. Ministri i Drejti sis, 
le të shkojë e t~ studio] aktet në giy 
katoret e Tiranës, dhe le të shofin se 
sa dishmucs dalin kur glar ë nji vra 
s] . Giithrno.ië rno'ioinë e sh..esh he 
rë, dishmoinë 11ë favor te pandehunit, 
ngi frga. Në qof ë se duem të sigu 
roirnë qetësin, t'i marrin pushke-i uj 
kut e të lanë delet rahat' Në Pre]. k 
turcn e Durrësit katilat me armë a 
I.ohen gati sa gjendarrnerija Prandaj 

lypet nji shtojcë, qi atyne q' kanë ke 
në denue me k ri.n, mos t'i u epet le 
ja me bartë ar më. 

Z. j. EREBARA. Nuk e di ç' e 
ka shtye Qeverin të bsië keë ligië, 
kë]o me kujton kohen e Tur qis, vak 
tin e Hilmi Pashës. z, Ministër thotë 
se leja e arme-ve u epet atyne qi e 
merioinë ; po, sot nji njeri mund të 
jetë narnuzli, e nescr mund të dalin 
në mal s ! vret ndokend. Thuhet se 
do të merret nji taksë 30 fr. ari për 
nji armë, po nli pas mik për me pssë 
tar-fin e vet, mund të marrin IO ar 
më, se për te, me pague 300 fr. nuk 
asht oji punë e madhe. Këio Jigjë nuk 
i përshtatet gjendjes s' onë a, sot, e 
es ndonii herë. 

Z. S. DEL VIN A : Sa për ligj en mbi 
dhanien u armëve, nuk mund të tho 
mi qi mos të jepen se ligia asht në 
zbatim. Q veriia me ket liglë kerkon 
të merre t nii taks ë për leje armësh, 
dhe z Ministri thotë se këjo leië do 
t'u epet a!yne qi e meritojnë. Na tho 
mi qi ajo klasë qi nuke meriton, du 
het të shkoqitet në lig]ë, tue thanë, 
se të ~jithë krimineft, t' aruzuemlt, të 
denuemit, Fi pand-hunit nuk kan të 
drejtë me marr armë, pse nuk kan 
merita se kan vra nii herë edhe kan 
mbyllë nii shpi' Përveç kësaj kërkojm 
qi të vehet edhe nji d'spozltë për ata 
nëpunës qi japin leië atyne qi nuk e 
rnertoinë e kërkojmë të dënohen, Li 
gja e armëve e votueme rë 1923 tho 
të qi armët epen rnba=i të bahen 
hetimet e duhura qi parash f ajo ligjë, 

N' asht se i epet arma nji kriminelit 
ç'do bahet? Pra rdaj kur të 'veprohet 
në ketë mënyrë, ai qi e ban ketë pu 
në, duhet të dertohet. 

Prandaj un, Z Krpet ir, e shof :ë 
r evojshme për mirëvajtjen e shtetit 
nji disp zte të tillë dhe kishe me 
dashtë qi edhe Z, Ministri i P. të 
Mbrendeshme, t' a pranonte. 

Z. M. JUKA: Zav. (M. i M.) për 
shtirnin e nii artikullit të tillë, nuk 
kemi ndonji kundershtim, po qellimi 
i kësaj ligje shifet çiltazi, dhe ky asht 
marrja e nji tak sit. 

Z. H. VRIONI : M. i P. të J.) Më 
duket se ligja në fuqi, për ata nëpu 
nës qi abuzojnë detyren, ka nii dis 
r ozitë të veçantë dhe nji nëpunës kur 
jep lejen e armës pa veshtrue dispo 
zitat e ligjës, d. m. th. se aj ka shpër· 
dorue detyrën dhe për këtë gja meri 
to t dënimin. N' asht se kjo dispozitë 
nuk mjafton, atëherë jam d' akord me 
Z. H. Delvinen qi të bahet kë;o shtoi· 
cë, po në vend qi të jetë denimi për 
nji javë deri në 6 muej, të bahet nii 
javë d. ri në nji mot ose dy. 

Z, F. RUSI : Ke kemi dënue deri 
sot? 

Z. H. VRIONI : (M. i P. të J.} Ly- 
pet të bajnë ankim 

Z. F. VOKOPOLA : Rrjedhja e 
bisedimeve mori nii formë të ndry 
shme e po vetë në dënimin e nëpun 
saver. Bisedimi si tha edhe Z. Mioi 
strë asht mbi taksin qi do të merret 
për dhanjen e arrnvet. Këtu asht bi 
sedimi e këu duhet të qindrojmë, 
Rymi i dytë qi krijohet duhet mejtue 
mirë e bisedue gjanë e gjatë e nuk 
mjafton në rji mbl-dhie, po akoma 
asht nevojë të bahet me dyer të mby. 
lluna •.. 

Z. A. SALi: Pse, me dyër t~ 

mbylluna ... 
Z. F, VOKOPOLA: Unë iharn se 

ka nevojë, pse kuer thotë nji përfaqë 
sues i popullit se në Prefe kturen e 
Durrësit ka mi batalion me armë du 
het të bisedoj më, se këto nle rëz këto 
armë nuk i muerën sot, po i kanë 
mcrrë tash dy tri vjet, dhe këto fjalë 
Zotniia e tij qi thotë sot, pse nuk i 
tha atëherë I Ligja qi kemi sot r ë bi· 
sedirn asht për taksë, dhe fjalët qi u 
thane i takojnë politikes së mbrend- 
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shme e· të jashtme të Shtetit, dhe 
prande] duhet qi nji orë e ma parë 
U! bahet ky bisedim me dyer të rnby 
llunë, S'! këtu akuzoh n nepunësit, po 
edhe ata kanë p2r të thanë fjalët e 
veta. Prandej edhe unë jam në men 
dje qi këto fjalë qi thuhen mbi mos 
dhaojen e armëvet atyne qi nuk e 
meritojnë, janë shumë të dreja, dhe 
me qenë se ligja 11ë fuqi e ndalon 
dhanjen e arrnëvet atyne nje rëzvet 
qi përmendi Z. R, Mati e H. Dclvina 
duhet qi këtyre mos t'u epet leja. Po, 
kë]o, Zotni, nuk ka të bsjë me liglen 
qi kemi në bisedim. Bashkohem me 
Deputetin e Durrësit qi duhet të nda 
lehet kë]o gia, po duhet të gjejmë 
edhe mënyren se si t'a ndalojmë. 

Z. S BLOSH'\\I: Neve në prin 
cip nuk jemi d' Akord, se heren e 
parë duhet të mr rrim vesht, se :1 do 
të kemi nji Shtet si në boten e qv 
tetnueme, ku armët janë të ndalueme 
apo nji Shtet me nji politike inter 
mediaire. 

Se nuk duhet të jepen armë, këjo 
vertetohet me çarmatimin e përgiith 
shëm, të cilin Qeverija e ka vue në 
zbatim dhe e ka shpellë kaq herë s : 
i ka mbledhë armët. Kë]o asht politike 
e Qeveris, po më duket se njerëzit e 
pa ditun të kësaj Qeverije i br inë 
këto punë. 

Sa për çeshtien qi iha i ndër. De 
puteti i Beratit Z. F. Vokopol ,, S! 

i Kabinetit qi kemi sot, dhe këto trij 
baza lrzohen n~ Statut dhe mbas 
këtyne niet iu i lig nuk do të jetë i 
armatosun, se po të jetë ndrvshe asht 
në kundërshtim me programin e Qe 
v: ris si edhe m ~ S a tutin 

Në qoft se ka ndonii mister, due 
t'a therni açik, se partija e sorçrne 
Iuqin e sajë e ka mbështetë në lega 
net e jo me tjetër m: nyrë, dhe nuk 
ka ardhë në fuqi me komta e me 
kri nin-I, po ka ardh' e mbështetun 
në princip'n e drejësis. 

(Du rtrokitie) 
Kur nuk besoi qi Qeverija qi ka 

ardhë në fuqi e mbështetun në ketë 
princ'p, të duenë t'i jap armë atyne 
qi kan djegë zernren e nii Shqiptarit, 
se këjo Q, veri e mbështetun prap 
n' atë program ka organ:;ue r.ji ush 
tri, giendarme-i së cilës neve mt në I 
budget i kemi votua nji shumë mjaft 
të madhe pi ba f,\!lë fare. Pra në 
p-incip nuk lypet tje ër njeri të 
kenë armë përveç forcës të rregullue 
sh me të Sht Ht. 

Po kë.u kemi -dhe nji kategori 
tjetër të ci1en do t' a tham. Përgjith 
sisht [am kundra dhanies s'arrnve, po 
n:; qoft se Qeve-ija do me pasë an 
tarët e sajë, atyne qi ka1 mall e janë 
të pasun, mund t'u a ...,in ndonii armë 
se i pasuni nuk mund të bainë dam, 
po kriminelvc mo) t'u i aoin n' asnii 
mënyrë, se përgiithë-iht kriminel ba- 

due të vazhdojmë të bajmë bisedimin het ai qi s' b ç~ i ha mini mbas 
me dperë të mbylluna, nji proponirn darket, se krimineli pagu-n taksen 
kësisojit nuk e shof aspax t' arësye- kollaj dhe nxirrë ketë pagesë nji herl 
shem, pse e di se Republika Shqip- se vret nji njeri e merrë 30 na oo · 
tare e ki ballin i-; hapët dhe se nj e- !jona. 
rëzlt e ndërshem qi jet•Jjn~ në Rrpu · Për me rnproitun [eten, nderin e 
bliken Shqiptare, do të rrojn me nde- pasunin e r o pullit, ashtu sikur S':! 

rë e njerëzit e ligj do të ndiqen asht në Sa ut, kundra nj- rëzvet t~ 
giitlrëmonë. Kë]o asht, më duket po- ligj. kujtoj se styne qi [ar.ë t~ ndër- 
titika e nji Shtetit, ku nderi pasunija e shërn e ka.t pasuni, mund t'i epet me 
jeta e popU'llit asht .e s.i~u~ueme ~iitilë- I b.ar~ë ~ji .armë në. s~~i, " kur e din 
monë. Ky asht pnnclpt 1 Qeveris dhe at tjetri qt asht njert 1 ltg, se nuk ka 

pushkë në shpi, mund l'i bajnë ndo 
nj1 s nd. Po kë]o nuk asht nji bszë 
qi duhet t'u epet leje me bartë armë 
të gjithë të pasunve, se kemi nli gje'l 
darm: ri e nji ushtri] të cilat siguroj 
në jetën e nderin e popullit Shqiptar 
e ndiekun bakëqit. 

Pr I të kë behet n~ komision dhe 
a je të studiohet me hollësi! e duhura 
dhe t'i epet kuptimi i vertetë si mas 
prog amit të Qeveris, 

Z. H, VRIONI : (M. i D.) Q.!ve 
riia nuk bazohet kurr në forcat e kri 
minelve e nuk përmeton t'i epen armë 
l ëyn : nierëzve e nën pun sat të mby 
ll n syet, se Qeverija mbeshtetet kur 
doh .r në forcat e ligjës. 

Prandaj observacione të tilla janë 
pa vend dhe Q verij a i r-Iuzon. 

Na tregoni nji rasë Z. e [ue], qi 
Q v rija :ë Le'.ë mbyllë syet tu" di 
tur se nii nëpu n.s i ka dhenë armë 
nji kriminelit. 

Z. AB. SAU : Mehmurët i kan ba 
kito punë e nuk i keni shtërngue .•. 

Z. H. VRIONI : (Zav. i M. D) Na 
tregoni rm iat Z. e [ue] e na marri 11 

mas-t. 
Z S. BLLOSHMI: Njof nji nieri 

i cili ka lufrue kundra regjimit të sot 
çërn dhe sot gj sdisë me armë. 

Z H. VRIO~I: (Z9V. M. D.) Na 
tregoni ernnct, bani ankim e në mos 
rnarrëshim masa atëherr keni të drejtë 
të na kritikoni. 

Pa ba kush ankim dhe Qeveri]a 
s'ka ç! ban. 

2, 8. BEGOLLI: Z. Kryetar ! U:i 
jam i mendi s qi për ms lcorë fr hi· 
q t taksa, se mbas mentalitetit të 
tyne ato nuk paguej=ë dhe nuk kan 
me pague. 

Prandaj për malcorë të hiqet taksa, 
dhe atyne qi janë njerëz të ndërshërn 
t'i a jap Qevertia. 

Z. D,. SI VIONIDHI : Çuditëm te 
par për ketë ligjë qi paraqitet se kemi 
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ba operacione të shpeshta, kemi pri 
shë miljona, kemi rah bo en, kemi 
burgos njer: zin. Do me thanë se ke 
mi pasë programin e çarma osirn po- 
pullin. 

Tani me paraqitien e kesaj ligjë 
kerkoirnë t · armatosim popullin në nji 
mënyrë tjetër. 

Z. KRYETARI : Ligja ma e parë 
shme e ka ketë. 

Z. Dr. SIMONIDHI: Edh.: në e 
pastë nuk duhet t'a ketë, se nji njeri 
mund të marrë leje me mbajtë nji re 
volver po jo me nji ligië këslsojit të 
shterngojmë popullin t' armatoset, për 
çarmatimin e të cilit, si thashë na 
sipër; kemi prishë miljon e kemi ba 
tis dyrnjanë. Pra un jam kundra kësaj 
ligjë dhe në qoftë se ligja qi asht në 
fuqi përrneton mbajtën e armve të gja 
ta, duhet t'a annulojmë. 

Z. R. MATI: Me qenë se çë,htja 

co të marri edhe nii taksë 1°10 ma 
tepër mbi gianat qi irnpor.ohen n'atë 
qytet si edhe mbi ato qi exportohen 
prej asaj Porte. 

b) Përjashtohen nga këjo taksë 
gjanat e trupit diplomatik, të Kryqit 
Kuq e t' Ushtris. 

c) Ç'do dispozitë !igjore asht e 
pa fyqishme në qoft se i kundërshton 
kësaj dekret lgjë. 

d) Zbatimi i kësaj dekret ligtë i 
ngarkohet Ministris ~ë P. të Mbren 
shme. 

c) Këjo Dekret-ligjë byenë në fuqi 
prej ditës së shdalljes dhe mbetet pa 
fuqi në krye të mot-motit. 

Pranohet. 
Z. KRYE J'ARI : Bisedim mbi de 

kret-I gjen mbi taksen l0)o të Bash 
kis së Shkotlrts e të Lezhës, defiii 
visht. 

Këndoh. t dekret-ligja artikull për 
asht shumë me rendësi propane] qi I artikull si pason: 
t'a axnurnoirnë. 

Z. M. JUKA : (Zav. M. M.) Dhe 
Qeveri.a e pranon. 

A xhurnohet deri sa të paraqitet nji 
projekt i ri. 

Bahen 5 minuta pushim e pcs 5 
minutash mbledhja mbështillet prap, 

Z. KRY.!:T ARI : Shumica asht e 
mbledhja hapet. Bisedim mbi dekret 
lgjen mbi taksën 1°[o të Bashkis së 
Durrësit, definltivisht. 

Këndohet dekret-ligia artikull p: r 
artikoll si pason : 

Dckret-ligië 
Na Kryetari i Republikës Shqipta 

re tue pl vendimin e Këshilli. Mini 
struer datë 18-Vll 1 725, 

Dekretojmë: 
a) Tue marrë paras yesh nevoj. n 

e domosdoshme të Bashkis së Durrë 
sit për me sigurui m shpejtimin e p11- 
nirnevet për ndërtesat etj. për shuku 
rimin e ati qyteti, Bashki]a në fjalë 

Dekret-ligj ë 
Mbi shtimin edhe 1°[0 të taksës të 

Bashkive Shkodrës e të Leshës qi 
d sponohet nen Nenin !07 te ligjës 
Bashkive. 

Shtesa e Nenit 107: 

Na, Kryetari i Republikës Shqip· 
tar-, në bazë të vendimit me datë 
9-1926 të Këshillit Ministruer : 

Dekretojmë: 
1. Tue marr para sy, sh nevojën e 

domosdoshme qi ka qvtei i Shlrokt's 
(të rr thit të Shkodrës) për me sigu 
rue shpejtimin e punimeve për ndër 
t-sa etj. si edhe për t'i ndihmue në 
dodin e nii molos, e për zbukurimin 
e atij qyteti, Bashkija e Shkodrës dhe 
ajo e Leshës do të marrin edhe nii 
taksë l 010 ma tepër mbi giaoat qi 
importohen. 

2. Ç'do dispozitë ligjore asht e 
pa fuqishme në qoft se i kundërshton 

kësaj dekret-ligië. 
3. Këjo dekret- ligjë hyenë në fuqi 

prej di-ës së shpalljes dhe mbetet pa 
fuqi në kr_re të mot-motit. 

4. Mini,,1rija e P. të Mbrendshme 
ngarkohet me z, batirnin e saj. 

Pranohet. 
Z. B. BEGOLLI : Z. Kryetar I Un 

nuk e pranoj se Shkodranët po vdesin 
unit, 

Z. KRYETARI : Bisedim mbi de 
kret-ligjen mbi transferimin e nji kre 
diti prej fr. ari 4000 në budget 925-26 
të Miois!ris së P, të Jashtme defini 
tivish r. 

Këndohet dekret-ligja artikull për 
artikull si pason : 

Lekret-llgjë 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare, mbas vendmit me datë 30-1-926 
të Këshillit Mioistruer, 

Dekretojmë: 
1. Qi të tra nslerohet nga kursimet 

e komp: tencavet të Legatës s' onë 
n' Angora që prej d rtë l-lV-925 deri 
në fund të Dhjëtorit 925 n' art. "Mo 
bilie., të budgetit 925-26 të qendres 
Mininis së P. të Jashtme nji kredi 
prej fr. ari 4000 për blemjen e mobi 
ljev ~ të Legatës së nalt-përmendun. 

2. Këjo dekret-ligjë hyenë në fuqi 
që prej ditës së shpallies së sajë, 

3. MioistriJa e P. të Jashtme si 
edhe Ministrija e Financavet ngarko 
hen me zbatimin e kësaj dekret-ligjë. 

Pranohet. 
Z KRKETARI: Bisedim mbi de 

kret-Iigien mbi shtimin e nji shumë 
prej fr. ari 2100 budge.it 925-26 t~ 
Minis'ris së P. të Jashtme për Lega 
ten e A:::gorës, definltivisht, 

Këndohet dekret-ligja artikull për 
artikull si pason : 

Dekret-ligjë 
Na, Kryetari i Republikës Shqip4 
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tare, në. mbështetje të vendimit me 
datë W-XIl-25 të Këshillit Ministruer, 

D e k r e to j m ë : 

I, Qi për t'i bamë balle rrogës 
alokaclonit të nji Ministri fuqi Plotë 
n' Angora si edhe shpenzimet e ndry. 
shme për tre rnuejt e fundit t' ush 
trimit financjar ,925·26 i shtohet bud 
getit t' asajë Legate nji shumë prej 
fr. ari 2100 tue u përiashtuem 300 
fr. ari n' art.. "Rrogë., 1500 n' art. 
"Allokacjon,, dho 300 n' artikuj! 
"zjarrn, dritë e qira,,. 

2. Këio dekret-ligje hyenë në fu 
qi qysh pr.] ditës së shpalljes. 

3, Ministrij'l e P. të [sshtme dhe 
ajo e Financave t ngarkoh.n me zba 
timin e saië. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi dekret 

ligjen mbi shtojcen e nenit I. dhe të 
§C. të nenit 2 të ligjes mbi regulli - 
min e pasunis së Shetit në Sarandë, 
për herën e dytë. 

Këndohet raporti i komisjonit si 
pason: 

Kryesis së Dhomës se· Depute/vet 
Në mbledhjen qi mbajti me datë 

28-IV-926 tue pasun pranë numrin 
legal, korn'slonl i Financavet pranoj 
me vota unanime dekret-ligjen mbi 

• shtojcën e nenit I. dhe të § C. të ne· 
nit 2 të l'gjës mbi rregullimin e pa 
sunis së Shtetit në Sarandë. 

Për me i parashtrue Dhomës, ke 
mi nderin 1' i u a këthej më me gjithë 
aktet r. lative, 

Me nderime të posaçme, 
28-JV-925 

Firmue: F. Rusi, m. p. 
Z. K. SEIDINI: Çështjen e pssunis 

së Shtetit së Sarandës e kemi bise - 
'due sa herë me kolegët dhe këjo çështje, 
ka nji randësl të posaçme. Për arsye: 
I. Se nuk shoftë ketë aqë zotësi n' ata 
nëpunës qi emnohen atje, dhe e I I. 
se në këte mënyrë Saranda do të ba- 

nduna në § § b, c, fillojnë votimet për 
zgjedhjen e dy antarve arbiter nënshte 
tas Shqiptar e qi banojnë mbrenda 
kufinit të Republikës Shqiptare qi sh » 
nohen në nenin e parë të ligiës rela. 
·tive me datë 28-VII-25, të cilët nuk do 
të jenë prej banorve qi kanë të bsjnë 
me pasimin e Shtetit në Sarandë. 

Votimi fillon n' orën 9 para dr, ke 
dhe merr fund 01 a 5 m. d, 

E) Në mbarim të votimit do të 
mbahet nji proçes-verb rl ku do të she· 
nohea votat e ç'do përsoni qi asht 
vorue dhe dy pre] tyne qi kanë firue 
votat me unanirnitet ose me shumicë 
ma tepër s : të tjerët prej zgjedhëseve 
qi ndochen aty zgjedhin për arbiter 
si mbas nenit të parë të ligjes me 
datë 28 · Vil ·25. 

F) Kopja e proçes-verbalit po atë 
ditë ka me i u paraqit kryetarit të ko 
misio rit dhe të dy të zgj,dhunit si 
arbiter do të lajmohen me shkr. s prej 
Kryetarit të Këshillit të treguem në 
omin e parë të ligj.s me datë 28·Vil-25 
dhe gjithë ashtu ky njof im do t'i 
bahet edhe popullit me shpallje të 
zakonshme. 

O) Ne mbarim të formaliteteve të 
treguerne në § e sipërme ç'do votues 
ve tërn në pikëpamjen e abuzimit në 
zgjedhjen e bame, mund t'i drejtohet 
gjyqit të paqit të drejtësis mbrenda në 
tr i] ditë tue nisë qi ng<1 data e dekla- 

B) Këto lis'a mbeten tii varuna tri] rimit të zgjedhunit të dy arbitrave 
ditë nepër vende publikë të Sarandës. dhe giyqi detyrohet me e përfundue 

C) Ndër këto lista, në qoftë se prej çështjen mbrenda në dp ditë. Vendi- 
karegoris të për sonave të treguem në met kës~~ore jan.ë :ë prerne, . . 
§ ) d · d k h d H) Ne rasë qi të vendoset prishja a rejtohet n o us rue preten ue . 

h . . h . 1. .. .. e zgiedhjeve prej gjyqit në fjalë ba- se as t përjas tue preJ istës pa pase . . . . . . . 
d .. hk 1. · d . h hen zgjedhjet e reja st mbas dispozi- n Oll]! s ak 1gJuer, e rejta es qyr· .. .. . . 

. . tave ie kësaj shtojce, 
timit të kërkesave këso doret t lehet në I) Kët d bit t" · dh k e a y ar 1 ra i: zgrc un nu 
kompetencën të Këshillit nalt përrne- . · ë , të k · · rnarrm pies n a ornisjon para 
ndun dhe ky shqyrtim do të përfundo- b . it t; f 't t .. k d ht" 't bi m anmi a au c un ers 1m1 m 1 
het mbrenda 24 orëve tue nisë qi nga annulimin e zgjedhjes pa marrë fund 
mbarimi i afatit të rnvarjes të listave gjyqi në favor të tyne. 

. dhe vendimi i shqyr.imit asht i premë. Pranohet. vijon 
D) Në mbarim t' afateve të përme- Shtypshkroja "Nikaj» Tiranë 

het copa copa, i lutem Dhomës së 
Deputetve mos t' a pranojmë në këtë 
sesjon, po t' a lamë për sesionin e 
vjeshtës, dhe atëherë të bahet nji 
projekt i ri i claboruern ma mirë. 

Z. J. URSHID: Z. Kasern Si jcini 
nuk do të kundershto] kët ligië në 
princip po do të kundërshtoj atë ar 
tikull, i cilli i jep të drejtë Qeveris t~ 
shesin pasimin e Shtetit 

Këndohet dekret-ligja si pason: 

Dekret-Ligje 
Mbi shtojcën e nenit L dhe të §c. 

të nenit 2. të ligjës mbi rregullimin 
. e pasunis së Shtetit së Sarandës me 
1 28-VII-25. 

Na, Kryetari i Republkës Shqipja 
re, mbas vendimit me datë 24,ll-26 
të Këshillit Ministruer, 

D e k r e t o j m ë: 
Qi zgjedhjet të bahen në kët më 

nyrë: 
A) Nën Kryesin e krahinari! for 

mohet ni këshillë tue pa së pranë si 
antarë Kryetarin e Bashkis, Komandan 
tin e gjendarmeris e Nënkomiserin e 
policis t' atij vendi, 

Ky këshillë r dakton listat e treg 
tarve dhe të banorve të Sarandë" qi 
kanë të bainë me pasunin e Shtetit . 
e qi gjinden në moshë 20 vjeç e ma / 
nalt. BKSH
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Dreltlmt : 

PERMBAJTJA 
M. e Drejtësia : Qarkore gji th Pro· 
kurorive e gjyqeve. 
M. P. Jashtme, mbi nenshkrimin e ak 
tit final të kufivet. 
Drejt. P. Shëndetsis, mbi mjekimin e 
disa katundeve. 
Të ndryshme emnime në Shëndetsi. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këjo bozë e pa diskutueshme për I tokolet dhe konvencionet të delimita 
dhanien e mirë të Drejtësies së mirë I cionit të kufivet, Akte finali do të re 
në Shtet s' ka dyshim qi do të giindet gjistrohet në Sekretariatin e Përgilth 
e shoqënurne dhe e bashkueme me shme të Shoqëris së kombevet. 
karakterin tuej të drejtë dhe të pa 31-Vll-26 Nr. 2236-Vl 
perulët në zgjidh.en e çashtjevet qi 
iu përkas.n, I Dret. P. e Shëndetsfs 

Përtundo] me ju kuitue prap se: 
===============! kjo Mlnisrie ka për të qenë përkra 

h· si atynëv.t qi mbarojnë detyrën 
e vetë si duhet dhe ndjek detyrën me 
gjith rrugat legalet' aiynëve prej jush 
qi nga ç' do pikparnie i mungojnë 
d.tprës, 

3-VIII 26 Nr, 1555-Il! 
Minis ri i Dreitesis 
J Kedhi (d. v.) 

Mbi mjekimin e disa 
katundeve 

Raporti qi paraqitet nga ana e In 
spektorit të kësej Drejtorije, njofton 
se aë Rethin Malarik t'Elbasanir, në ven 
det: Bradashës, Mozge, Griglan, Fu 
sha-Labinotit, Shushicë, Byshek, Haj 
daran, Bugjez, [ogodinë, Murlqan, 
Kuq an, Gjergjan e Gjonern jan mje 

-------1 kuerr e kininizucrn (1402) vetë, dhe 
për këto janë shpen-uem Kgr, 20,530 
quinine. 

4-Vlll-26 Nr. 1428 

Qarkore gjith Prokurorive 
e gjyqeye 

Ju njoftohet si mbas dekretit 
Nr, 1314-1 d, 31-7-926 të Snkelq. 
Kryesis së Republikës mbasi mu ngar- 

1 
_ 

kue detyra e Ministrit të Drejtësis sot 
me darë 31-7-936 mbasi m'u dorëzue 
Dikasteri kësaj Ministrie prej Zav. 
Ministrit Z. Hysen Vrtonit fillova në 
detyrë. Kësaj detyrë kaq të randë e 
të shenjte nuk ju kurseva me qellim 

Mbi nenshkrimin e aktit 
final të kufivet 

Me 30 të k, m. u-nenshkrua në 
qi vetëm e vetem t'i sherbej Atdheut. Paris në Konferencën e Arnbasadorve, 
Kam shpresë të gjalla se giirh nëpun- prej përfaqësuesvet ti: Britanis së Ma 
e at e Dreitësies tue rnbajtë moralin dhe, të Fraucës, t' Itatis dhe H! Japo 
e lartë kan për të kqyrë e mbarue njes me nii anë, dhe prej përfaqësue 
me kujdesië 1,1jith çashtjet q'i përkasin sv-r të Shqipër is, të Greqis dhe të 
pushtetit gjyq~utr. Në ketë ras ju J Jugo llavisë nga ana tiatër, akte fi,.,li 

I 
kujton] se: Organi Gjyqsuer i Shtetit I i delim tacionit të kutivet të Shqipëris, 
e veprimet e veta giyq-ore duhet me \ me të cit- n ;ërfaqë~ues,t -= Satcteve 
pasë për bazë fondamentali! indip n- l-rnitrofc n' rm n të Qeverive të tyre 
dencën e vetë dhe nuk ka me pranue \ deklar?juL' kuht e Shqpëris të cak 
n.dërhyrje te nji organit tjetër. të Shtt:-1 tueme rrerru.lishr dhe zotohen të res. 
tit, pektojnë pikërisht dhe loyalisht pro- 

Te ndryshme 
Emnime në Shëndetsit 
Zs», Operator i Spitalit Shtetit Di! 

Tiranë Z. Dr. Shyqri Çupishti si mbas 
vendimit të Këshillit Mioistruer N~. 
244 d 22-7 926 asht emnue me De 
kr. tin e P. T. Kryesis së Republikës 
Nr. 197 e d. 24. 7, 926 Drejtuer Ope· 
rator i Sp'talit Shtetit në Korçë; ish 
Drejtor i Spitalit Korçës, tash Zave~ 
dës, z, Dr. Sati Zavalaoi ,tran~fer~.IMJ 
për Mjek i dytë i atij Spitali', 

BKSH
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II. 

BIS E·o IME T E DH O MES SË . D EP UTET VET 
Mbledhja 32 

E Sbtunde 1 Maj 1916 ora 3.30 m. dr. 
(Krye1on z. Ko1taq Kotta) 
(Vijon nga num. 124) 
Shtojcë e § C. te nenit 2. 

K) Vendimet për caktimin e qira· 
vet të vjetit të fundit, kan fuqi dhe 
për kohen e ardhëshme deri në lirim 
të godinave ose deri në të lidhunit e 
ndonji kontratës. 

Pranohet. 
Shtoicë e § I. te Nenit III. 

L) Mioistrija e financavet asht e 
detyrueme me i dhanë afat pagimit 
të derjruemeve me këto vendime nji 
kohë· prej dy muejshë a deri me 2 vjet 
me kiste të caktueme si mbas gradës, 
shume së vendueme. 

T' interesuemit për me mue]t me 
përfitue nga këjo e drejtë, janë të de· 
tpruem me i paraqit zyrës përmba 
ruese aktin e Ministris se F ioancavet 
per caktim afati e të kisteve me gjithë 
nJi dorëzani të ligiëshme. 

Pranohet. 
Shtim mbi shtojcën e Nenit të I. 
M) Arbitrat e zgjedhun prej inte- 

resuemve ne ketë mënyrë, po nuk 
vazhduen rregullisht në komisin ar 
bitrare për me përmbush detyrat e 
qalltuem në ketë If gjë, e po nuk e 
11iatl'ren paraspesh thirrjen e Krye 
sis se komlsis arbitrare të bamun me 
ndermjeU!sin e autoritetit administrativ 
te-: vendit.- Ministrija e Fisancavet asht 
tompetente me i dhanë edhe nji afat 
,rij"U orëshë, Mbas k@tij komuoiki 
snl·po nuk u rregullueaë në përmbu 
fhjoaf o det1res se tpoe, Ministrija e 

Financavet, tue i quejt këto dorëheqës, 
asht kompetente me i urdhënue Krye. 
sis së komisis me veprue me dp de 
legatët e Ministrive dhe t' interesue 
mit e humbin të drejtën e marrjes 
pjesë në ketë komisi. 

Pranohet. 
Shtojcë e Nenit IV ; 

N) Ministrija e Financavet autori 
zohet me i dhanë me qëra ose me i 
shit tokët Shtetnore në Sarandë treg 
tarve industrijal qi duen t' ushtrojn 
mjeshtrin e tyne n' atë qy1et. 

NJ) Këio shojcë hyenë në fuqi që 
nga data e shpalljes saj nepër vise 
publike të Sarandës prej ants t' auto 
ritetevet të Sarandës. 

O) Ministrija e Drejtësis e P. Bo 
tore e e Bujqësis dhe ajo e Financa 
vet ngarkohen me zbatimin e kësaj 
shtojce. 

Z. J. URSHID: Këtu asht ba ku 
ndërshtimi qi kemi neve, se këjo de 
kret-ligjë asht bl për regullirnin e 
pasunis së Shtetit dhe këtu vendohet 
me nji nen shitja e Sarandës. Prandaj 
i lutem Dhomës së Deputetve mos t'a 
pranojnë ketë nrn, se si thashë, këtu 
kemi pasë qeltimin të regullojmë pa 
sunin e Shtetit e jo të shesim Saran 
den. Prandaj lutem ky artikull mos të 
pranohet e te bajmë nji ligjë të ve 
çantë për mënyren e shitjes se pasu 
nis së Sarandës. 

Natyrisht këio shitje nuk do të ba 
het me n ii ure hën të Pref kti t, po sh'. 
tja do të rregulloh.t me nji ligjë të 
veçantë dhe këio shi]e do të regullo 
het me atë ligjë qi asht paraqit së 
ndër. Dhomës së Deputetve mbi shi 
tjen e pasunive të vogla të Shtetit e 
jo mbas d, shirës të njenit apo të rje 
trir, Kujtoj se m' at ligjd plotësoher 
qellim i, po n' asht se nuk e pranoni 
m' a.ë m.riprë, bahet me rnënpr-n e 
adjudikats, në daçi keë menyrë në 
daci ate. 

Z. XH. YPI : Me qenë se asht nji 
projekt-ligjë qi asht paraqit këtu, do 
t' ishte ma mirë t' a bisedojmë kur të 
b'sedohet ajo ligjë, po me ngutësi. 

Z. H, DELVINA: Edhe sikur t' a. 
xhurnohet ke]o çështje, konsekuencat 
janë, se asht nji dekret- ligjë qi asht 
vue në zbatim. Z; Ministri i Financa 
vet e tha mirë se ktjo shitje do të 
rregullohet me Iigien mbi shitjen e 
pasunive të vogla të Shtetit, se me të 
vaktë pasunit e vogla kan ma tepër 
shpenzime për mbajtjen e tyne, se sa 
i japin dobi Shtetit, dhe për ke të a"'9 
sye asht ma mirë qi të shitet. Prandaj 
tham qi ky artikull të lidhet me atë 
ligië qi do të na bjerë Ministrija e Ff 
nancavet dhe ky artikull deri sa mos 
t' aprovohet ajo l!gjë, mos të vihet në 
zbatim. 

Z. M. KASO : Sikur se tha i ndër. 
Z. S. ST A ROYA: (M. i F.) Në J kolegu i im z ', J Urshid, Ministrija e 

ketë nën thuhet se autorizohet Minis- Financavet me ketë dekret ligjë ka 
trija e Financavet me dhanë me qëra J ikun nga kufija e ligjës mbi regulli- 
ose me shit tokë Shtetnore në Sarandë min e pasunis së Shtetit, se ligja qi 
tregtarve industrijel qi mund t' ush- asht ba, në të cilen bazohet këjo de. 
trojnë mjeshtrin e tyne n' atë qytet. kret ligië, ka qenë vetem për rregu- 

BKSH



llimin e pasunis e jo për shitje, dhe 
gjerë m' at pikë qindron kuflni i asa 
[ë ligjë qi asht votue ma përpara nga 
Dhoma e Deputetve, dhe çosa kë]o 
dekret-liglë ikë nga ky kufi, ouk mund 
të pranohet. Pasunij e Sarandës ka 
nji randësi të posaçme dhe nuk mund 
të rregullohet me atë projekt-ligië qi 
asht paraqit Dhomës së Deputve për 
pasunit e vogla të Shtetit, se pasuni 
ja e Sarandës as'it e madhe e ka nji 
kymet të shumët, dhe me nji artikull 
kësisoilt nuk mund të shifet nji pasu 
ni kaq me rendësi. Prandaj bashko 
hem me Z. J. Urshid dhe kërkoj nga 
Dhoma e De putet ve qi ky arti ku lii i 
fundit mos të pranohet dhe Qeverija 
të paraqes nii projekt-ligië të posaç 
me, ku, jo t' autorizojmë Qeverinë, po 
të japim të drejtë të shesin dhe ajo 
ligji! duhet lë përmbajnë të gjitha a- \ 
to dispozita qi janë t~ nevojshme për 
të mprojtun të d·ejtat e Shtetit. Pra 
ndaj ky artikull të refuzohet. 

Z. S, STAROVA: (M. i F.) Kur 
u paraqit këjo dekret-Iigië dhe mbi 
ketë artikull kemi ba fjalë, Në rasë 
kur vajtem në Serandë për të shikue 
mos marrëvesht]et qi ishin shkaktue 
prej mung sës të oji ligië s -konstatueme 

' se atje ndodheshin disa tregtar indus- 
trijal qi kishin sjellë veglat e nevoj 
shme për të ngreh fabrikat e tyne, 
po, nga mungesa e nderresaver, nuk 
kishin ku t' ushtrojshin tregin e tyne, 

Edh· autoritetet zyrtare fleinë ne 
për zpra për arësye se s' kan ku Ile] 
në gjetke. Pra tue pamë nii gjendje 
të tillë, asht nevojë qi disave prej a 
tpne qi duen t' ushtrojnë tregtia r 

FLETORJA ZYRTARE 5 GUSHT Jg26 ~---------------------------- 
e dytë t' adjudikatës, se me të verte 
të ka nevojë shumë, dhe po të lihet 
kështu, përveç se tregtija atje nuk do 
të ketë ndonji zhdrivillim, dhe ato të 
pakta ndërtesa qi grinden atie, dita 
me ditë do rrenohen. 

Z. F. VOKOPOLA: Kë]o dekret 
ligjë në princip u pranue, dhe komi 
sjoni tul'! mos patun dijeni mbi propo 
nimin qi bahet sot, nuk mori parasysh 
ndenji ndrim. Më duket se Z. Ministri i 
Financavet ka të drejtë kur thotë se kjo 
gja asht domosdoshme e e nevojshme, 
dhe për me qenë në rregult e për me u 
plotësue dishiri i të giithve, proponoj 
qi m' atë artikull të shtohet, se mëny 
ra e shitjes re gullohet mbas nji liglës 
së posaçme •• 

Po të shtohet këio, edhe qellimi 
përmbushet, dhe proponirnl i tyne me 
rret parasyesh. 

Z. M. KASO : Arësyet qi d.Ito] Z. 
Ministri i Financavet, janë shum të 
drejta, po ato arëspe e detyroshin Z. 
Ministrin qi të qindronre në ku 
finin e ligiës për rregullimin e pasu 
nis së Shtetit në Sarandë, 

z. Ministër na ka paraqit nli de 
kr. t- ligië me nii arti ku li qi nuk ka 
relacion me nit ligië qi tregon Z. e 
tij, se ky nën nuk e ka vendin këtu 
e dinjiteti i Dhomës na thotë t' a he 
qim dhe pranimi i tij asht qesharak. 
Sa për shtojcën, qi proponon Z. Ferid 
Vokopola. dhe sikur t' a vemë, nuk e 
ka vendin këtu, Asht nji gabim tra 
shanik t~ vihet nji artikull këtu qi 
nuk ka aspak relacion me tigjen mbi 
rregullmin e pasunisë së Sarandës, 
dhe pranimi i tij i bje shumë posh 
ter Dhomës së Deput-tve, Arësyet e 

s' kan se ku t' a ushtrojnë, t' u epen Z. Minist~r mbi nevojat e ndertesavet 
vende për me muejt me ngreh nder- në Sarandë, i pranoj dhe me ngutësi 
tesat. Këio dekret-ligjë bazohet mbi I të na paraqesin projekt ligj en t' eta 
ligi ~n mbi. shitjen e pasuniv e _të vos- boru_eme në for.nën e duhur me gjithë 
la të Shtetit, dhe ne c pranoni në ket l detalet. 
mënpre, m r!, lose pranon: mënjren Z. S. ST ARO VA: {M. i F.) Ga- 

bim trashanik nuk asht aspak, CJe, me 
ligjen qi kemi paraqit këtu në Parta. 
ment mbi shitjen e disa pasunive të 
vogla të Shtetit e me listen qi iemi 
tue pregatit, ky nën ka relacjon, dhe 
kështu gabimi trashanik nuk asht i 
Ministrls së Financavet po i_Z. Kasos. 

Z. M. KASO : Gabimin trashanik 
e ka Z. Ministri e jo un. 

Z. J. URSHID : Dhoma e Depu 
t.tve përse i kërkoj Z. [Ministrit lis 
ten ? Pse mund të ketë pasuni · qi 
nuk asht n' interesë të Shtetit qi të 
shiten dhe për ketë arëSYF k!rkuem 
listen për me ditë të cilat mund te 
shiten e tt! cilat jo. Pranda] i lutem 
shokëve ket nën t' a lamë se nuk e 
ka vendin këtu. 

z, F. RUSI: Un me parafolësit e 
mij bashkohem, se me të vërtetë Sa 
randa ka nii rendësi të madhe dhe 
shitja e pasunis së Shtetit qi ndodhet 
atje duhet të regullohet me nji ligj! 
të posaçme. Në kohën kuer ishte Mi•. 
nistër i Flnancavet Z. Myfid Liboho 
va, pat ardhë nji projekt për shitien 
e rasunis sl! Sarandës. Atëherë Z, c 
tyne nuk bane ndenji kundershtim 
dhe sot nuk kuptoi arësyen, pse atë 
herë duhesh të shitesh e sot jo? 

Z. J URSHID : Atëherë u rëfuzue, 
Z. F. RUSI : Po, pse e refuzoj shu 

mica. 
Z. S. STAROVA : (M. i F.) Mund 

t' i shtohet këtij nenit se mënyra e 
shitjes regullohet mbas ligjës s~ po 
saçme. 

Z. Dr. SIMONIDH[: Të thuhet 
pas nii ligjet të posaçme e jo pas li· 
gjës së posaçme, se atëherë kuptohet 
se ligja asht. 

Z. KRY 3TARI: Kush. asht antar i 
pranimit të këtij artikulli me shtojceo: 
mënyra e shitjes se kësa] pasunlje re 
gultohet mbas nji ligjës së posaçme, 
të ngrehin doren ? 

Pranohet me shumice. 
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Z. J. URSHID : Atëherë u vendos 
shitja e Sarandës !.. 

Shtojca e Nenit IV. u pranue si 
pason: 

N) Ministrija e Financavet autori 
zohet edhe me i dhanë me qera ose 
me i shit tokët Shtetnore në Sarandë 
tregtarve industrijal qi duenë t' ush 
trojnë mjeshtrin e tyne n' atë qytet. 

Mënyra e shitjes së kësaj pasuni 
je regullohet mbas nji ligjës së po 
saçme. 

NJ) Kë]o shtojcë hyenë në fuqi që 
nga data e shpalljes sajë nepër viset 
publike të Sarandës prej anës au'ori 
tetevet të Sarandës ; 

O) Ministrija e Drejtësis, e P. Bo 
tore e e Bujqësis, si edhe ajo e Fi 
nancavet detyrohen me zbatimin e kë 
saj shtojcë, 

Z. KRYETARI: Bisedim mbi pre 
jekt-Iigjën mbi shpërblimin e gicna 
vet të monopolizueme të regilstrueme 
për heren e dytë, 

Këndohet raporti i Komisionit të 
Financavet si pason : 

Kryesis së Dhomës së Deputetve, 
Komisioni i Financavet tue pasun 

pranë numrin legal në mbledhjen qi 
mbajti me datë 28-IV.926 pranoj me 
vota të përbashkta projekt-ligjen mbi 
shpërblimin e gjanavet të monopoli 
zueme e të regjistrueme verem me 
ndryshimin e art. I. si formulohet ma 
poshtë. 

Art, I. »Gjanat e monopolizueme 
të privatve shkrepca, letra e gypa ci 
ngaresh, bobina e letra lojësh) qi ndo 
dhen sot të regjistrueme e të depozltue 
me në magazinat e Shtetit, shpërble 
hen në bazë U! çmimit të vërtetë qi 
kan 'pasë në kohë të regjistrimit e qi 
do të caktohet prej nji komisije të po 
saçme. Veçanërisht ju këthehet taksa 
doganore atyne qi e kan paguem», 

Për me ja parashtrue Dhomës ke- 

son: 
Gianat e monooolizueme të priva 

tëve (shkrepca letra, gvoa cingaresh, 
bobina e letra loiet) qi ndodhen mt 
të regiistruëme e të depozituerne në 
magazinat e Shtetit, shpërblehen në 
bazë të çmimit t~ vërtetë qi kan pasë 
në konë të regjistrimit e qi do të cak 
tohet prej nu xomisii të posaçme. Ve 
çanerisht ju këthehet taksa doganore I hen me zbatimin e kësaj ligjë. 
atyne qi e kan paguem. Z. KRYETARI : Bisedim mbi de- 

Këndohet :: r. li. dhe p ·anohet si I kret ligiën mbi mi kredi prej Fr. ari 
pason: 135,000 për ndertimet e Kazermave 

Këjo kornisl përmbahet prej ma Skanderbeg e asaj të Durrësit, ptr 
të na I tit p .. rf iqësues t' administratës I heren c dytë 
së vendit, prej Drejtorit apo Krpene- Këndohet raperti i komisjonit si 

mi nderin t'i u a kthejmë bashkangii 
tun, 
28-IV·26 Për Kryetarin e Kom. 

të Financavet 
F. Vokopola m p. 

Projekt-ligjë 
Mbi shpërblimin e gjanave të mo 

nolizueme e të regiistruerne 
Këndohet Art, I dhe pr ..• nohet s i pa- 

punsit të Financavet e prej nil anta 
rit të dhomës treg/are (ku nuk ka 
dhernë tregtare merret nji anar i 
Bashkis së vendit) 

Këndohet Art. IIJ. dhe pranohet si 
pason: 

Vendimet e kësaj kornisije do t'i 
komunikohen t' interesuemvet, të ci 
lët mund r i kundërshtoinë para gjy 
qeve mbrenda 10 diësh nga data e 
komunikimit. 

Këndohet Art. 4 dhe pranohet si 
pason : 

Shpërblimet qi do të vendosin me 
ketë mënyrë, u paguhen t'interesuem. 
vet (rue filluem nji mue] r-h1s shpa 
lljes ~ë kësaj ligië) në tre mue] nga 
11ji e tretë për ç· do muej. 

Këndohet Art. S dhe pranohet si 
pason : , 

Qeverija do të kujdesohet me nji 1' 

mënyrë të posaçme për ruejtjen e gia- 

nave të përme nduna n' art. I. e për 
shitjen e tvne me konditë e xportacio- 
11i, Në qoft se deri në nji vjelë mra 
pa shpalljes së kësaj ligi provc.hët me 
dokumenta se shitja e tanë gjanavet 
apo e nji pjesës së tyae nuk ka qenë 
e mundun, Këshilli Ministru~r jep ve 
ndim për të djegunit e tyne nder qe 
ndra ku ndodhen përpara komisionit 
të përmendun n' an 2. 

Këndohet art. 6 dhe pranohet si 
pason : 

Kc jo li gjë hyenë në fuqi që di ten 
e shpalljes në Il.toren zyrtare. 

Kt<ndohnt art. i 7- dhe pranohet 
si p son : 

Miristriia e Firiancavel, e Drejtë 
sis dhe e P. të Mbrendshme detyro- 

pason: 
Krvesis së Dhomës së Deputetve. 
Komisjoni i Financavet tue e pa 

sun pranë numrin legal në mbledhjen 
qi mbajti sot me 28-4-926, vendosi 
me vota të përbashkta pranimin pikë 
risht të dekret-Iigiës datë 5-I-926 qi 
flet mbi ndreqjen e kazermës «Sken 
derbeg , e mbi meremetimin e asaië 
të Durrësit. 

Për ketë qellim pranohet transferi 
mi i nji shume Fr. ari 25,000 nga 
kapitulli «municion e armatim» i bud 
getit të Komandës të Fuqis Armate 
në kapitullin e përkatëshem. 

Për me i a parashtrue Dhomës ke 
mi nderin t'i u kërhelrnë bashkali 
dhun. 

28·4-926 
Për Kryetarin e Kom. 

të Financavet 
F. Vokopola m, P. 
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Z: 8. BEGOLLI : Kush asht res 

ponsabel këtu për ketë kazerrnë : Qe 
verija a e ka qit n' ankau ndreqjen e 
sajë? 

z, S. ST AR OVA: (M. i F.) Ka 
zërma Skanderbeg ishte tue u shembë 
kështu dhe ajo e Durrësit. Organi 
zatorët qi janë këtu kur panë se në 
çë gjendje gjinden këto bar.ë nji pro· 
ponim qi të rindertohen, bane planin 
dhe e paraqiten, të cilin Këshilli Mi 
nistruer e pranoj. Nuk asht dhanë 
n' adjudikatë po ndreqet drejtë për 
drejtë, dhe po të merrni e të ke qprni 
punën qi kan ba ats organizator, do 
të shifni se asht ba në nii mënyrë 
shurn të mirë. 

Z. B. BEGOLLI : Mbasi Z, Minis 
t.r po thotë vet se nuk asht dhanë 
n' adiudikatë, do të tharn se ka abu 
zimin, dhe kicjo më kujton kohen e 
[eniç- rve» hesh-hedy, nesh-hedy,, • 

Z. Dr. SIMONIDHI: Kur kemi bi 
sedue për çështjen e zbukurimit të 
Kryeqytetit e kur n ' asht paraqit pla 
ni, kemi pa se n' ate figuronte nji ka 
zermë e rrenuerne dhe tue u bazue 
mbi atë plan, kemi vendue exoropria 
cjonin e atyne shpijave qi do të rre- 

Në vende të tjera për sheridetësi 
prishin miljona e na nuk brjmë kur 
gja, po në mos tjetër, mos t' a deb 
soimë shndëtin e popullit tue ngreh 
stalë kualsh në midis të vendit ku 
asht she ija ma e mirë, se sikur ne 
ser të binë nji sërnundje, si tifo, ko 
lerë të jeni të slgurtë, se këto srnu 
ndje do të hapen me nji shpejti të 
çuditëshme. 

Ushtris në budget i kemi caktue 
nji shumë prej 5 milionësh, kur se 
për org inizirnin e shendetësis nuk ke 
mi ven asnji dheçë, Nga ai vend do 
të dalim me shetit e në vend qi të 
respirojrnë air të mirë, do të marrim 
erë arnonjakut e nxcirash. Prandaj u 
lutem shumë qi al vend mos të rnbe 
tr t si kazermë, po të transformohet 
ja në shkollë ushtarake apo në zyrë 
Qeveritare. 

Z. S, STAROVA: (M. i F.) Jam 
në gjendje t'i përgjegji un Z. Dr. Si 
monidhit 

Nji herë i tham Z. së tij, se ka- 
zerma ruk prishet. Sa për piken e 
dytë, si teori, Z. e tij mund të ketë 
të drej'ë, se ate qi thotë Z. e tije ke 
mi marr parasyesh edhe ne. po orga- 

nohen. Due të pyes z. Ministrin e P. nizatorët na siguruene se pikëpamja 
Botore qi këio kazermë a thue do të shëndetësore asht marr parasyesh , Sa 
prishet nii ditë? për atë qi thotë Z. e tij qi nji kazer- 

Qëllimi i jonë asht Kryeqytetin t' a më nuk mund të bahet në midis të 
m~de.rnizojm: dhe për ketë. gin p~ \ q~te.tit, .. kemi .~hembutla se edhe ."~ 
prishim shpiiat e bo. tës Tant në njt 

1 

~~d1~ ~e. Romes k.~ kazerma ku rinë 
vend ku asht Senati, ku po bahet nii njt division kalorës, 
Hotel modernvn' atë vend kaq të bu- I Atje nuk do të ketë erë të keqe, 
kur për shetio, në vend qi të krijojmë i se asht ba në mënyrë qi edhe ato qi 
uji gja të mirë, po krijojmë nji ka· bsnojuë mbrenda nuk ndinë farë erer. 
zermë, po krijojmë riji vend për ny- I I përgjegjem Z Bahri Begollit, qi 

I 
cira kuajsh e njerzësh, Un p otes.oi thotë se ka shpërdorime dhe i 
kundra ngrehjes nji kazermës ar'e, po i tharn, se këtu shpërdorime s' ka dhe 
me qenë se shpenzimet u banë, të I puna qi po bajnë këta organizator, 
transferohet në zyre Qeveritare apo I asht në shesh, e Z. e tij në qoft se 
në nji azil, se do të jetë turp të sho- 1 ka ndenji dyshim, të kërkojë Iorrni 
fin ~të huejt në mezln e vend.t r.ji k;::- , min e nji komisioni e të konstatohet 
zermë për ushtarë e nji stallë kualësh, çështja. 

5 

I Z. M. KASO; Un do të marr fja- 
len për oji pikë për nji çështje kon 
tabiliteti. Asht e vërtetë se kur asht 
ba këio dekret-Iiglë, ka qenë Dhoma 
e Deputetve gjerë në fund të vitit fi 
nancjar 925-26 nuk e ka votue ketë 
dekret-ligjë. Si mbas i eg.rllës së pt!r 
gjirhshrne, kur nuk votohet nji kredi 
prej vjetit financiar të shkuernë, atë 
herë nuk vendohet as me projekt-ligjë, 
po Ministrija e Financavet detyrohet 
t' a klasin në budgetin e ri, se, bise 
dimi e vendimi i Dornës së D;'putet 
ve për nji kredi të vjetit të shkuem, 
sot qi jemi në vjetin financjar të ri, 
më duket se asht kundër regullës së 
kontabtlitetit dhe kë'o gj 1 do të bjerë 
konfuzjon në budgetin e Shtetit. Pra 
ndaj i lutem Z, Ministër ketë çështje 
t' a lanë, dhe mbasi nuk asht votue 
para mbarimit të vi-tit 925-26, t'0 a 
hjellin në listen e prishjeve të vjelit 
financiar 926-27 qi të gjindet në rre 
gull me kontabilitetet, se kurdoherë 
qi mbeten të tilla kredina të mprapa 
mbetuna, këto gjithnji futen në bud 
getin e ri, • si të Jene, ja 
në favor j 1 në disfavor të Shtetit. 
Prandaj për çështje të regullimit të 
kontabilitetit, i lutem Z. Ministrit t' a 
hje llin në budgetin e ri. 

ZAN A: Kë]o asht nji dekret - ligjë 
e jo nji projekt-Iigjë. 

Z. M, KASO : Si do qi të jetë ja 
projekt-ligië ja dekret-ligië rregulli i 
kontabilitetit e kërkon kështu, 

Z. S. STAROVA. (M. i F.) K~jo 
asht r ji dekret-llaië qi asht paraqit 
me kohë dhe nux e di se për çë farë 
arësyet ka mbeturi deri tani pa dalë. 

Me gjithë ketë për çështj 'O e kon 
tabilitetit jemi fare në regull, se ligja 
e kontabilitetit qi asht në fuqi thotë, 
qi për ato sende të kryeme në vjetin 
e kaluern, kur nuk mund të paguhen 
11· atë vjetë, o pse mungon hredija o 
për arëspe se nuk paraqiten dokumen- 
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ta justifikuese, mund të kryhen mbre 
nda në nji kohë dy muejshë dhe pa 
gesa bahet n' ankont të vjetit të ka 
luem, Pra, mbas ligiës së kontabilite 
tit në fuqi, jemi plotësisht në regullë, 
se deri në fund të Majt lejo let rre 
gullimi i pagesa vet për punë qi janë 
krye n' atë vietë. 

7. F. RUSI : Sa për ate qi thotë 
z. Kaso, më duket se nuk ka të drej 
të se dekret-ligja xen vendin e ligj,s 
e në pikëpamje të kontabilitetit asht 
fare në regull, dhe Ministrija e Finan 
cavet ç· atë ditë qi ka dalë ky doret, 
ka të drejtë t' a llogarisin ketë shumë 
si mbas ligjës së kontabilitetit në 
fuqi. 

Do të vi në fjalë të Z. Bahri Be 
golli qi punët e Shtetit mos të bahen 
me ahmanete, se me të vërtetë bahen 

merr nji pjesë. S' dytit, nuk asht nji 
arëspe të mbështetemi tue thanë se 
edhe në vise të tjera ka kazerma në 
midis të qytetit, pse atje ka pssë Mbre 
kn feudal, të cilët kanë goditë kazer 
ma për ushtar e kalorës të vet, dhe 
ato kazerma kan kushtue miliona dhe 
për këtë arsye kan rnbetë, po ne këtu 
po bajrnë :ë reja. Sikur 1' a kishim 
mbajtun ke të kazermë si çe kje, sot 
kë]o do t' ishte tie tër gjA Suma qi po 
kërkohet til votohet sot, këio asht pri· 
shë dhe kazerma asht në mbarim e 
sipër. 

Sikur most' ishte ndreqë dot' ishte 
ma mirë, po mbasi asht ba asht nji 
punë e kryerne, dhe këio kazermë po 

- mbarohet si n]i lule. Fjalët qi u thanë 
se të tilla pune mos të bahen me 
amanetet, ato fjalë t' i lamë për ata 

shpërdorime. Kemi ndigiue se disa I t' orientit e jo për ata t' oçidentit, se 
tregtar të ndershëm i kan ba of rta 1 n' asnii bina nuk do të gjinde! ajo 
Qeveris për materjalin e vili s presi-1 bukuri, ajo mjeshtri qi gjindet n' at.' 
dencjale me çmime shumë ma të lira . kazermë. Kam shkue e kam pa atje e 
se i ka ble Qeverija dhe a'ë materjal 
ata tregtar mund t' a dorëzoishin në 
Durrës me atë çmim qi Qeverija e 
kishte ble në Trijeshtë, Prandaj ba · 
shkohem me Z. Hegollin qi të tilla 
çështje të bahen me ankand se me të 
vërtetë, në punë Qeveritare, jo vetëm 
nder ne po edhe gjetke bahen abuzi 
me, Në ketë çështje nuk janë ba abu 
zime, po për të tjerët, po. Më duket 
se këto fjalë qi u banë sot, u shkak 
tuen se me dërgimin në komision të 
këtij dekreti, nuk asht njehun rregu· 
Ila se duhet 'ë shkonte edhe në ko 
misjonin e ushtris. 

Z. S. BLLOSHMI: Të gii hë bise 
dimi u bA pse u veprue jashta rregu 
llit 'dhe pse nuk kuptojmë çështjen. 
Çështja e kaeermës asht me shumë 
rendësi dhe herën e parë kur asht 
paraqit ky dekret kam thanë disa fjalë. 

Pikë s' parit nuk asht e drejtë se 
plasi nuk. e merr kazeraren, plani e 

kam pa greshtet e kualve të bamë për 
bukuri e jam çuditë për punë e vepra 
qi kan ba ata organizator atje, Por 
këtu në Shqip ri duhet nii bojë e bu· 
kur jashtë, nji pluhun syesh se nuk 
kuptojmë gja, dhe i thashë atyne 
sikur t' i kishit dhanë nji bojë të bu 
kur përj~sht~ e mandej te kishit punua 
mbzend, do të kishim thanë,· aht çë 

punë të bukur kanë ba. Po ata më 
thanë se na kemi nji plan dhe punojmë 
mbas tij. Due t' i nap përgjigje Z. 
Doktorit, të cillit si e thss'ië ma parë 
i dhaçë të drejtën për observacjone qi 
bani, po me qenë se parat ,u prishën 
dhe kazerma asht në mbarim e sipër, 
do t' i tham Z. së tij, se në qoftë se 
rinë ata organtza.or, të cilët janë 
njerëz teknikë e punojnë me mjeshtri 
e me program, ajo kazermë do të jetë 
lule, dhe un oji odë qi janë rue e godit 
ala mbrendë, kishe me dashtë të kishe 
odën e bukës, dhe vendin e kalit 

të bajë për shtëpi t' eme. Kë]o tregon 
Zotënl, se sa paska vlefte nji njeri 
qi kupton detyrën e vet dhe ka tekni 
kë e mjeshtri në punë. Prandaj me 
gjithë gëzim e votoj ke të kredi dhe 
këjo kazermë do të jetë shembull për 
Tiranasit dhe për shumë njerëz qi 
kan hane e hotele dhe do të jetë nji 
shkollë për ne. 

Z. S. STAROVA: ( \i\, i F.) Z. Bah· 
ri Begolli thotë, pse u la n' amanet 
ndreqia e kësajë kazerme. Do t'i tha 
më Z. së tij, se po t'u vente n' ankand, 
do t' a merrte ndonji usta Bilal, i ci 
li nuk do të bate gja fare, dhe na ja 
lame në dorë t' atyne qi janë njerëz 
me kulruer të naltë e qi diinë se çë 

bajnë, se me të vërtet këlo kaz: rmë 
do të dalë nji vepër mallëshrore. Do 
t'i jap p~rgjigje edhe Z, Dr. Simo 
nidhit qi thotë, se kazermat nuk bahen 
në midis të qyetit. Ketë e çmojmë 
edhe neve, po duhet të marrim para· 
syesh dhe gjendjen e Kryeqytetit t' 
onë, dhe se asht nevojë të kemi nji 
kazermë ku të mbajmë ushtarët, të 
cilët sot po rinë bashkë me kuat ne 
për hane, se edhe ushtarët janë djelmt 
e këti populli e duhet të përkujdese 
mi për ta. Sa për çpërdorirnet qi për 
mendë Z. F. Rusi qi thotë se janë ba, 
le t' a thotë açik leu janë ba e kush i 
ka ,ba, po io kështu en -general 

Z. F. VOKOPOLA: Ma përpara 
nga të giithve më binte fjala mue qi 
ishe relatori I komisionit. Komisioni 
i Financavet ishte drejt për dreit kom 
petent, dhe atë ditë qi u pranue në 
princip ky dekret nuk u kundërshtue, 
Këtu flitet mbi kredi qi duhet të japim, , 
dhe fjalët qi bahen sot mbi kazermën 
e kishin radhën atë ditë qi bisedohe 
she në princip e jo sot. Këtu kemi 
dy rrugë, o t' a pranojmë o t' a refu 
zojmë, dhe mue më duket se asht e 
drejtë t' a prano.më, se si tha edhe 
Z. Ministri i Flnancavet, ky dekret-li- 
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gjë asht paraqitë në kohën e duhun, 
të hollat janë prishë, dhe për të qenë 
në rregullë qi kërkon Z. Kasso, Ruk 
na ng,.·lë tjetër veç se t' a pranojmë, 
nit tezë të ndryshëm, atëherë bje në 
kundershtim me kontabilitet. 

Sa për abuzime qi thuhen se janë 
ba, unë për vehten t' ime kam qenë 
7 -8 herë atje e kam pa se ç' po punoj· 
në ata organizatorët, dhe puna qi po 
bajnë ata, meriton me të vërietë lavd. 
Prande] do t' ishe i mendjes qi fjalët 
abuzime, të ngrehen prej proces-ver 
balit. Sa për shënderësin ajo asht nji 
pikë tjetër, dhe duhesh kejo pikë, 
t' ishte marrë para syesh ma përpara, 
se kë]o kazermë tani u ba. 

Z. B. BEGOLLI: Due t' i jap për 
gjegje Z. Ministrit të Financavet, qi 
thotë në qo] ë se kam dyshim, të kër 
koj të Iormohet nji komision, Unë, tu 
organizatorët Italian, nuk kam aspak 
dyshim, dhe kam nji respekt të math 
për ta, dhe të gjithë bota e din, se 
unë italianët i kam respektue e i res 
pektoi gjithmonë, po unë tu Komanda· 
nti i Përgjithshëm nuk kam besimi 

Z. F. RUSI: U keq kuptova, dhe 
prandej due t' a shpjegoi mendimin 
t' im. Mbas fjalës qi tha Z. Bahri Be 
golli, unë ma parë thashë, se çështjet 
t Shtetit t' onë duhet të qiten n' an 
ka9'1, qi mos të bahen abuzirne.. 

Sa për çështjen e kësaj kazerme, 
nuk thashë se janë ba abuzime; se 
kam shue e kam pa punën qi janë 
tue ba ata organizatorët atje, dhe më 
të vërtetë janë tue punue me teknikë, 
dhe vepra e .otyne asht me të vërtetë 
për t' u lavderue, dha nuk mund të 
thuhet kurrë se ata.abuzojn, se mbas 
punët qi kanë ba ata, nji gjA e këti 
llë, nuk mund të thuhet në kurrnji 
mënyrë. Sa për çështjen e hekuravet 
për vilën presidenciale, se Qcverija i 
ka blemë ma shtrejtë, se sa i kanë 
ofrue disa tregtarë të ndershëm, kë;o 

asht e vërtetë, 
Z. XH. YPI : Organizatorët qi ka· 

në ardhë kë:u, po punojnë me zell e 
dashuri, dhe tham se janë të vetmit 
ata qi mund të ndertojnë nji godinë 
të këtillë, si asht ajo e kasermës. Me 
gjithë qi bashkohem me idenë e Z. 
B. Begollit, tue patun besim të· plotë 
n' ata organizatorë, unë e votnj. Va 
zhdimi i bisedimit në ketë mënyrë 
më duket se asht jashtë rregullit, se 
neve ketë e kemi bisedue e e kemi 
pranue nii herë në princip. Prandej 
proponoj të hyem në bisedim artikull 
për artikull e mos të zgjatemi në bi 
sedime kot. 

Z. V. SEVRANI: Për organizatorët 
kam respektin ma të math, se ata me 
të vërtetë po tregojnë nji zotësi të 
madhe, vetëm lutem rnbassi Z. Bego 
lli tha, se po bahen abuzime mbassi 
këjo fjalë ban nji përshtypje :të keqe, 
në asht se me të verietë janë ba abu 
zime, të bahet nji anqet dhe të shi 
kohen llogarit e Komandës të Fuqis 
Armate. 

ZANA: Bani nii proponlm me 
shkresë. · 

Z. B. BEGOLLI: Zotni, abuzime 
janë ba mjaft, dheejarn në gjendje të 
tregoj- se ku janë ba e kush i ka ba. 

z, KRYET ARI: Bani proponim me 
shkresë .• 

Z. BLLOSHMI: U tha se janë ba 
abuzime. Sa për pjesën e kasermes 

' kundershio] e protestoj gjithmonë, se 
në ketë pjesë nuk janë ba abuzime as 
prej Komandantit, as prej organiza 
torvet, Sa për abuzimet tjera qi mund 
të jenë 'ba, Zotnit e tyn·, të japin nji 
shkresë, e vernë në rendin e ditës, 
dhe e bisedojmë. 

Z. KRYET ARI : Të këndohet de 
kret-Iigia. 

Dekret-ligjë 
Na Kryetari Republikës Shqiptare, 

në bazë U! vendimit me· datë 29.12-25 

të Këshillit Ministruer. 
Dekretojmë: 
1) Qi për t'i bamë ballë shpen 

zimevet për ndreqjen e Kasermës 
Skanderbeg, dhe për të meretueme ate 
të Durrësit, të transferohet nji shumë 
prej 35,000 fr. ari nga kapitulli 11Mu 
nicjone e Armatim» të budgetit 92S 26 
të Komandës së P. të Fuqis Armate 
në kap. e përkatëshem, 

Prënohet. 
2) Këjo dekret-ligj hpenë në foqi 

që nga dita e shpalljes. 
3) Ministrija e Financavet ngarko 

het me zbatimin e sajë. 
Pranohet. 
Z. B. BEGOLLI: Un nuk a pra 

noi. 
Mbyllet n' ora 6 -15 m. d. për t' u 

hapun ditën e merkure me 5 Maj. 

Mbledhja 33 
E Mërkurë 5 Maj 1626 ora 3 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 

Këndohen emnat e :misavet e mu· 
agojnë z. Z. C. Kryeziu (leje) B, Be 
golli, B. Frashëri (leje), P. Vokopola, 
H Biçaku, H. Delvina, r, Koçi, H. 
Toska, H. Kuqi, J. Hurshid (leje), K. 
~jeda (misjon), Dr. Lon Gjini, M. Bu 
shati, M. Tutulani (mlsjon), M, Libo 
hova (leje), Dr. Vozho ri (leje), Xh. 
Zogu. 

Z. KRYET ARI: Shumica asht mble- 
dhja hapet. ' · 

Këndohet nji proponim i disa de· 
putetvet me të cilën kërkohet qi të 
paraqitet prej Qeveriës nji listë të 
studentavet qi ndjekin mësimet e tyne 
me bursa të Shtetit. 

Pranohet, 
Zonja Olga Cali lutet qi t' i lidhet 

nji pension çupës së ssië. 
I referohet komisjonit të lutjevet. 
Z. Terencio Toçi paraqet kopjen 

e prolekt-Iigjes mbi pensjonin e An• 
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selmo Lorekjos dhe lutet qi të merret 
parasyshë, 

I referohet komisjonit. të lutjevet. 
Këndohet shkresa e Këshillit Minis· 

truer me të cilën këndohet qartësimi 
i paragrafit D të ligjës pensjonevet 
Ushtarake në fuqi e rregjistruem në 
Nr. 172 datë 4-V-926. 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet shkresa e Z. Ministrit 

të Financavet me të cilën lutet qi të 
shtyhet edhe për dhet ditë pët gjigja 
qi duhet të japë mbi pyetjet qi i bani 
deputeti i Gjinokastrës Z. M. Kasso 
për sa i përket banknotave të Bankës 
Kombtare. 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi de 

kret-Iigiën si shtojcë-nenit I. edhe te 
paragrafit C të nenit II. të ligjit mbi 
rregullimin e pasunis së Shtetit në 
Sarandë (definitivisht) 

Këndohen parafët si pasojnë: 
A. Nënkryesin e Krahinarit formo 

het nji Këshillë tue pasë pranë si an 
tarët Kryetarin e Bashkis, Komandan 
tin e Gjindarrner.s, e Nenkomiserin e 
Policiës atij vendi. 

Ky Këshillë repakton listat e treg 
tarëve dhe banorve të Sarandës që 
kanë të bajnë me pasunin e Shtetit e 
qi gjinden në 'i11oshë 20 vjeç e ma 
naltë, 

Pranohet. 
B. Këto lista të mbeten të mvarun 

3 ditë nepër vende publike të Saran 
des. 

Pranohet. 
C. Nder këto lista në qofte se prej 

kategorls së personave të treguem në 
§ A drejtohet ndokush tue pretentue 
se asqt periashtue prej listës pa pasë 
ndon]l shkak ligjur, e drejta e shqyr· 
timit të kërkesavet këso dore i lehet 
në kompetencë të Këshillit naltpërrne 
ndun dhe ky shqyrtim do të perfu 
ijdohet mbrenda 24 orëve tue nis që 

Pranohet. 
F. Kopja e proces-verbalit po atë i tesuemve në ket mënyrë po nuk vazh 

ditë ka me ju paraqitë Kryet~rit Ko- \ duan rregullist në kornisë arbitrare 
misjonit dhe të dy të zgjedhunit si 
arbiter do të lajmohen me shkresë 
prej Kryetarit të Këshillit treguem në 
nenin e I. të ligjit me ct· 28-7-25 dhe 
gjithashtu ky njoftim do t' i bahet 
dhe popullit me shpallje lë zakon- 
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nga mbarimi i afatit të mvarjes së lis 
tave dhe vendimi i shqprtimit asht i 
premë. 

Pranohet. 
D. Në mbarim t' afateve perme 

nduna në § B. C. fillojnë votimet për 
zgjedhjen e dy ari'arve arbiter nën 
shtetas Shqiptarë e qi banojnë mbre 
nda kufinit të Republikës Shqiptare 
qi shenohen në nenin e I. të ligjës re 
lative me d. 28-11 ·25 të 5ilët nuk do 
të jenë prej banorve qf kanë të bajnë 
me pasuninë e Shtetit në Sarandë. 

Votimi fillon në orën 9 para dre 
ke dhe merr fund më ora 5 mbas 
dreke, 

Pranohet. 
E. Në mbarim të votimit, do të 

mbahet nji proçes-verbal ku do të 
shenohen votat e ç'do përsoni qi asht 
votue dhe dy prej tyne qi kanë fitue 
votat me umanimtt.t ose me shumicë 
me teper se të tjerët, prej zgjedhjesve 
qi ndodhen aty zgjidhen për arbiter 
si mbas nenit I. të ligjit med. 28-7-25 

shme. 
Pranohet. 
G. Në mbarim të Iorrnalitetve të 

tregueme në § e sipërme ç'do votues 
vetëm në pikpamjen e abuzimit në 
zgjedhjen e bame rnuod qi t' i drej 
tohet gjyqit Paqt të De lvinës rnbre 
nda në tri ditë tue nisë që nga data 
e deklarimit të zgiednunit të dy arbi 
trave dhe gjyqi de yrohet me e per 
fundue çështjen rnbrenda në dy ditë. 
Vendimet këso dore janë të prerne. 

H. Në rast që të vendoset prishja 
e zgjedhjeve prej gjyqit në fjalë bahen 

zgjedhje të rea si mbas dispozitave 
të kësaj shtojcë. 

Pranohet. 
I. Këto dy arbitra të zgiedhun nuk 

marrin pjesë n' atë Komisjon para 
mbarimit t' afatit kundërshtimit mbi 
anulllrnin e zgjedhjes pa marr fund 
gjyqi në favor të tyne. 

Pranohet. 
Shtojcë § C të nenit 2. 
I. Ministrija e Financavet asht e 

detyrueme me i dhanë afat pagimit të 
detyruemve me këto vendime nji korë 
prej dy muejsh a deri me dy vjet me 
kiste të caktuerne si mbas gradës 
shumës vendueme, 

T' interesuemit për me mue]t me 
perfitue nga këjo e drejtë janë të de 
tyruem me i paraqitë zyrës Përmba 
ruese aktin e Mioistris së Frnancaver 
për caktim afati e të kisteve me giith 
nii dorzani të ligjshme. 

Pranohet. 
Shtim mbi shtojcen e nenit të I. 
1\1. Arbitrar e zgjedhun prej t' in- 

prr me përmbushë detyrat e ngarkue. 
me m e ketë ligië, e po nuk mueren 
para sysh thirrjen e Krpesis komisis 
arbitrare të bamun me ndermjetsi t'au- 
toritetit administrativ të vendit, Mi 
nistriia e Pinancavet asht kompetente 
me i dhanë dhe nji afat prej 24 o 
rësh. Mbas këti kpmunikim, po nuk 
u rregulluen n~ përmbushjen e dety 
rës, Ministrija e Financavet duke i 
qve itë këto dorëhjekës asht kompe 
tentë me i urdhnue Kryesis komisis 
me veprue me delegatët e Ministrive 
dhe të interesuemit e humbin të dre] 
ten e marrjes pjesë në ketë kornisije, 

Pranohet. 
vijon 

Shtypshkroja "Nikaj» Tiranë 
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Fletoria ~ 
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Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

Pl\TTlM~: për nil mot fr. ar 12 në /I Drejtimi: Zyra e Slztypf.t I/Nil copë e jave, fr. ar 0.15 ;_nfl cepe 
S!Qlpui ; fr. ar 20 )ashta; LJ T I R A N £ LJ e jnl!s sf kalueme fr ar 1.uu. 

PERMBAJTJA: 
Qarkoret e M. P. Mbrendshme, mbi 
lëshimin e nji pasaporte. 
Min. e Drejtëais, Mbi nepunsina va- 
kante. 
Shp. e gjyqeve, kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

MUt [ ~. It MRRtH~n,Mt 
QARKORE GJITH PREF[K. E NfNPREF 
Mbi lëshimin e nji pasaporte 

Shp. e Gjyqeve 
Vendim afati për t' aratisun 

====-=======-====! Mbasi nuk asht zanun Sinan i bi- 
ri Vath Zikës banues në kat. Rrinas 
Krue që pandehet se me d. 28-V-26 
ditën e ka vrarë të quaituni Sulejman 
Hakën nga kat. Zekë e Krues, Krye 
taria e gjyqit të Fillimit Tiranës që 
prej datës shpalljes të këti vendimi të 
pandehunit përmendua i nepet dhetë 
ditë afat, për me u prezantue para 
gjyqit. Në qoftë se nuk i paraqitet 
gjyqit mbrenda këti afati, vërtetohet 
se nuk don me ju bind ligjës, dhe 
kështu ka me u shikue gjyqi në mun 
gesë, kanë me ju rëzue të drejtat· ci 
vile ka me ju sikvestrue pasunia dhe 
me as nji mënyrë nuk ka me pasë te 
drejtë ankimi obi veprimet e bamuna. 

Të giith giendarmët e policët janë 
të detyruem me zaojen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduoa i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Tiranë më 2-VIII-1926 p. 850 
Kr1etari i Gjyqit, 

shue nenshtetasit Grek Z. Janit nji të 
till leje kalimi duke ju porositë qi mbas 
sodit këjo vepër mos të përsëritet, 

Përfundimi prit. t pa vonesë. 
Për dije e veprim. 
Tiranë me svut- 1926 

Mbi nëpunsira vakante 
Me qenë se vendi i Nd. Gjyqtarit 

e Kryesekretarit në Gjyqin e Paqit të 
Durrësit ndodhet vakant, njoftohet se 

Ministria e P. te Mbrendëshme i ata qi dishiroinë e janë kandidat për 
k.i dergue Nenprefekturës De/vinë, ketë nëpunsië me datë 20. VIII. 926 
shkresen qi vijon : ditën e premte ora 10 para mes ditë 

"Minis•ria e P. të Jashtëme, bazue të drejtohen në Zyrën e Gjyqit të 
në shkresën e Legatës s' onë n' Athinë Diktimit kiu në Tiranë ku do të ha 
me shkresën e vet Nr. 2185-I dat 30 pet konkursi si mbas rregullit prej 
Korrik 1926 na njofton se, titullar i Komisionit për zgjedhjen e nëpunsa 
asaj Nenprelekture i paska lëshue nji vet të Drejtësis. 
leje kalimi me Nr. 25 dat 10-Vl-926 1 Tiranë, më 4-VIll-926. Nr. 1425-V 
nenshtetasit Grek Jani Trandofilos, 

Tue qenë se nenshtetasve të huaj 
që kanë përfaqësuesit e tyne në Sh qi 
pëni, kur se si nuk i lëshohet në dorë 
ndo nji leje kalimi ku në rast nevoje 
ata kanë të drejtë me u dreitue ndër 
përfaqësuesit e tyne prandaj me të 
shpejtë na njoftoni se çe ka shtye ti 
tullarin e asaj Nenpreftkturë me i lë- 

• 
Sekretaria e Notarië Përmbarimit 

të Shkodrës, ndodhet vakant, prandej 
u bahet me diitë t' interesuernvet qi 
tue ju konformue qarkores së kësaj 
Ministrië të botuame në Iletoren Zyr 
tare Nr. 101 d, 6. 7, 9Z6 të paraqe 
sin lutjen e tyne deri më 20-8,926 qi 

caktohet dita e konkursit, i cili do të 
bahet para Kshillit të Dreitësiës Shko 
drës. 

5-Vlll-26 Nr. 1460-I 
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Shpalljet e Kadastrës 
Kufi tarat 

L. të zotrit P. të zotrit- J. të zotrit 
L. Shefiti e Skëndër p. përtoj v. Avdu 
llalm J. Azis Çaushi 
L. të zotrit p, të zotrit v. të zotrit J. të 
zotrit, 
L: Bedri Asim. p. të zotrir. v. të zotrit J. 
të zot rit. 
L. të zotrit, p. të zotrit. v. të zotrit. J. të 
zotrit 
L. sheshi vakfit e Bedri p. të zotrit v. Ha. 
kiu J. udha. 

" 12 L, Bedri Asim' p. të zotrir sinori liqedhit. 
J. Zt:jneli. 

limni arës 
Ara Erzishtë 
ara Vreshtali 

Vendi Strem 
Bekovicë 32 

" 6 

ara Bogovë ,, 16 

ara kryej mizër " 10 

ara te kasolle 
Çaça nit 

ara Sheshë 

" 8 

" 

ara e Suto M11jës 

Z. 7. Veli Hasan, Zalo, e Kasërn 
diernt e Turhan bej nga Katundi Be 
hovicës i qarkut Nënprefekturës Skra 
parit kërkojnë titra zotnimi (tapi) për 
pasunit e sipër shënurne të cilat si 
mbas- lettr dëshmis rë katundit Be 
hovicës i trashëgojnë prej të ndyerit 
Turhan beut. Pra kush të ke.ë ndonjë 
kundërshtim p-r këto pasuni duhet të 
drejtohen gjyqit Kompetentë brenda 
30 ditve qysh pre] datës shpalljes në fle 
toren Zyrtare. Për ndryshe mbasi të 
kalonj ky afat kjo zyrë do të krpenj 
formalitetet kadastriale si mbas ven 
dimit kshillës administratës që do të 
marri'. 

p. 10 Skrapar më 25-7-296 p. 849 
Zyra e Kadastrës 

----- - -..----- 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I 

B-1 S E O· I M E T E O H O ~~ E S S Ë 
Mbledhja 33 

£ Mërkurë 5 Maj 1626 ora 3 m. d. 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

Shtojcë e nenit IV. 
N. Ministrifa e Financavet autori 

zohet edhe me i dhanë me qira ose 
me i shitë 'tokët shtetnore në Sarandë 
Tregtarve Industriale që duen t' ush 
trojnë mjeshtrin e tyne në atë qytet. 

Mënyra e shitjes të kësaj pasunije 
rregullohet mbas nji ligjës së posaç 
me, 

Pranohet. 
NJ. Kjo shtojcë hynë në fuqi që 

nga data e shpalljes sajë neper viset 
publike të Sarandës prej autoriteteve! 
të Sarandës. 

Pranohet. 
O. Ministrtja e Drejtësis, e P. Bo 

tore. e Buiqësis dhe ajo e Financavet 
ngarkohen me zbatimin e kësaj shtojcë. 

· -z. KRY~TARI: Bisedim mbi pro- 

II_ 

DE UTET VET 
jekt-ligjin mbi shpërblimin e gla.iavet I pason: 
të regjistrueme (definitivisht). ,, Vendimet e kës ij komisije do t'u 

Këndohet e pranohet art I. si pa- / komunikohen t' inreresuemve të cilët 
son: · mund t'i kundërshtojnë përpara gjy- 

.Gjanat e monopolizueme të pri- qevevet mbrenda dhel ditësh nga da 
vatëvet (shkrep a, (erra, e gypa ci- ta e komunikimlt s. 

ugaresh, bobiea e letra loirsh) qi Këndohet e pranohet art. IV. si 
ndodhen sod të regjis.rueme e të de- pason : 
pozitueme në magazinat e Shtetit, ~Shpërblimet qi do, të vendosen 
shpërblehen në bazë të çmimit të vër- në këtë mënyrë, "u paguen t' intere- 
tetë, qi kanë pssun në kohë të rre 
gjistrimit e qi do të cak.ohe t prej nji 
komisije të posaçme. Veçanerisht i u 
kthehet taksi doganuer atyne qi e km 
pague». 

Këndohet e pranohet art II. si pa 
son: 

»Kjo komisi përbehet prej ma të 
naltit përfaqësues t' administratës së • vëndit, prej drejtorit a kryenëpunësit 
të finaocavet, e prej nji aotari të Dho 
mës tregtare merret nii antar i Bash 
kis së vendit», 

Këndohet e pranohet art, III. si 

suemvet tue filluern nji muej mas 
shpalljes së kisa] ligje në tre rnuej, 
nga nji e treta në ç'do muej •. 

Këndohet e pranohet art. V. si pa 
son : 

"Qeveri ja do të kujdesohet 
në nj i mënyrë të posaçëm për ruej 
tien e gjanavet të përmenduna n' art. 
I. e për shtijën e tyne me konditë ek 
sportasloni, Në· qoft se deri nii vjet 
rnrapa shpalljes së kësaj ligjë provo 
het me dokumenta se shitja e tanë gja 
navet apo e nji pjesës së tyne nuk ka 
qenë e mundun, Këshilli Ministruer 
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jap vendim për të djegunit e tyne nër 
qendrat ku ndodhen, para komisionit 
të për rnëndun n' art. li. 

Këndohet e pranohet art. VI. si 
p. son: 

"Kjo ligje hynë në fuqi diten e 
shpalljes së saj në fletoren zyrtare". 

Këndohet e pranohet art. VII. si 
pason : 
»Ministrija e Financavet, e Drejtë 

sis e e Mbrendëshme detyrohen me 
zbatimin e kësaj ligië,,, 

Z. KRYETARI: - Bisedim mbi 

FLETORJA ZYRTARE 6 GUSHT 1926 ------~---------------------- 
fjalë art. 5 i rregullore, me datë 25-8-25 
për zbatimin e ligjës mbi instalimin 
e irnigrandavet dhe të bulqëvet në 
iokë Shtetnore, vendosi unanimisht 
pranimin e dekret-Iigiës në fjalë.· 

Lu'erni pra Z. Krpeiar, ky dekret 
ligjë t'i parashtrohet Dhomës për a 
provim. 

28-4-926 
Kryetari i Komisjonit 

të Drejtësis 
P, Poga d. v: 

Këndohet e pranohet art. I. si pa- 
transferimin e nji krediti prej 35. 000 I son : 
fr. ari në budget'n I !J25-26 .ë Koman- [ «Diftësë-detyrat e emigrandëvet 
dës P. të Fuqis Armate. (d.ftnitivisht) qi ban fjalë art. 5 i rregullores me 

Këndohet e pranohet art. I. si pa- datë 23-8-925 për zbatimin e ligiës 
son: mbi instalimin e imigrandëve dhe të 

"Qi për t'i bamë ballë shpenzi- bul-qeve në tokat shtetnore, janë të 
me vet për ndre qien e Kazermës -Skan- përjashtuern nga taksat Noteriale». 
derbeg, dhe për të mercm-tue atë të I Këndohet e prenohet art. 11. si pa- 
Dursit, të transferohet nji shumë prei 1 son : 
35.000 fr. ari nga kap .•• Municjan, e 
,,Armatim •• i budgetit 1925-~6 të Ko 
mandës së P. të Fuqis Armate në ka 
pitullin e përkatëshme». 

Këndohet e pranohet art. II. si pa 
son: 

,, Kjo dekret-ligië hyn në fuqi qvsh 
nga dita e shpalljes». 

Këndohet e pranohet art. ill si p:! 
son: 

t> Ministrija e Financavet ngarko· 
het me zbatimin e kësaj ligjë,,. 

Z. KRYET ARI: Bisedim mbi de 
kret-Iigjën si shtojcë nenit 81 fr kap. 
ZO per taksat noter] •• le të tarifës së 
shpenzimevet. (p-r herën e dy i:) 

Këndohet raporti i komisionit si 
pason : 

Kryesis Dhomës së Dëputetvet. 
Komisjoni i Drejtësis në rnbledhien 

qi bi' ri sod me datë 28-4.926 tuc pa 
sun numurin legal të misë vet ië tij 
me shqyr.imin qi bëri mbi dekre lgiin · 
për sa i pt. .et pi.:r1a· !1 unit nga tuk 
sa norc.jale të dëtt-s-detyravet qi bën 

,, Kjo dekret-ligjë hyn në fuqi që 
prej ditts shpalljes.. 

Këndohet e pranohet art. Ill. si 
pason : 

»Ministrija e Drejtësis ngarkohet 
me zbatimn e kësaj dekret ligjë •. 

Z. KRYET ARI : Bisedim mbi pro- 

Vazhdon këndimi i raportit si pa 
son: 

Tiranë 21 Prill l9Z6. · 
Ministrisë së Drejtësie; 

, Tiranë 
Në lidhje me shkresën e atyshme 

Nr. 460-1 me 13·4-26. 
Bashkangjitun kemi nderin t'ju 

paraqesim asaj Ministrije nii projekt 
ligjë mbi akordimin e nii krediti prej 
fr, ari 20.000 për bursat e rnujit Maj 
të studentëvet qi mësojnë në shko 
llat e jashtme. 

Shtrëngohemi me kërkua me ngut 
si aprovimin e këtij projekti mbasi 
budgeti i përgjithëshern do të mund 
t' aprovohet vetëm mbrenda muejit 
Maj kur se bursat e Majit lypsen të 
dergohen të paktën deri që fund të 
këti mueii. 

Andaj lusim atë Ministrijë me ndër 
mietësue për aprovimin e saj me 
ngutsi. 

Drejtori i Përgjithshem 
P. Pogoni d. v. 

Këndohet projekt-ligja si pason : 
Art. I. Për t'u ba ballë pagesës së 

bursistave të jashtëm për mueiin 
Maj 1926 lehet në dispozisjon t~ Dre]- 

[ekt-Iigiën mbi nii kredi prej Fr. ari toris së Përgjithshëme t' Arësirnit nji 
20.000 për bursa studentësh për mueiin kredit prej fr. ari 20.000 (niizet mij) 
Maj 1926 (në parim). nga aj i caktuern për këtë qëlllrn në 

Këndorët raporti justifikativ i pa-" budgjetin e saj të vjetit firlancjer · 
raqitun Ministris së Drcjtësies prej 

1 

!926-27 
Dreitorit të P. të Arësimit z. P. Po- Art. 11. Këjo ligjë hyn në fuqi prej 

ditës së shpalljes», 
Art. III. Ministrija e Drejtësis dhe 

ajo e Finacavet ngarkohen me zbati 
min e kësaj ligjë. 

Z, K FLOQ! : Edhe herën 

gonit, si pason : 
Z. V. BAMIHA: Ministrië respon 

sablë përpara Dhomës së Deputetvet, 
asht Mi :1stri i Drejtësis dhe io Dre] 
tori i Arsimit, Pra aktet qi na vijnë 
këtu duhet të mbsinë firmen e Mmis 
trit përgjegës e jo të Drejtorit. 

Z. KRYETARI: Ky asht raporti 
[ustiiikativ qi i qe dërgue Ministris 
së Dreitësis nga an·~ Drejtoris së 
P. të Arë si.nit edhe ky na vjen me nën 
shkrim t~ Ministrit të Dreitësis këtu. 

' tjetër 
Drejtori 'e P. Arsimit na kërkoj nli 
kredi rrej 50.000 fr. ar për. studentët • 
edhe at' herë na këtu pranuam tezën 
qi të mos jepen n]t kredi ma shumë 
prej nji së dyrndhetës të budgetit të 
vitit kaluern e cila asht 16,666 fr. ari. 

Sado qi at' herë u ths se qe nji 
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nevoj 'e domosdoshme se kishin nge. 
tun këq studentët jashtë, por prap 
nuk u pranue qi t' i jepej ma shum 
se nji e ndymbëdheta pjesë e budjetit 
massi asht në kundërshtim me Sta 
tutin. Prandaj jam i mendimit qi Dre] 
torija e P. Arsimit përsëri n'atë më 
nyrë t' a kërkojë. Tue përkrahun stu 
dentët jam i mendimit t' i je pet edhe 
ma shumë kredi Drejtoris së Arsimit 
por kurdoherë duhet të merret para 
syshë qi të mos kalojë nji të dymbë 
dheten se vijmë në kundërshtim me 
Statutin. Për këtë duhet të kthehet 
pra? në Qeverië të bahet në këtë 
mënyrë. 

Z. M. KASSO : Z. Kryetar I Pro 
jekt-ligji qi na vjen sod për bisedim 
asht nga ata qi nuk mundet t' a pra 
nojmë se këtë nuk e pranon Statuti, 
se sod jemi tue bisedue budgetin. Qi 
të japim kredi na përmeton Statuti 
vetëm kur nuk mjafton kredija e pa 
rapame prej budgietit si kur se flet ari. 
42 i Statutit. Kur se kemi në bisedim 
budgetin, Qeverija duhet r' a dijë qi 
nuk mundet të jepet kredi, por kur 
takon qi nuk asht mbaruar budgeti, 
at' herë kërkon autorizim për të vënë 
në zbatim nji të dymbidhetën e bud 
getit të kaluem, Por si duket Qeveri 
ja nuk na ka kërkue autorizim për 
nji të dymbëdhetën se mundet qi nuk 
ka pasun nevojë për të holla. Në qoft 
se gabimërisht, në vend qi kërkonte 
autorizim për nii të dymbëdheten e 
budgjetit të vitit kaluem, na solli ketë 
Projekt, at' herë nuk asht faj i i' on, 
por ky projekt le te rëzohet edhe Qe 
verija për te bërë idarei masllahat le 
te kl!rkojë autorizim për nji të dpmb 
dheten të budgetit të vitit të kaluem. 
Sa për përkrahjen e studentavet, qi 
thuhet, sod më duket se nuk bisedoj. 
më ne asht nevojë të dergoimë stu 
denta në Shkallat ose jo. Në bisedim . 

kemi mënyrën dhe rregullin qi duhet 
ndjekun për dhanjen e nji krediie' 

Z. H. VRIONI: (M. i Jashtme) Unë 
nuk jesha këtu por më duket s~ bi 
sedohet nji kredi qi kërkohet për 
studentët e [ashtrnë. Për këtë them se 
Qeverija nuk mundet të kërkojë gjëra 
qi janë kondra Statutit se edhe në qoft 
se ka ndonji gabim në shumën e kër- ' 
kueme, kjo mundet të modifikohet në 
kornisjon, kështu qi të caktohet vetëm 

sin rrugëvet. 
Për këtë Qeverija duhet t' a marrë 

parasyshë qi t' u paguaj dhe Qërsho 
rin e Korrikun, 

Z. YH. YPI : Statuti thotë qi kur 
nuk asht mbarue budgieti i jepet Qe 
veris autorizim për të shpenzue nii 
të dymbedhtten të budgetit të vitit ka 
luern Këtë na kërkon Qeverija sod. 
Prandaj unë nuk e marrë vesh ku 
bazohet Z. Kasoja qi thotë se ash ko- 

ajo sasië qi i takon si m 9.S Statutit I ndra Statuti r. 
Z: POGONI: (Drejtor i P. i Arë- Në kët mënyrë vepruam dhe para 

sitnit) Kapitulli qi shënohet në budget I disa ditve tue dhënë kr.tf për muejin 
për bursa ndahet më dy. Bursae stu- e Prillit studentavet. Pëa tue qënë se 
dentëvet të Mbrendëshem dhe bursa I djemtë t' onë kanë mbetun keq dhe 
t~ s~udentvet qi_ janë jashtë. Kësh'u j janë në oji vend të huaj qi ~uk mu 
qt sikur të mblidhen këto shuma të ndet të marren dot borxh st marrën 
dyja nji e dymbëdhita e budgetit të nëpunësit e tjerë kur nuk u paguhet 
vitit kaluem na vjen ma se 20,000 fr. rroga me kohë, duhet t' a pranojmë 
Prandaj them s c shuma qi kërkohet e të mos oajmë kundërshtime pa pu- 
nuk asht kondra Statutit se nuk e ka- n( Si kam marrë vesh kaq janë 
ton nii të dyrnbëdhetën. shtrënguar studentët për të holla sa 

Z. F RUSI : Asht e vërtetë qi Qe- kanë nisur e kan dërguar nii njeri po 
veriia duhet të mos kërkojë gjana qi saçerisht për këtë punë. 
janë në kundërshtim me Statut, por ' Z, M. KASO : Statuti na thotë se 
në këtë çashtje nuk mundet të themi kur për ç'do arës ye qi të jetë nuk ka 
se Drejtorija e Arsimit ka kërkue no- marrë formën ligjore budgeti i ri e 
nii gja qi asht kondra Statutit. Se tue dhe në rast qi Dhoma asht e ç, tun, 
qenë qi votimi i budgetit nuk ka 
marrë fund, Qeveri ia ka të s- drejtë të 

kërkojë kredina Veç kësaj për këtë 
çashrie nuk duhet të zgiatemi dhe 
kaqë në bisedim e të kërkojmë forma 
litet! se si kam marrë vesh studentët 
jashtë kan mbetun shum keq, aqë sa 

atëherë kjo i jep nii kredi të trernuej 
shërne sëcilës degë s' Administratës, 
por kjo kredi nuk mundet të kapër 
cejë nji të dyrnbdheten pjesë të bu 
dgetit të virit të kaluem. Këtë na tho· 
t~ Statuti kështu qi Dhom e Deputet 
vet vetëm këtë të drejtë ka edhe Q~- 

po i nxjerrin jashtë nga pensjonet qi veja këtë duhet të kërkojë. Pra sod 
ri rë, se nuk u janë nague bursat. duhet të mos arojmë se jemi Maj 
Prandaj këtë duhet t' a pranoirnë dhe pesë e Qeverija po të kish nevojë du 
nga ana tjetër t'i rekomandohet Qe- r.ei të kish ardhun me kohë t' a kër 
verisë qi studentëvet kur.l h rë t'u konte d. m. th. prej. kësaj kuptohet 
paguhen të hollat ma parë nga t~ tie se nuk ka pasun nevojë qi nuk e ka 
rët dhe si kur të mos jetë në gjindje kërkue nji të dymbëdheten. Po të kish 
arka, të gjejë të holla borç e t' a be- marrë n.i të dprnbëdheten Qeveri ja 
jë ketë pagesë me kohë. Se do të je- , me atë shumën e m:gullonte gjith ça 
të turp për popullin dhe për Shtetin sl.tjet c nevojshme të sajë dhe nuk 
qi të mbeten studentet t' onë të shëti- I do të qe shkaktuar qi neve sod qi 
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jemi tue biseduar budgetin të merre 
mi me kredina. Ky kuptohet qi asht 
nji gabim i Qeveriës edhe neve nuk 
mundet t' a mbulojmë dyk e shkelun 
Statutin. · 

Z. S. BLLOSHMI: Z. Kryetar! 
Më vjen çudi me zotin M. Kaso për 
se kundërshton edhe quan si nii ve 
pre kondra Statutit. Po vetë Z; e tij 
e këndoj art. e Statutit i cili thotë 
se kur nuk asht votue budgeti jepet 
nii e dymbëdheta e budgetit. të vitit 
kaluem dhe nga ana tjetër vetë e pro 
ponon sistemin e idarei-rnasllahatit. 
Pra kundershtimin qi ban Z. e tij unë 
nuk e kuptoi. Të mos zgjatemi, Z. 
Kryetar, e të merremi me theori 
ra të kota· Puna asht këtu' Studentët 
kan ngeluri pd bukë. A do t' a pranoj 
më apo do të merremi me Ior.nal'te 
L ? Më duket se nuk asht mirë të 
merremi me theori në kurriz t: atyne 
qi jetojnë [ashtë. Se na këtu po i ma 
rrim rrogat, po ata të mjerët ku do 
t'i gjejnë të hollat po të mos u der 
gojmë na. Studimet të mendojnë apo 
giindjen e vështirë qi i nxjerrin prej 
shtëpive jashtë. 

Z. Dr. S. PO JANI: Zoti M, Ka so 
ja si do vetë e interpreton Statutin 
tue i u berë zakon vetëm të kundër 
shtojë. Unë për këtë çashtje nuk do 
flas se të gjirh sa jemi këtu e kemi 
kuptuar rëndësia qi ka kë]o çashrie qi 
kemi në bisedim. Por vetëm do t'i 
lutëm Dhomës t' a pranojë "me ngut 
si dhe nga ana tjetër Qeverija të ma· 
rrë parasyshë qi t'u sigurojë dili! të 
hollat e muejvet tjerë studentëvet. 

Z. K. FLOQI: Sa do qi të gj1th 
nuk i japim të drejtë z. M. K1.:::.sos, 
po un; e mbroj. Ka të drejtë. Unë 
nuke marr vesh për se insiston Qeveri 
ja dhe nuk do të pranojë qi të Jepen 
nji c dyrnbëdheta pjesë e .budgetit 1.:. 

cila bën 16,6G6 fr. ar. po kërkon ,W.OOu 
ZANA: Ndreqet në komision. 

Z, H. VRIONI : (M. i P. të jash. 
me) Qeverija r.uk insiston qi duhet të 
jenë 20.COO fr. ar. Në qoft se si mas 
Statutit bien ma pak, le të shikohet 
në Komisjon dhe atje të caktohet sa 
sija 

Z. L. LLOGORI: Këtu asht e ver 
tetë se ata djemtë t' onë, studentë janë 
në gjindje të kritikëshme se nderi i 
tyne asht në buzë të varrit. 

Ligji mundet të jetë në kundersh 
tim me këtë veprim, por urija dhe 
nderi nuk do të dijë ligj. Se në të ti 
lla raste edhe Iigjë: kanë përjashtime, 
Se kur të shohim ata djemtë t' onë 
të cilët janë shpresa e avenir i Shqip 
risë, në rez ik sikur edhe kondra ligjit 
qi të jetë do të bairnë nji ligië të ri 
qi t'i shpëtojmë këta nga reziku. 

(Duertroki tie). 
Z. _KRYETARI: Po eve në votë. Kush 

asht antar qi të pranohet me ngut 
si e të dërgohet në komision, të ngre 
rë dorën 

Pranohet. 
Mbyllet seanca ora 5 m. d. për 

t'u dërgue në kornisjon projekt-Iigii 
masi asht i ngutëshërn. 

Mbledhjet 34 
E Merkure 5 Maj 1916 ora 5.30 m. dr 

(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 
Këndohen ernnat e Z. Z. Deputet 

ve e mungojnë Z. Z. C, Kryeziu (le 
jë), 8. Begolli, 8. Frashër! (lejë), F. 
Vokopola, H, Biçaku, H Delvina, J. 
Koçi, H Toska, H. Kuqi, J. Hurshid 
(leje), K. Mieda (misjon), Dr. L. Gjini, 
M. Bushati, M. Tutulani (rnision), M. 
Libohova (lejë), Dr. Bozhori (Ieje), 
xn. Zogu 

Z. KRYETARI: Shumica asht mble 
dhia hapet. 

Bisedim mbi projekt-ligjin mbi nji 
kredi prei 
studentesh 
ngutësie), 

fr. ati. 20.000 për bursa 

5 

komisjonit si Këndohet raporti 
pason: 

Kryesis së Dhomë; së Deputetvet 

Komisiia e posaçme e Arsimit, tue 
qenë në shumicën legale bisedoj mbi 
projekt-ligjin mbi kërkimin 20.000 fr. 
ari për studente të.jashtëm e të mbre 
ndëshrne si mas propozimit e shp]e 
gimevet verbale të Qeveriës dhe tue 
pa se nii e _dymbëdheta e shumës së 
përgjithëshme të bursistave asht fra · 
nga ari 24.170, vendosi të pranohet 
shuma prej fr. ari 24, t70, tue marrë 
pata syshë randësin e nzutësin e ça 
shtj.s, tue shtue ne projektin e Qeve· 
ris fjalën "dhe të mbrendëshëm ". 

5-5-6~6. 
Kryetari i komisionit t' Arsimit 

Kristo Floqi d. v, 
Z. V. BAMIHA: Këtu pashi! qi u 

thirën emnat e deputetvet, por nuk 
ish mbylluri mbledhja se nuk qe rnba 
rue rendi i dirës. Na vetëm pesë mi 
nuta pushim bamë. Për këte pyes për 
se u kënduen ernnat rishraz, 

l, KRYETARI: Si mbas rregullo 
res dhe procedurës qi kemi ndjekuri 
kurdoherë kur asht nonji çashtie e 
ngutshëm e mbyllim mbledhjen për n]i 
kohë të shkurtën deri sa e shqyrton 
atë komisioni. 

Z. M. KASO: Rregullorja nuk na 
thotë qi të ndalojmë vazhdimin e bi· 
sedimit qi asht në rendin e ditës tue 
mbyllun mbledhjen për të shikuar nji 
çash tie tit tër! Ma tregoni Z. Kryetar, 
ku asht ky artikul në rregollen. 

Z. KRYET Al:<;: Fërveç qi si thashë 
këtë procedurë kemi ndiekun me qi 
nda herë, por këtë e pranon dhe shu 
mic' e Dhomës së Deputetv. t. 
Prandsi mbi ketë çashtje nuk ka ma 
bisedim 

Këndohet art. I. i projekt-ligjit i 
per mueiin Maj 192a (me j.formulutm prej komisjonil si pason: 

" Për t' u ba ballë pagesës së 
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bursavet të mbrendëshrne e të jashtme 
për muejin Maj 1926 lehet në dispo · 
zicjon të Drejtoris së Përgiithëshrne 
t' Arsimit nji kredi prej fr. ari 24_ 170 
nga ay i caktuem për ketë qe llim në 
budgetin e saj t.: vjetit financiar 
926-27". 

Këndohet ar. II si pason: 
"Kjo ligje hyn në fuqi prej ditës 

së shpalljes". 
Pranohet 
Këndohet art III. si pason: 
• Ministri ja e drejtësis dhe ajo e 

Financavet ngarkohen me zbatimin e 
kësaj ligie". 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi pro 

jekt-ligjin mbi bandrollimio e duha 
nit. (për herën e dyte) 

z. V, BAMJHA: Dot' i lutem Dho- J 

rnës së Deputetvet qi në mos ka ku- 
l ndërshtim edhe Qeverija, të shtyhet 
1 kio çasht]e deri ditën e Sh unë. 

Z. S. STAROVA: (M. i Financaver) 
Për disa pika qi shihen t' arsyeshme 
për t'u sdudjue dhe nji herë në këte 
projekt edhe Qeverija e pranon qi të 
tiret deri të Shtunë. 

Pranohet 
Mbyllet seanca o-a 6 m d. 

Mbledhja e 35 
E Shtunde me S Maj 1926 ora 4 m d.1 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Këndohen ernnat e zz. Deputetet- 1 

ve e mungojnë ZZ: 
Bexhet Frashër! (me 1,je), Ce no 

Kryeziu, Hysni Toska (me leje), Jak 
Koçi, Iaver Urshid (me leje), Kolë Mje 
da (mision), Kotec Deda, Kristo Floqi, 
Lon Gjini, Milto Tutu la .i ( misjo, ), 
Myfid Libohova · (me leje), Sei J Tep. 
tani, Shasivar Alltuni e Dr. Woxho 
ri (me leje). 

Z.!KRYETARI: Shumica· asht mbk-1 
dhja hapet, 

z. V. SEVRANI: Z. Kryetar! Pa ! Mlnistruer me të cilën paraqet pro- 
hyejmë në rendln e ditës due të tharn 
dy fjalë. Me -qenë se në budget asht 
edhe dega e shëndetsis, dhe Z. Dr. S. 
Pojani asht i asajë dege, nropcnoi qi 
dhe l. e tij të shënohet në komision 
të budgetit. 

Pranohet. 
Z. J. EREBARA: Z. K1 ye tar! P.'.lra 

se të hyemë në bisedim due tit këndoj 
nji letër mbi fjalimet qi u banë nji 
ditë .Për Z. Nuredin Vlorën. 

ll!on ·fcur ,11ustafa Vlora 
Valona 

jekt ligjen mbi përjashtimin nga tagri 
doganuer të 1,500,000 kg. drithë qi do' 
t' importojnë popullsija e Prefekturës 
së Kosovës për nevojat e sajë ushqi 
more. 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet nji shkresë e Këshillit 

Ministruer me të cillcn paraqet pro 
iekt-hgjen mbi shtolcen e ligjës së 
guroreve bashkë me raportin [usrifika- 
riv 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet nii shkresë e Këshillit 

Monsieur. I 1\\inistruer me të cilën paraqet pro- 
Par vidre du Princ Nurehin Vlora, 'i id,!· Jigj..!n bashkë me raportin justifi- 

vons ëtes prië de ne plus b quenter kativ mbi institute private. 
sa rësivence iusqu a nouvel avis. 
Vlorë, 15-III-26. 

Le secretaire 
Toli m. p 

Këndohet nji shkresë e Z. Bexhet 
Frashërit me të .:::ilë,1 kërkon zgjati 
min e h iës për I:i dite, për shkak se 
familja e tij do të rinë dhe disa kohë i 
në Selanik për shërimin e sajë, 

Pranohet 
Këndohet nii shkresë e Këshillit 

Ministruer me të cilën paraqet projekt 
ligjFn bashkë me raportin j11stifikues 
mbi abrogimin e neneve 29 e 30 të 
ligiës së shtojcës procedurës-civile, · 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet nii shkres e Këshillit 

Ministruer me të ciflën paraqet projekt 
ligje11 mbi tarifen konsulare. 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet nji shkresë e Këshillit 

Ministruer me të cilën paraqet, nji 
konvensjon bashkë me raportin juc;ti 
fikativ lidhun në mes të Ministris së 
P. Botore Bujqësis e të Sali Vuçirer - 
nit pr:r mbledhjen e punimin e rra 
nies të bimës shqobe qi shjentifikisht 
merr emnin "Erica Arborca". 

Vihet në rendin e ditës. 
Këndohet nji shkresë e Senatit me 

datë 6-V-26 Nr. 70-11 si pason: 

P. T. 
Kryesis së Dhomës së Deputetve. 

Në përgiegie të shkresës s' uej Nr. 
86·1 datë 9-IV-926: 

Kam nderin me i nioftue asajë së 
Nder. Kryesije, se Senati në mbledhjen 
c vet me datë ~-V-926, pati në bise 
dim dekret-Iigien mbi taksat e Bashkis 
së Kryeqyt-tit me datë 15-11-926, dhe 
vendosi në konfo rrnitet me vendimin 
e Dhomë; <ë Deputetvet, mos pëlqi 
min e dek-e t-Ilgiës, tile lajmerue Qe· 
ver in për .mnulirnin e sajë. 

Sa për projtk'-ligj.;n e posaçme qi 
ishte et.bo.u-me për rivurnjen në fu 
qi tJ !igjës mbi financat e bashkive_] 
me da ë 2li V-923, nga ana e Dhomës 
së De utetv e, Sena ti në bazë ll: pro- 

I çedurës së r-ar-, qi i u asht' komuni- 

1 

kue m · Nr. 130-1 datë 12 VI -926, nuk 
e pa të nevojshme mbasi me mos 

· pëlqimin e dekret-Iigjës dispozitat e 
para që abrogonte këjo dekret-ligjë 
vihet në veprim vet·vetiut. 

·v,het ne rendin e ditës. 
Vihet në rendin e ditës. 1 Fabrik itorët c trikotaxhit në Korçë, 
Këndohet nji shkresë e Këshillit / luten përjashtimin nga taksa dogano- 
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re të fijeve qi sjellin ngr, jashtë si 
landë e parë për me mue]t me gjall· 

- ~ 
nue industrija e vendit. 

Arësimtarët e Shkodres luten qi 
koha e pënsionit të plotë për Arësirn 
tar të caktohet për 25 vjet. 

Rrobaqepsit e rrobave të shajakut 11· 

në Korçë, luten të merren masa për 
mos me i ba konkurencë shajaku i 
jashtem atij të vendit. 

Zonja Sanije Sevret Libohova tue 
ankue kundra Bashkis së Tiranës për 
pushtimin e ujit qi rrjedh në qytet, 
lutet për interpretimin e ligjës rela 
tive për sa i përket të tilla ujnavet. 

I referohet komisjonit të lutjeve. 
Z; KRYETAR[: Hyernë në rendin 

e ditës. - Bisedim mbi dekret-ligjen 
si shtojcë nenit 81 të Ka;i. 20 për tak 
sat noterjale të tarifës së shpenzime 
ve të gjyqeve në veprim, definirivisht. 

Këndohet dekret ligja artikull per 
artikull dhe pranohet si pason : 

!.Jekret-ligië. 
Mbi shtojcen e nenit 81 të kap. 20 

se ka disa të mbeta e mbasi asht tue 
u elaborue tue i ba disa përmirësime, 
i lutem se nder. Dhomë t' a axhur- 

ka ardhë ligja e pensjonevet ushtris? 
Z. KRYETARI: S'ka ardhë." 
Z. H. DELVINA : Projekt-ligja e 

nojmë për di ten e hane. I pe_ns!_onev~t _mbasi u pranue në parim ar. 
Pranohet. dhi ne korn.s.on dhe u elaborue së:bashku 
Z. Q. KARAOSMANI : u ba e dy- I në komisjonin e Financavet e të Drejtë 

ta herë qi krjo proje kt-Iigjë po axhur- \ sis. Në ketë projektë-Iigjë, bazat qi 
nohet e due të marr vesh nerse e çë 

farë të mbetash ka. 
ZANA : z. Kryetari Mbasi u axhur 

nue nuk ka nevojë për bisedim. 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi pro 

jekt-ltgien e pensioneve civil, për he 
ren e dytë, 

Këndohet raporti i kornisjonit si 
pason: 

Kryesis së Dhomës Deputetve 
Komisjoni i Pinancavet i bashkue m 

me komisjonet e tjerë në mbledhjen 
e ndryshme qi mbajten posaçerisht 
për studimin dhe elaborimin e projekt 
ligjës së pensioneve civil i dërguem 
nga ajo Kryesi]e me shkresën me da 
të 15-3-926 N. 35, mbas shumë bise 
dimeve të gjana e të gjata ban ndry- 

p~r taksa_t n_otarjale t~ tarmi_s të shpen- 11 ~himer qi tregon ~~koqiterisht në pro- 
zimeve te gjyqeve ne veprim. 

1 

jektin e bashkangjituri. 
Na, Kryetari i Republikës Shqip- Kornisjonet e përbashkia me ndry- 

tare, në bazën e vendimit me datë 
30-11-925 të Këshillit Ministruer. 

DEKRETOI MË 
Art. Dinesë-detprat e irnigrande 

ve qi ban fjalë artikulli 5 i regu 
llores me datë 23-VIIl-925, per zbati- 

shimet e bamuna përgjithësisht kan 
qenë të bashkuern përveç nji pakice 
kundershtoj n' art. 6 për sa i përket 
sherbirneve në kohërat e okupacjoneve 
të hueja. 

Mbasi mendimi i shumicës edhe i 
min e ligiës mbi instalimin e emigran-1 pakicës me anen e relatorvet do të 
deve dhe të bujqëve në tuka Shtetnore, shpjegohet verbalisht në mbledhje të 
janë të përjashtuem nga taksat nots 
rjale. 

Art. 2 Këjo dekret-Iigie hynë në Iu 
qi qpesh prej ditës së shpalljes. 

" Ministrija e Drejtësis ngarkohet 
me zbatimin e kësaj dekret ligjë, 

Z. KRYETAR[: Bisedim mbi pro 
jekt-ligjen mbi banderolen e duhanit, 
për heren r dytë. , 

Z. H. DELVINA : Projekt-ligja qi 
na paraqitet sot për bisedim me qenë 

përgjithëshrne, kemi nderin t'i u a 
këthejmë projektin në fjalë me të gji 
thë aktet relative për me i a paraqit 
së ndër. Dhomë për studim e apro 
vim. 

Me nderime 
17- IV -926 

Për Kryetarin e Kom. 
të Financavet 

F. ~ okopola m. p, 
Z. S. BLLOSHMI : Z. Kryetar! A 

kishte ven Qeverija, pikërisht i pra 
noj edhe komisjoni dhe kështu hyeni 
në bisedim mbi shkoqitjen e artikuj 
ve nji nga nji. Komisjoni nuk bani 
ndonji ndryshim të math, po vetëm u 
li kohën e shërbimit, të cilen Qeveri 
ja e kishte caktue 40 vjet, dhe komi 
sioni e caktoj 35. Pastaj kemi marrë 
parasyesh dhe nji pikë mbi të cilen 
heshtë projekti i Qeveris, d. m. th. 
mbi ata nëpunës të cilët në leiirn të 
detyrës humbasin jelen e tyne, hu 
mbasin nji sye apo dy, doren ose ka 
rnben, me nii fjalë bahen invalid. Për 
këta thamë, me qenë se nji e tillë 
smundie u ngjau prej sherbimit, se 
duhet të marrin riji rrogë komplete, 
se kështu dot' ankoraxhojrnë nëpunë 
sit e të kryejnë detyren me zellë. 

Këtë -: morern parasyesh dhe për 
Iemitë e nëpunësit kur vdes në dety 
rë e siper, ose nga nji shkak qi i ka 
ar+hë prej detyret. Fjala vjen, nji në 
punës në përmbarimin e detyrës së 
tij, ban hasmeri, dhe po të jetë qi 
vritet, familja merrë nji rrogë e cila 
asht e 4-5 e rrogës qi ka pasë i vra 
mi. Këjo merret vesh se do të justifi 
kohet me raportë në vendin të gjyqit. 
Pastaj ardhëm në bisedim mbi piken 
e atyne Zotnive qi kan shërbye në 
kohen e Turqis. Projekt-Ligja ka nji 
dispozitë ku thohet, qi ata Shqiptar 
qi kan shërbye në Shtetet e hueja e 
kan ardhë në Shqipni na vjetin 912 
deri në 914 e nuk janë !argue n' as 
nii mënyrë nga Shqipni]a, koha e 
sherbimit do t' u njifet për pensjon. 

'vijon 
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B I S E Di M ET E S E 
Mbledhja 31. 

E Merkure me 19-5-26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Këndohen ernnat e Z. z. Senator 
ve dhe mungojnë Z. Z. E. Frashëri 
(leje) Gj. Çuba, P. Hariro, (leje) Sh. 
Serreqi (leje) 

Mbasi u gjend shumica Z. Kryetari 
çëli mbledhjen. 

Këndohet lulja e Shaqir Shabanit 
me shokë nga Tirana me anën e se 
cilës luten qi të mos i taksohet sasi ja 
e duhanit qi kan nepër rnagaze të 
tyne i rnbledhun prej të dhetës të du 
hanit prej vjelit Hl24-25 ne bazë Li 
gjës të monopolizimit të duhanit qi 
asht tue u votue, giith ashtu luten t'i 
jepet edhe nii afat i mjaftueshëm per 
me pague borxhin e kësaj të dhetës 
pjesë pjesë me qenë se duhani për 
shkak të monopoiizimit nuk po asht 
tue ju shituri. 

I referohet Komisionit B. 
Këndohet shkresa e Dhomës së 

Oeputetve Nr. 204-1 datë !8 V-1926 
me të cilen përcillet Ligja mbi tak 
simin e duhanit e votueme prej Dho 
mës së Depu.etve, me lutje qi të bi 
sedohet e të votohet edhe prej Sena 
tit, dhe njoftonlse raporti justifikues në 
ketë rasë mungon nga shkaku se Li 
gja qi po paraqitet so: asht proponue 
edhe pranue nga Dhoma tue u marrë 
për bazë bisedimi, mbasi pat qenë 
paraqitë e pranue në parim nii tjetër / 
projekt qi mbante pranë raportin jus 
tifikues, me qenë St! parashihe shum 
ma tepër lehtësinat për ç' do klasë 
shoqënore e sidomos për bulkun. Ar 
syet qi kan shty Qeverinë dhe atë 
Dhomë për e laborimin e votimin e 
kësaj Ligjë janë prencipet e përgjith 
shme qi ka pranue glith bota e qytet 
nueme mbi ketë produkt, të cilat janë 

AT I 
të nioftuna, 

Vendoset ven]a në rendin e ditës. 
Z. KRYETARI : Tani hyjmë në 

rendin e dirës. 
Bisedim (për hercn e dytë) mbi 

Projekt-Ligien për dënimin e gjobitjen 
e kontrabandistave lë gjanave ti! mo 
nopolizueme. 

Këndohet Ligja nen për nen si 
vijon: 

Ligjë 
:\ll)i dënimin e gjnllitjt' <.' kon 
trabandistave të gjnn avc të 
monopolizueme, letra loje, 

në rnëndyrë qi vendimi i Këshillit 
Ministruer për djegëjen e gianave të 
monopolizueme të merret vetëm kur 
asht nji sasi e madhe se me duket qi 
nuk asht e arsyeshme qi për sasi nat 
të vogëla të merret vendimi i Këshi 
llit Ministruer, por këto d. m. th. sa 
sitë e vogla mund të digjen me ur 
dhënin e fitin. Financavet, përpara nii 
Kornisje të caktueme prej sajë. 

Z. J. GJINALI : Mua me duket se 
për këto gjanat e monopolizueme do 
tti mbahet nga ana e Min. Financat 
nji listë e cila do të përmbajë sasinë 
e shumtë ose të pakët të tyne, pran- 
dej them qi diegëj i si për sasi të 
madhe ashtu dhe për sasi të vogel të 
bahet me vendimin e Këshillit Mini- 

leir> cingaresh e shkrepca struer. 
Art. 1. Quhet kondrabandë edhe IIZAN A: Atëherë po të jetë kështu do të 

ç'do sasi i vog-l e sendeve qis' kan 
çilsitë e shenjat e posaçme të gianave 
të monopolizueme qi gjinden dhe zi 
hen kudo e ke cili do. 

Pranohet 
A rt. 2. Gianat qi z-hen si kontra· 

bandë konfiskohen dhe ruhen prej 
Qeverisë me nji mëndyrë të posaçme 
dhe shiten prej sajë me konditë ek s 
portacioni. 

Në qoftë se shitja e lana gianave 
të konfiskuerne a po e nji pjesë të 
këtyne nuk asht e mundun Këshilli 
Ministruer vendos djegë] sn e tyre 
pë-para nji kornisije të caktueme prej 
Min. Financavet. 

Z. A. DIBRA. Në mbledhjen e për 
parshëme kur u bisedue për heren e 
parë këjo Projekt-ligië, unë kishe pro 
ponue qi djegëja e gianavet të koofi 
skueme si kontrabandë mos të bahet 
me vendimin· e Këshillit Ministruer, 
mbasi sasija e tyne mund të jetë nji 
sasi e vogel, sa për sasitë e mëdha, 
për këto të merret vendimi i Këshi 
llit Ministruer, prandej proponoj për 
sëri] qi të shtohet në ketë nen fraza 

bahet listë nli herë në mot. 
Z. H. XHEMALI. Doemos se për 

deri sa të kryhen formalitetet për djegë 
jen n sendeve të zanuna kontrabandë 
qi nuk janë shitë do të kaloj një ko 
hë, dhe tue mbledhuri gjith sasitë c 
kësaj kategorije qi munp të ndodhen 
neper depot e ndryshme kë]o ka për 
m'u ba nli sast të madhe, Komisjoni 
tue marrë parasyesh këto pika për 
m' u rujtë ma mirë interesat e arkës 
Shtctnore e pa ma t' arsyeshme qi 
vendimi i djegës të këtyne sendeve 
të merret prej K~sh. Mtnistruer 

Z. KRYETAR!. E ve në votë, Kush 
asht antarë i pranimit të nenit 2 si 
qi asht të ngrerë doren. 

Pranohet. 
Art. 3. Gjoba e paraparne n' Art. 

11 të Ligjës mbi monopolizimin e 
shkrepsave e letrave cingaresh dhe 
letra loje me datë 21-11-1922 shtohet 
dhe bahet sa pes herë vlefta zyrtare 
e gjasë se kontrabandueme. 

Pranohet. 
vijon 

Sh typshkroja •• Nikaj» Tiranë 
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PERMBAJTJA: 
Këshilli Mioistruer vendim mbi for 
mimin e nji komisjoni legjislativ. 
Dre]. P. P. T. mbi feljen e Zyrës P. 
T. në Frashër. 
Shp. e Gj, Posaçmi per faje politi 
ke, vendim afati per t' aratisun. 
Shp. e kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Kë s il i I li Min is t ~ lHJ r 
Mbi formimin e nji 
komisjoni lcgiislativ 

Vendim Nr, 257 m • 5 VIII 926 
Këshilli Mmistruer në mbledhjen 

e t.j ië sotshme të mbaitun nm Krye 
sin e Shkelqesis Tij Kryet-rit të Re 
p.iblixës m antarë Z. Z. f osif Kedhi 
Ministër i Drejtësis, Hysen Vrioni, Mi 
nistër i P. Jashtme, Musa juk>, M•nis 
tër i P. Botore e Bulqësis _ e Zav. 
Minister i P. të Mbrendëshme, Sulej 
man Starova, Ministër i Financave., 
tue pasë në bisedim shkresen Nr. 1562 
me 2-VIII-922 të Ministris së Dr.:jtë 
sis mbi formimin e nji Komisjoni le 
gjislativ per të permlrësue e moderni 
zue ligjët qi janë në Iuqië, në nji më 
nyrë qi t'i përshtaten zakonve të ve 
ndit, e të përmbushin edhe nevojat e 
popullit me shpejtesin e lehtesinë e 
duhun, si edhe për të hartue ligja të 

reja, e per te ptrkthye edhe ata qi jasht R .. publ kës Shqiptare, i cili pan- 
shifen t' arësveshme, v ndo-i Ior.ni- dehet si propogand.st kundra Regii- 
min e nji Ko nisjoni për qeltirnia e mit e Shkëlqesis së Tij Kry~t~rir të 
sl-pertregue n, të perbarne pr ·i Z. Z. Republikës me qeilim qi të prishi 
Faik Dibra Sekretar i P. i asaj Minis- qctsin e mbrendëshme, për të cilin 
trije, A, ni Dabulla e Idriz Minga të qellim asht tue u ma-rë vesht me au 
dy _antar~ të Gjyqit të Diktim;t, e Z. j toritetet t' huaj. 
Agjah Libohova e Thoma Orollogan I Kryetarija e Gjyqir Posaç-rn për 
të dv avuksta rga të cilët tre të par- faje Politik që p~ej datës s~ shpalljes 
ve, mbassi jan· nëpunës e se do pu 
nojnë edh: jasht orari', t'ju paguhet 
nga 10 fr. ari si dj .e, · 1ë ti, rve rnba 
si janë private nga 20 fr. Hi në diti\ 
të cilat do të paguhen nga kap XII 
,.shp?nzime për ko-nis.o iin e pë.kthi 
mit të Iigiave, të p srapame në bud 
getio e Mhi~tri,ë nalt pë-men Ion. 

Sekretari General : 
M. Cur-i d v. 

Dr .. e Pllrgf .. P. Teleg. 
Mbi çeljen e zyrës e P. T. 

në Frashër 
U çelë Zyra P. T, në Frashër e cila 

filloj shërbimin postar c telegrafik për 
korrespondenca zyrtare e private. 

4-VIII-26 Nr. Nr. 40211-1 

Shp. e Gjy. t~ Posaç. 
për fale Politike 

Vendim afati për të aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Xhemal 

Kondi nga Tirana e tash i aratisun 

të këtij vendimit të pandehu nit përmen 
d un i nepë 15 d-t afat për me u pre 
zantue para Gjyqit. 

Në qoftë se nuk i paraqitet Gjyqit 
mbrenda k-ti] afati vërtetohet se nuk 
don me ju bind ligjës, dhe kështu ka 
me ju shkue gjyqi n~ mu igesë, kan 
me ju rrëxue të drejtat civile dhe në 
baz · të nenit 13 •ë ligiës posaçme 
për faji! Politik ka me ju sikvestrue 
pasenij 3 e tundësh me dhe e pa tun 
dësh me të tij dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pas të drej'ë ankimi mbi 
veprimet e bamuna. 

Të gjithë glendarmët e Policët janë 
të detyruemun me zanien e tij. 

Për plotsimin e vepravet të për 
menduna i asht shkrue Prokurories 
dhe në mbështetje të nenevet 371 372 
të procedurës Penate e nenit 13 të 
liglës posaçme për faje Politik shpa 
tlet ky vendim. 

Tiranë 6-Vlll-926 p, 860 
P. Kryetarin 
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Shp. e Kadastrës 
Zo- jat Xhevahirja e Nazirja të bi 

jat e Molla Ahrnet Pipit nga Shko 
dra, kan pas marrun uha nga ana e 
Zoj, Zyhras bii e Januz Zaganiorit 
shurne n e "· s, 2500. ku për sigurim 
të cillës sornë detyre i kan pas lanun 
peng (vda) nji tovë buket e cilia 
përbuhet prej 2 1]2.e cilia ndollet në 
lagje Ali Begaj s1 dhe nji dugajë 
(furë) e cilia n Joller në lagia Bah- 

çallek rruga Shengjinit e qarkume me 
kufitar të diitun. 

Me kenë se afat' i ka kalue e sa 
do qi kjen lajmue për pagesë por 
mb isi nuk u gj~gjen, pasunija në 
fjalë në bazë të ligjës e kerkesës së kre 
ditore s vehen n' ankand me u shitun. 

Shitja t: parë fillon me 2- VIII deri 
me 2-IX e ajo definitive gjenë fund 
me 17-IX-926. 

p. 10 Shkodër 2-8·26 p, 857 
Nëpunës' i Kadastrës : 

dynym 
2 

kufi të 
Lind p. Hysejn Ali veri Seid Muh tar zug] 
udhë. 
Lind Çizo 83j am per· veri Bektash Hc1- 
xh jug Hyzeir Asllan. 
Lind udhë per. Rapo Leto veri udhe jug 
Bektash Haxhi. 
Lind udhë per udhë e i zoti veri udhë jug 
udhë. 
Lied Rapo Seto per. Rapo Seto M Islam 
veri Rapo Selo e proj jug prro]. 
Lind udhë per. prroi. veri Zyrko Kajmak 
jug Bektash Haxhi 
Lind udhë per udhë veri ndhë jug Bek 
tash Haxhi, 
Lind proj per rrug veri Dara Liko jug 1 
rrug. 
Ltnd Shahin Koçi per Bektash Haxhi veri 
prrua jug rrugë. 

Vendi Emni lloja 
Çorrush ara brinje 

,, ara Fier 

,, ara e zeië 

,, ara vretens 

,, ara çaire 

" ara çezma 

" ara goricë 

" ara zotije 
bithe korijes ,, e ra shkozë në 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

8 

Pasunin e nalt përmendur të quaj. 
tunit Rexhep Çaush e Shaban Koçi 
Xhelil Dino, Sherif Zano Hamzo Ve 
liko nga katundi Çorush që zotnojnë 
pre] një kohe të giatë të ndame si 
mas sp-glm eve dhena në letër desh 
minë (Shehadername). 

Të përmendurit me që nuk kanë 
nonjë dokument zyrtare në dorë de· 
shërojnë ti regjistrojnë në emer te 
tpne Pra, kjo zvre në mbarimin <.; 

afatit kësaj shpalljesë dhe në bazën 
e vendimit Këshillës Administratës në 
qoftë se nuk do paraqitet nenië kon· 
dreshtirn tue u drejtue me lutje Nen 
prefekturës këtu në afatin ligjor dot 
behen gjithë formalitetet Kadastrore 
tue u lëshue titrat në duar të intere 
sumëve, 
p. 10 Ballsh 30-VIII-926 p. 849 

Nëp, Kadastrës 

Bisedimet e . Trupit Legjislativ 
SESJON"9I I II_ 

BIS~ DIME T E OH O ri1E S SE DEPUTET VET 
Mbledhja e JS 

E Shtunde me ~ Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. Kostaq K.otta) 

Këta janë nji pakicë dhe kur kan 
ardhë në Shqipni Kanë qenë 50 vje 
tësh dhe sot kan arit moshen 65, kë 
shtu qi si mbas ligjës këta kan të 
drejtë të shkojnë në pension. 

Këta nëpunës atje ku kan sherbye 
kan lanë edhe nji shumë për pension 
po ketë pension ata nuk mund t' a 
kërkojnë privatisht, po këte i a pa 
guen ai Shtet i të cilit janë nënshte 
tas. Për Shembell: Jugosllavija, Çe- 

kosllavija, Polonia etj. ketë parim e 
kan pranue, dhe nëpunësve: qi kan 
ardhë në regjimin e tyne, i u kan 
njoft vjetët e shërbimit qi kan punue 
në Shtetin tjetër. 

Ky parim u pranue prej komisjo 
nit me shumicë e jo me njisi votash. 

Ana tjetër kundërshtonte dhe tho. 
shote, se shumica e atyne nëpunësa 
vet kur kan kenë në regjimin e huej, 
jo qi punonin për Shqipni, por për 
kundrazi, kan qenë ma të medhajt 
shkaktar për vuetiën e kombit e të 
popullit Shqiptar, me gjithë qi £nukJ 
mohonte qi në mes të tyne ka disa 

qi me të vertetë kan ba shërbime, 
Un si Kryetar i komisionit, pranova 
mendimin e shumicës dhe pranimin 
definiv i a lamë mbledhjes së përgii 
thëshrne. 

Z. B. BEGOLLI : Me fjalët qi tha 
Z. H. Delvina dhe un bashkohem. 

Z. M- KASO: Me fjalimet qi bani 
Z. H. Delvina si relator i komisjonit, 
un kam shumë kundërshtime, po ku· 
ndërshtimet do t' i baj kur të bisedo 
het artikull për artikull. 

z. s. BLLOSHMI : Nii ndër ata 
qi kan kenë kundër në prin-cip jam 
edhe un. Nuk jam kundër qi t' i je- 
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pet pensjon dhe t'i siguroh t jeta a 
tyne nëpunsave të cilët kan sh-rbye 
edhe në Shtetet e hueja, po më du 
ket se nuk po merremi vesht. Çesh 
tja asht këtu Zotëni, pensioni për në 
punësit Shqiptar fillon diten e prekla 
mimit t'indipendencës të Shtetit Shqip 
tar, dhe pensioni për nëpunsit shqip 
tar kurr nuk mund të filloj para këtij 
proklamimi, se atëherë nuk k a pasë 
exsistue nji Shqipni. 

Këtu nuk kemi tezen qi ata qi er 
dhne kur u proklarnue indipendenca 
Shtetit Shqiptar, e kan punue për 
Shqipni apo jo, nuk po shaj as po 
lëvdoj ken, se këio asht tjetër gj:i, dhe 
këtu kimi nji · çeshtje princ.pi, se pen 
sjoni për nëpunsit Shqiptar duhet të 
filloj që diten e indipendencës Shqip 
tare. Perse? .. Neve qi në kornisjon 
mbetem në p ikicë, insistonim s e për 
me pague nji pension, duhet të ketë 
nji fond pensioni, dhe po t' a vesh 
troirnë çështjen ma thelit, pensioni du 
het të jepet qyesh m' atë ditë qi Qe 
veri]a i mbajti 5°10 nëpunsave mbi 
rrog., se r.ji nëpunës ka të drejtë tJ 

marrin ate qi len, e kështu si mbas 
tezit t' onë edhe nëpunësi duhet të 
marrin pension qyesh rn' atë ditë qi 
kan fillue të lanë për pensionet pa 
guhen prej fondit të pensjonisevr, 
ore] atyne të hollave! qi lihen përket 
qellim. Me gjithë kEtë, nuk shkuern 
aqë thellët po bamë nji çështje të për 
gjithshme, e murem si bazë 912 tue 
marrë parasyesh kohnat anormale dhe 
revolucionet u ndryshme në Shqvpni, 

Tashti do të tham, a kemi njerëz 
këtu mbrendë qi kan punue ma për 
para si nëpunës. Po, po për cilin vend 
kan punue? Kan pu.iue për Ilarnuer 
e sundimin e atij Shteti qi sundonte, 
Këta nëpunës mund të kenë ushqyem 
në zemren e tyne idealin ~e Shqipnis, 
po në punë kan sherbpe, si thashë, 
për flamurin e atij Shteti qi kishte ; 

sundimin m' at~· kohë P9, me qenë ' të paguhen pensjcnet e atyne qi kan 
se ata nëpunës janë edhe sot në Shqip- / shërbye në Tyrqi, me djersen e në- 

të merret vesht diplornatikisht me Shte- . 
ti T . N·· f .. . . I tejmë neve këtë ligjë, vall nëpunësit 
10 e urqis. e qo te se 1 kemi borxh 
Turqis, - shka un s'e pranoj xurr dhe 
s' pranoj asnii borxh, - e se asShtetet 
e tjera qi kan dritë prej Turqis nuk 
kan pranue as nji borxh, dhi: në qoftë 
se i kemi borxh - shak un s'e pranoj 
korr-atëherë duhet t'i rrëzojmë m' at sot po shofim se Qeveriia po i pri- 
borxh. Tyrkiia në vendin t' onë s' ka shë ndryshe. S' ka të drejtë Qeveriia 
· ·• 1·· • ·· k / t'i bajnë gllsp të drejtat e tyne r oa asnn erm re, veç se a vra, pre · 
e gri; dhe nuk ka lanë asnii godin qi N' asht se Shteti do të bahet xhe- 
mund të thomi se na lanë diçka. Ve- neroz le të bajnë nji listë të posaçme, 
tern në Tiranë kemi tri Xham ija të mbas të cilës t'u japin nii pensjon 
cilat nuk janë nji shej qytetnimi, po atyne nëpunësve shqiptar qi kan ar- 
ma tepër nji she] fanatizmit, po më dhë nga Shtetet e hue]a nga nji fond 
duket se edhe këto nuk i ka ba Tyr- i posaçern dhe pensioni t' u lidhet si 
qiia po popolli. mbas nevojës e giendj-s familjare, se ~ 

Pra nuk kemi asn]i Iortunë qi na ka nlerzë qi janë vetëm dhe ka të tie 
ka lanë Tyrqija, Në qoftë se këtu Par- rë qi kan rrobe shumë. Xhenerozite 
lamenti Shqiptar do të votojë qi do tin duhet t' a diftojmë ma përpara për 

ni, ne prap atyne mund t'u japim 
prej nii fondit special, po jo prej fon 
dit të pensjoneve të nëpunsave shqip 
tar, dhe t'u sigurojmë [ete se n e tyne 
si e dhe të Iamileve si mbas giendjes 
familjare, qi kan, se ka njerëz qi janë 
të vetëm e ka njerëz qi kan farnile, 
Prandaj, me nji artikull ti> posaçëm 
mund të c iktoj më, se sa do t'u epet 
pension ke tyne njerëzve nga nii fond 
special, se me të ve rte të ou k asht e 
drejtë qi këta t'i lamë të hjekun keq. 
Po, në qoftë. Zotëni, se neve këtu në 
Parlamentin Shqiptar pranojmë dhe 
kohen e shërbimit dhe ndër Shtetet e 
huaja. duhet të mos harojmë se na 
del nji çështje e kornplikue-ne, dhe 
Shteti Sh qp ar ka të drejë, qi ata të 
holla qi ata nëpunës kan lanë ndër 
Shtete të hueja, ka të drejtë t'i ker 
kojë. 

Nëpuns t qi kan punue neper Shte 
tet e hue ja, janë ma tepër. në Turqi, 
ata nr punës 5°lo pir pension i k an 
lanë atje, dhe Shteti Shqiptar duhet 

punsave shqiptar, v:111 neser me çë 

drejtë Quveriia e jonë ka për të ker 
kue qi këto të paguhen prei fondit qi 
kan lanë në Tyrqi, kur neve këtu në 

Parlamentin Shqiptar po aprovojmë qi 
këto fonde po i paguejmë new, Për 
me u ba kaq xhenr roz duhet me kenë 
të pasun, po na nuk po kemi bukë 
me ngranë, »s'kerni v- tlla e do t' i 
bajrnë zylyfet tjerlt ,,. Nuk jam as- 

, pak kundra qi t' u ndihmoe këtpne 
niërzeve, dhe me sistemin qi t'iashë,' 
kujtoj se do të sigu ohet jeta e tvne 
ma teper se me ketë ligjë, Në listen 

çifrave pashë, se nji njeri qi ka pu- 
nue 35 vjet merrë 250 deri ?00 fra- 
nga pensjon, dhe nji nëpunës qi ka 
punue 15 vjet në Shqipni merr afer 
85 franga ad. Mbas kësa] llogari nii 
në; unës për shërbime qi ka ba në 
vend të hue], merr 300 Fr. ari në muej 
e prej çë farë fond it i merr këto: prej 
fondit të nëpunsave Shqiptar, dhe nëpu- 
nsi qi len pensjon muei për rnuej 5°10 po 

merr vetem 85 frang. Sikur t' a vo- 

qi kau të drejten e tvne, ç'do të tho 
në ? Do të thonë se ne po i japim 
Shtetit muej për mue] prej hakut t'o- 
në nji pjese, qi me rnuejt me pasë 
nji ndihmë në kohë të pleqnis, dhe BKSH
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atdhetarët t' onë e për nëpunësit t' o 
n!jse ket e kemi për detyrë, por jo 
për ata qi kan ba sherbim e në nji 
Shtet të huej e aqë ma tepër me djer 
sën e nëpunësave shqiptar. Prandaj 
un proponoj qi këjo çështje të këthe 
het në komision prap dhe të :s udjo 
het pak ma gjanë dhe k gjejmë nji 
Iorrnyl, qi hern mos të na kornprerne 
toinë me borxhin qi un nuk e pranoj 
qi kemi në Tyrqi, e t dhe r::ë1yne 1' i 
bajrnë ndihmë. 

Z. S. STAROVA : ( \'1. i F) Reser 
vohem të japë p rgjegje kur t~ Lise 
·dohet artikull për arti u'l. 

Z. H. DELVINA: s, nevojë të 
shkoj prap r.ë komision, se komisioni 
ketë proiekt-Iigjë me modi fik i met qi 

llisht 35 vjet ose arin moshen 60 vjet. 
Vehen në pension si mbas deshirit e 
kerkesës së tyne vetëm ata r ëpunsë 
qi kan plo.ësue 25 vjet sherbim, 

Pranohet. 
4. Nëpunsat civil pensjonohe n në 

mënyrë të detprshme : 
a) Kur pa shëndetësija e tyne i 

ndalon të vazhdojnë në shërbim. 
b) Kur mbeten sakat (infirme) sa 

nuk mund t' a ~ryej detyre». 
c) Kur me vendimin e giy eve 

kompetente derohen ma tepër se oji 
vit t burg, d'ie denimi i tyne mos të 
jetë shkauz r ër interesa vetjake o 
çnderim a tathëri të cilat i rezoir ë të 
dre] tt n e pensionit. 

Z. M. KA -;o: Pjalët qi thuhen në 
ka ba, e ka pranue dhe nuk asht ma I ketë nen në § c) j:rnP të tepërta se 
në kompetenca të tij të for,nuloj n i I për to ban fjalë art. 26 i kësaj ligje. 
artikull të posaçern dhe me ketë Me kerë artikull nuk kuvendohet për 
e ka në dorë Dhorn' e Deputetve t' a humbjen e cension't t' atpne qi deno- 
ndryshoj. hen p: r çnc rm apo trathëti, po ku- 

2. KRYETARI: Atëherë po hyernë vendori mbi ata nëour ës qi vih sn në 
në bisedim artikull për artikull. Cili pensjon. Pra-d 1j, Zoterinj, un propo- 
projekt merret si bazë u i Qeveris a- noj qi § c) të ngrihet s e këto fjalë 
po i komisionit? I nuk p rkasin kë u po i tokojnë art. 

Z. S. ST A ROZA : (.\t i F.) Qeve- i 26 ku f'i et mbi mënyr n e sl" kaqet e 
rija i pranon ndryshimet qi kaba ko- humbj s së p nsionit. 
misioni. Z. F. VOr<OPOLA: Asht e verte- 

: të se ka nit kuptim, po sikur ky ar 
i tikull flet mbi rnënyren e shkaqet e 
fitimit të pensionit, •. sht nevojë të bai 
në fjale mbi mënyren e shkaqet qi 
humbin ke ë të drejtë. 

Z H. DEL','I\IA : Në ketë nen cak- 
11 tohet: I. si lindë e dreita e pensionit 
dhe e U, si humbet këjo e drejtë. 

I Këjo. asht nevojë ." j-të, se n_~pun.ë~_it 
, qi vihen në pension duhet te rnrre- 
1 sjellen për mos me humbë pensionin. 

Z. M. KASO : Duket se nuk po 
merremi vesht. Art. 2. cakton se pensio- 

I ni asht dy lloish: fakultativ e i detyrë 
shërn, Art. 4. cakton mënyren mbas 
të cilës nëpunësat civil peosjonohen 
detprisht. Nii n~punës qi denohet për 

Projekt-Ligje 
e Pensjoneve Civil 
KAPTIN E PARF' 

Dispozita të Pergjithëshme 
Art. 1. Nëpuasat civil të Republi 

kës Shqiptare të ç'do dege e katego 
rije qi të jenë, vihen në pension mbas 
propooimit të Ministris qi mvare n, me 
vendimin e Këshillit Ministruer dhe me 
dekretin e Kryesis së Pepublikës. 

Pranohet. 
2. [Peasjooi asht dy lloj sh : 
a) fakultativ (ihtijari) 
b) I detyrshem (maxhburi). 
Pranohet. 
3. Pensjonohen detyrisht gjithë ata 

nëpnnsa civil qi kan shërbye regu- 

trathëti, shoerim nuk vihet në pension, 
Prandaj këto fjalë nuk e kan vendin 
këtu, dhe për mes me na kritikue bo 
ta jashtë, i proponoj Dhomës si; D.: 
putt tve qi kë to t~ ngrihen. 

Z. KRYE l'ARI: Z. Kaso thotë s, 
këtu asht rji pleonazem dhe kërkon 
qi këto fjalë të hiqen. Pranohet p: 0- 
ponimi i tij ? 

Nuk r ranohet- 
Pranohet Art. -1 si u për shkrue ma 

sipër. 
Z. D,. SI \10'.'IIDHI: N' art 5. në 

~ a) qi flet mbi arësyet sheodetsore 
mbi srnundie mendore a fizike, thotë 
se këto do të vërtetohen me ~n [i mu. 
ngcse, se atje ku nuk ka mjek qeve 
ritar si do të bahet? Prandaj ·propo 
noj qi të shtohet «dhe ntj.! ku s' ka 
mjek qeveritar, nga mjekt privat.. 

Pranohet. 
Art. 5. Shkaqet e naltreguerne qi 

provokojnë të vuernit në pension te: de 
tyrshern justifikohen kësht,i : 

a) Arësyet shëndetsore mbi srnu- 
ndje mendore a fizike qi tregohen si 

I 
shkak pa zotësije rë nëpun.sit për va. 
zhdim në detyrë, vërtetohen, me r.ji 
raportë 1ë dhanun nga tre mjek Qeve· 
ri tar, dhe ku s' ka mjek Qeveritar nga 
mjek pr.var, të cilët në marrëveshje 
me Drejtorin e shendetësis i sherr. n 
Ministrja ku mvaret nëpunsi. 

b) Arëspet kur nëpunsi mbetet sa 
kat sa mund të kryej detyrën verteto 
h.n në mënyrë qi u tregue në §a). 

c) Arësyet e plotësimit të shërbi 
mit dhe të kalimit të moshës 60 vjet, 
vërtetohen me dokumenta relative të 
nëpunsit dhe me shënimet e zyrave 
të Shtetit Civil të vërtetuerne regulishr, 

ç) Arëspet e tregueme për denimet 
e nëpunsit ma tepër se nji vjet vër 
tetohen me vendimin e premë të gjy· 
qit relativ. 

Pranohet. 
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Kapti në e Dytë 
E Drejta e Mënyra e Pensjonit. 
Art.. 6- E drejta e pensjonit për të 

gjithë nëpunsat civil të lëepublikës 
Shqiptare fillon mbas datës 28 Na 
ndu r 1912, 

Vetëm nëpunsat Livi! të cilët kanë 
lanë të gjithë -ë drejtat e tyne në rre· 
gjimin Otoman ose gjetke, si edhe 
rr.ësuesave qi në kohen e atij rrëgjimi 
kanë dhanë ndër shkolla mësimet e 
gjuhës amtae, i- u njifd e drejta e 
pen-jonit për sa kohë qi kanë shërbye 
n' ~,G re gjirn. 

Z, F. RUSI: NLk ia n ar.tar qi e 
drejta e tpr e qi kan shërbye në Tur· 
qi mos t' u i niiter, po nuk jam antar 
edhe qi këjo e d ejtë t'u paguhet nga 
ford.te pen sionerve Snqipt rr. Si asht 
e ditu -, Z. Krpear, se fondi i pensio 
nit, do të kalkulohet në nji mënyrë 
për me i bamë ballë rrogavet qi kan 
lanë nepunsit Sl.qiptar, dhe po qe se 
rnarri.n nga fonJi i tpne dhe paguejmë 
n t punsit e Turqis, atëh rë ai fond 
do të vinë në nji gradë, ja do ië shter 
ngehemi të bajrnë nji ligtë të pasaçme 
mbi të drejtën e atyne, ose të pr. sim 
rrcg.t ose në budgetin e Shtetit të 
vernë nji pjesë të madhe. Prandaj nga 
pikë-pa-nja e drejtësis nuk mund t' 
pranoj, nji gja kësisoiit qi rn : fondet 
e nëpunsave Shqiptar të paguhen në· 
punsit e Turqis. 

Përveç kësaj asht edhe nji pikë 
pamje drejtësije tjetër qi duhet të m.. 
rret parasyesh, se ky artikull nuk pa 
rashikon vetëm ata nëpunës qi kanë 
ardhë në 912 deri në 914, dhen' asht 
se duhet t' i u pagueimë këtyne, du· 
~et t' i paguejmë edhe atyne qi kanë 
ardhë në 915 dhe ma vonë, se edhe 
ata kanë nji të tillë të drejtë. Prandaj 
dhe këjo pikëpamje këio ligjë nuk asht 
e drejtë. Lutem qi mos e trazojmë ba 
zen e pensionit, dhe për ata nëpunsat .. . 
e Turqis të gjejmë nji mënyrë tjetër 

tue i paguern nga nji fond i posaçëm 
ose në nii mënyrë tjetër e parashikue 
në nji artikull të veçantë, se këto pen· 
sione do të rr. gutloben me nji ligjë 
të posaçme. Prandaj pranimi i kësaj 
çështje asht i kundra logjikshëm dhe 
në pikëpame W dr j rësis i pa drejtë. 

Z M. KASO: Kur u paraqit këjo 
projekt -ligjë pikes parit, asht bisedue 
çështja gj .në e gja ë dhe nii rga shka 
ket q; asht kërkue pranimi i saj ka 
qenë se pensjonisiave qi kanë shërbye 
në kohën e Turqis, u njifte të dreitcn 
e pens onit. Kur asht paraqit ligja e 
p-nsoreve sbishku me ntpu .ës civil 
e ushtar, un kam thanë se nuk jemi 
të detyrue m me i pague pension atyne 
qi kan punue ndër Shtetet e tjera, e 
arësyeja e ime kje se m' s të Jigjë u 
niifte e drejta e pensionit en-b'ok. 
Kë.o ligjë i ve n nji kufi Me thotë, 
qi nëpunësit Shqiptar në kohë të Tur· 
qis qi kanë ~q në nëpunës edhe në 
Shtetin t' 01ë në 912, atëherë kur asht 
shpallë Independenca e Shtetit t' onë, 
ata marrin pensjon. Shkaqet qi i nii 
fet nil e tillë e drejtë e tyne janë dy: 
I. Shkaku i parë asht se na detyron 
traktati i Louzanes, të cilën gja un ma 
përpara nuk e dishe; e II Shkaku i 
dytë asht qi pr.mu m qi këtyne t'i u 
epet pension, se ata nëpunës lanë në 
punsin e tyne qi kishin në Tv.qi dhe 
në shej t' atdhetarizme, ardhën e ba 
shkuen fa in e tyne m' ate të Shqipnis. 
F"ti i Sh qipnis qe më 9l2 e gjeri në 
nji kohë mjaf ë të gj:.të ka ndrue dhe 
kanë pasë humburi shpresat e fitimit 
po ata kanë thanë, qi edhe sikur të 
humbin Shqipnijs, ne nuk vemi ma 
në Turqi. Sa për ate qi thohet se u 
marrin të drejtën e atyne qi lanë në 
fondin e pensjonit, nuk asht ashtu se 
neve nuk i marrim të dreitën pensio 
nerve t' onë, se mbas kësaj ligjë në. 
qoftë se fondi për nëpunës nuk do të 
mjaftoj, arka e Shtetit do të ndihmoi. 

5 

Sikur do t' i dokonisesh të drejtës së 
këtyne, atëherë asht e drejtë. Un nuk 
jam kundërshtar për proiekt-Iigien, 
vetëm për shtesën qi ka ba komisioni 
tue shtue fjalën ose "gjetke". Po të 
pranojmë kte më duket se ikim nga 
tema, se neve nëpunsvct të Turqis u 
a njofim ketë të dr, jtë për dy shkaket 
ai tregova ma sipër, po edhe për nji 
shkak, dhe ky asht, si kemi trashigue 
Tyrqin, dhe kur themi dhe për ata qi 
kan shërbye nder Shtete të tjera, atë 
herë ikim nga baza se neve nuk tra 
.shiguem gia nga Shtetet e tjera. Pra 
ndaj j im i rn eudj es qi fjala "ose gjet 
ke" të ngrihet. Përveç kësaj janë ma· 
rr par •• syesh dhe ata mësues qi në 
kohë të Turqis vuenë në rr zik [eten 
e tyne për me përhapun gjuhen komb 
tare dhe Shteti Shqiptar asht i detp 
ruem këtyne njerëzve t' j u japin 
shpërblim. . . . . (Duertrokitje): ..•• 
..•• ,po ligja qi asht paraqit nuk 
kuvendon për të tillë patrijot, po ve· 
tëm flet për nëpunës, dhe po sa të 
klasirn nji kategori tjetër, ikim nga 
parimi. Prandaj jam i mendjes për të 
qenë në nli armoni ligja, të hiqen 
mësuesit dhe t' i rakomandohet Qeve 
ris, qi për ata njerëz qi kan ven je· 
[ën e tyne në rrezik, të bajnë nji _ligjë 
të posaçme dhe t' u ap shpërblim. 
Prandaj e përsëris edhe nji herë, qi 
fjala "ose gjetke" si edhe mësuesit" 
të ngrihen nga këjo ligjë. 

Bahen 5 minuta pushim e pas mi· 
nutash mbledhja mbështillet prap. 

Z. KRYETARI: Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

7. S. BLLOSHV\l: Z. Kryetar! Në 
bisedën e të ndër. Deputetit të Gjino 
kastrës, disa fjalë nuk i kuptova, dhe 
traktati i Lauxanes nuk e di të ketë 
ndonji vendim mbi çështjen e pensio 
neve. Z. M. Kaso e pranon shërbimin 
e nëpunsavet qi kanë shërbye në [oji 
Shtet tjetër dhe për çështjen e patri- 
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otizmës thotë, se ketë patriotizëm ly 
pet t' marrim parasyesh. I shtërngo] 
dorën Z, së tij dhe e uroj, po pastaj 
mos të lozin nga fjala se atëherë bi 
sedojmë e bajmë nii ligjë mbi patric 
tizmen. 

Un nuk desha të përzi këto pika, se 
ç'do Shqiptar asht partijot dhe në daçi 
të shkojmë nga këjo pikëpamje, atë 
herë të bajmë nji ligje mbi patrijotiz 
men dhe sëcilt të shpërblehet si mbas 
sherbimevet partrijotike qi ka, po jo 
mbas shërbimit të vjetërsis. Në qoftë 
se këjo ligjë qi po baimë do të jetë 
e mbështetun në drejtësi, atëherë drej· 
tësija nuk asht kështu dhe nuk kufi 
zolet vetëm me oji pjesë, se në qofë 
se kan të drejtë të marrin pensjon ata 
qi kan ardhë prej 914, gjithashtu kon 
të drejtë të marrin edhe ata qi kan 
ardhun ma vonë. 

Përse mos të marrin pensjon nii 
nëpunës Shqiptar qi ka shërbye në 
Tprqi dhe ka ardhë këtu në 916 mbasi 
kenka drejtësi t' i epet atyne qi kanë 
shërbye në vise të tjera? Në qoftë se 
asht e drejtë t'i epet nji kategorie, 
duhet t' i epet dhe atyne qi kan ardhë 
në 912, si dhe atyne qi kan ardhë ma 
vonë, dhe në qoftë se nuk i japim edhe 
këtyne, d, m. th. se këtu po bairnë 
nji partizani e nuk po mbështetemi 
në drejtësi. Sa për patrijotët, sa për 
ata mësues Shqiptar qi kan rnësue 
gjuhen Shqip, atyne duhet t' i përku 
lemi me nderim, se në baze t' atyne 
kemi sot gjuhen Shqiptare. Atyne nuk 
mund t'i a mohojmë shërbimin, dhe 
fjalët nuk lypet t' i bajmë lastikli. Na 
këta njerëz i kemi nderue me kohë, 

djohet me gjak- f .of rësi e jo kështu 
në këte mënyr~, se disa shokë u im 
presjonuen tepër c lanë seancën e 
shkueri, 

Prandaj propono] qi t' a larnë për 
nji mbledhje tjetër e të gjejmë nji 

solucjon qi t'i rërshtatet Indipende 
ncës së Shtetit e të popullit. 

Z. XH. Yr I: Z. Kryetar! Jarw nii 
nga antarët e ko nisjoni: qi jam i ba 
shkuem në mend]: t atyne qi thonë, qi 
vjetët e shërbimit e nëpunsave Shqip· 
tar qi kau bamë ne Tyrqi, të nurnro 
hen për caktimin e pensjoneve. 

Për të provue e iusifikue idenë 

dhën këto? 
Erdhr n pse u ba Shqipnija në veh 

te, se u plo ësue ideali i tyne. 
.Tani, a asht e drejtë mos të shpër 

blehen këta njerëz. Un tharn se asht 
nji gja shumë e drejtë e P logjikshme 
se më duket se asht n] i soj, qi ai qi 
sakrifikoj shpirtin, ashtu edhe ai qi 
sakrifikoj mallin. Nj: ushtar qi shkon 
në luftë, kor a c lultirnit të tij i nu 
mrohet dy fish. Ashtu edhe a'a qi lanë 
punen e ve t qi kishin në Shtetin tje 
ter, për me i shtrbpe atdheut, r'uhet 
qi shpërblimi t'i u ojifet dy fish, se· me 
të ver.etë c' do oj eri, çë prej n 12 ka 

t' ime kam shumë doku m , nt., dhe po I qenë me tyfek në dorë. 
të nisi me fo!ë qi nga vjeti 188G, qi I Ishe në mendim qi a duhet t'i 
kur i ndyeri Abdyl Beu bani kryengri- 

1 

njifet l:ëjo e drejtë r dhe atyne qi kan 
tien, nuk do të kishte me.rnbarue kurr, puiue para indipende ncës Shqiptare, 
se këto vepra dihen nga t~ gjithë sho-1· dhe do të bashkohem me Z. Kasen, 
kët e mi], po do të J.;ufizokem në vie- se sado qi Shqipnija ishte e shqiptar 
tin 912. 1 v : e asht e shqiptar ve, prap ishte nji 

Kur me 28 Nanduer 912 u shpall pjese e Turqis, dhe n-vc trashiguem 
indipendenca Shbiptare dhe valoj Ila- ngi toka' e Tur q's, dh, me q -n ! se 
muri i Shqipnis, në Shqip-i kan .. ar- trashiguern a-ht e drejë të marrim 
dhë '" kategori . nllpuns~;h, t~ cil~t I për s'.p~r. dh~ _det~n.t q'.. lds~te këjo 
erdhen e orgarnzuen n11 Shtet për I Mb~e m karsni këtyne nepunesve. 
me i bamë b~t:ë çdo rreziku' dhe Z, S. RLLO,HVll. Toka asht e 
shume prei ryne sakrifikuen edhe je - 
ten. Këto njerëz, përveç patriio izms, 
tjetr gja nuk i shtyni qi F 'vinë në 
Shqipni, Kategori ja e parë. janë ata qi 
erdhën vet po sa u oroklarnue indi 
pendenca shqiptare, lanë të grithë in - 
teresat e veta, sakrifikuen avenirin e 
tyne dhe erdhën nën hii- n e atdheut 
për për f i sherbpe, Kategorija e dytë 
janë ata qi u përzuen, pse kishin ide 
shqiptare dhe kishin luftue për indi 
pendencen e kombit e për të thyem 

si në kohë të mirrë ashtu dhe në ko- siaxhirët e robënis. Nga ata qi sakri 
hë të keqe, dhe gjithmonë kemi bashk- fikuen avenirin e tyne, mund t' i u 
ounue me ta, po këtu kemi nji çësh- tregoj pak emna, se po t' i numeroj 
,je drejtësije, dhe të drejtën e njenit të gjithë s'dalim dot-dhe prej këtpne 
nuk mund t' i apim tjetrit, se atëherë janë për shembell : Mehdi Bej Prashe 
dreitësiia nuk asht kështu. Këjo zotë- ri, Feizi Alizoti e disa të tjerë qi në 
rinj, asht nii çështje qi lypet të stu- 1 Turki kishin pozita të mëdha. Pse er- 

Shqiptarve dh ; nuk e tras'iiguern prej 
Turqis N' asht se ash ·ba gasp, a?ë 
h erë asht tjetër, 

Z. XH. YPI: H gjiihë bota i asht 
binduri klitij parimi, dhe këtij regulli 
mi, dhe Lidhja e Kombeve ka dhanë 
nji vendim, qi të gjithë Shtetet qi 
trashiguen nga Shtetet e tjera, marrin 
për sipr edhe detyrat e atij Sht tit 
prej të cilit trashiguen. Sot jugoslla 
vija, Çekosllavakija, Polonja, Iraku 
etj. të gjithë po i japin rrogat atyne 
qi ishin ma përpara në sherbim t' a 
sajë Mbretënije prej së cilës trashi 
guen. Sot Haki Pasha qi ka qenë ma 
përpara Gjeneral i Turqis, po merr 
prej Irakut 40 Lira peosjon Z. S. Bllo 
shmi më duket, me gjithë se nuk e 
kuptova mirë, tha se asht nji kom- 
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promis më Shtetet e hueja, r'po neve 
me nji ligjë po marrim për sipër nji 
të drejtë qi kishte Tu-qija dhe këtë 
po e paguejrn me nji ligjë, se verleta 
asht s ~ po kërkohet të na ngarkohet 
nji borxh. Prandaj Zotërinj, jam për 
krahës i nioftjes rë shërbimit qi kan 
b i në Turk i. 

t; L- LLOGORI: K· jo projektëli 
gjë asht për pension të nëpunsave. 
Per sioni Zotërinj, asht nji mjet 'sigu. 
rimi për nëpunsat nga ple qësi]a, ullo 
g1 rija, t ër të cilin konkurron edhe 
nëpunësi vet me nji pagesë të për 
mu-jshme, Pra ky asht pensioni. S'kam 
asnji kundërshtim qi atyne qi kan 
ardr ë nga Turqija po sa u shpall in 
dipendenca shqiptare e lanë të gjith 
rrogat e veta atje dhe erdhën e u fu. 
ten nën str- hë të flamurit Shqiptar, 
t'i u ndihmohet, po këjo nuk hpenë 
në ketë proje kt-Iigië qi kemi sot, dhe 
këio mund të quhet si nji shpërblim. 
Pra, nuk mund të hyenë në ke të li 
gjë po lypet të bahet nji ligjë e ve 
çantë për këta përsona, se ligia qi 
bisedojmë sot asht për pension Dhe 
un, si thashë ml sipër, për ata pa 
triot qi lanë vendin e tyne dhe er 
dhën në Shq ipëni për t' i sher bye at - 
dheut, dhe humben gjanë e tyne për 
nji qellim se nuk pandehin të sho 
fin nii shqipni të lirë, këtyne t'i epet 
nji shpërblim në rnënpr si nji shpa 
gesë mlrënjohj-, po këtu në ketë li 
gjë nuk mund të hyenë, se këjo asht 
për pensjon. 

Z. J. ERSBARA : Z. Kryetar ! Me 
lejen e Z. s' ate do të tham disa fjalë 
se këtu neve po bajmë nji konfuzion 
Shteti nuk bazohet në simpatina, po 
n' interesat e veta. Fjala asht mbi ata 
mësues qi kan mësuern shqip neper 
shkollat në kohen e Turqis, qi t' u 
epet edhe atyne nji pension, 

Si u prish Turqija disa nëpunës 
s hqiptar qi ishin në Turqi, erdhën 

këtu dhe tani po kërkoinë pension, 
Mësuesit kan qenë t' Austris. t' Italis, 
të Greqis etj. të c'lve këtu i janë pa 
gue rrogat si shkollar. 

Mirë, si po thohet, po trashigojrnë 
prej Turqis, po prej "Austris e prej 
Italis ç'a trashiguern ? Tani nuk jam 
kundër qi a.yne nëponsave qi kan ar 
dhë pr.j Turqijet mos t'u epet, po 
axheba nga do t'i marrim paret me 
i pague, dhe çuditem fort qi Qeveri 
ja nuk flet asgja, se si e dini, kemi 
nji defç't në budget dhe po shtojmë 
dhe nji rniljon për te pague dhe kë 
ta përsona, s'di si do t'i bahet halli. 
Un po i vi çështjes rrotull, se nuk 
due t' a shfaqi ashtu açik, le të vinë 
Europa e të shofin se çë na ka lanë 
Tur qiia neve këtu. Turqija ka pas ma· 
rrë nji hua nga të huejt dhe tani atë 
uha t'i a paguejrnë neve, kurse Tur 
qiia asnji dyrrek telegrafet s' ka pas 
lanë, asnii institut e asnji rrugë, po 
vetem njikëto male! 

Europa janë tuafë, dhe po të ma 
rrin harten e Shqipnis në dorë, kuj 
tojnë se ç'asht shqipniia, kujtojnë se 
Vijosa e Shkumimi shetitet me vapo 
rt', po nuk e dinë se nuk kemi kur 
gja. Z. Kaso përmendë traktatin e 
Lausanes dhe thotë se i kemi borxh 
Turqis, po ata t' Europës duenë të 
vinë këtu e të shofin se çëna ka lanë 
Turqija, Kam harrue t'i tham përfaq. 
suesit të Turqis qi vjen n' internac]o 
ral, çë kerkoni të ngarkoni në borxh 
kur se së na keni lanë asnii send. 
Këtu në Tiranë në kohë të Turqis 
vinte era qenef; në Shkodër Turqija 
ka ba disa kishllahe e kur gia tjetër, 
e ashtu edhe gjetke s' ka ba kurrnji 
send. 

Sa për punen e pensionit do t' i 
she i mendimit, qi atyne oficereve e 
civilve qi kan ardhë, çë prej 912 aty. 
ne me i a njoft, dhe atyne qi kan ar 
dhë ma vonë me i dhanë nji shpër- 

blim. Prandaj u lutem shumë mos të 
oazohernl në sirnpatina e akraballeqe, 
se në kohen e Ishmail Qemalit · kan 
ardhun vetem 10-12 vet e pastaj janë 
shrue. 

Z. B BEGOLLI : Më duket se çë 
shtja u bisedue mjaft e të nap shpje 
gime dhe Z: Ministri mandej të vihet 
në votë. 

Z. S. STAROVA : (\t i F.) Për 
para se me hpe në tezë të çështjes 
do t' i përgiegiem të nder. Deputetit 
të Gjorokastres Z. Kaso, mbi piken 
e mësuesve qi kan dhanë mësime në 
gjuhë shqipe në kohen e Turqis. Këtu 
jemi d' akord me Z e tij qi pranoj me 
ndimi a t' onë, qi këto mësues duhen 
të shpërblehen, se idea Qeveritare 
nuk ka qenë tjetër gja, se ata përsona 
qi kau ba sherbimin ndër Shtetet e 
tjera, nuk janë tjerë përveç mësuesit. 

Për sbembell, ·kemi Z. Logorecin 
nji plak i vjetër i cili ka ba mja t 
sherbime dhe sot ka ardhë në mo 
shën me dalë në pension. Tani po të 
marrim parasyesh vjet e sherbirnit qi 
ka ba në Shtetin t' onë, atëherë këtij 
si pensjon do t' i epet nji sasi e vo 
gel sa nuk do t'i mjaftojnë as per 
përsonin e tij. 

Tani do t' i përgi egjem Z. J, Ere 
bares, dhe i tham se nuk janë të gji 
thë ata qi kan ardhë prej Turqijet, 
po ligja ka nii kufi dhe cakton për a 
ta nëpunës të cilët kanë të drejtat e 
tyne në viset e tjera dhe kan ardhë 
këtu në vjetin kur asht shpallë indi 
pendenca Shqiptare, dhe ata qi kan 
ardhë pasketaj nuk kan të drejtë. Dhe 
kur u zhduk Shqipnija, nuk u këthye 
ne nder vendet e përparshëm, po qi 
ndruen gjithnji në Shqipni dhe për 
ta flet ligja e jo për ata qi kan ardhë 
ma vonë, dhe këjo asht nji nevojë qe 
veritare, nji nevojë administrative dhe 
nji detyrë e Qeveris. 

- (Vijon) 
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B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 31. 

E Merkure me 19-5-26 ora 10 p. d 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Art. 4 Në rastë qi gjindet nii palë 
!etra lojet ose nji tefterë letra cinga 
resh e nji kuti shkrepsash e fillueme 
ose e pa filluerne, sikur të ketë edhe 
;iji fije mbajtësi e konsumatori i kë 
tyne sendeve gjobohet me 5 Fr. ari 
për copë të tyne, me ketë giobit]e dë 
nohet dhe shits! i iyne, Kërkime mbi 
trup për gianat të kontrabandueme 
bahen vetëm në përsona të dyshim 
shëm për kontrabandë. 

Mbajtësi dhe shitsi i nji çakmaku 
qi ndizet me eshke nuk. gjobohen. 

Z. H. XHEMAU. Z. Kryetar ! Nji 
frazë qi ka shtue Komisjoni · në ketë 
nen, a e ka gjetë vendin aty ? 

Z. KRYETARI. Po. 
Pranohet Art. 4. 
Art. 5. Përveç giobës së parapame 

n' Art. 3 të kësaj Ligjë autoret e kon 
trabandës dënohen dhe me nji muaj 
deri në 3 vjet burg, tut> u dërgue në 
gjyqë prej autoriteteve kom petet, 

Pranohet. 
I 

Art. G. Shitësit, ndërmjetësit dhe 1 

ndihmsat e kontrabandës gjobiten e 
dënohen po me ato gjoba, dënime e 
burgime qi dënohen, gjobiten e bur 
gosen autorët. 

Pranohet. 
Art. 7. Të dënuemit me gjobë, qi 

nuk janë në gjendje me pague me të 
holla, e lajnë gioben me burgim, ç'do 
ditë burgu i numrolien nga 5 fr. ari 
e burgimi i tyne zgjatet deri sa të 
ketë plotësue me ketë mëndyrë sasinë 
e terë të gjobës me të cilen janë dë 
nue, me gjith ketë, burgimi për ketë 
shkak nuk do të mund të kapërcejnë 
tre vjetat. 

Pranohet. 

Art' 8. Atyne qi Iaimëronë e zan 
në kontrabandën, kurë autorët e sajë 
nuk janë në gjendje qi të paguajnë 
gjobat e caktuerne e eshlyejnë ketë 
me burgim, u [epet si shpërblim 20°'0 
i sasisë së gjobës qi do të me 
rret. 

Prej këtyne 20°[0 1-3 i [epet laj 
mëtarvet e dy të tretat atyne qi e 
zanë. Kur nuk ka lajmetarë, i terë 
shpërblimi i jepet z insve të kontra 
bandës. Shpërblimi 20°)0 do të pagu 
het prej arkës së shtetit nga gjobat 
e arkëtucrne prej konrabandavet t'ar 
tikujve të monopolizuem e lë mbaj 
tuna në depozitë deri në fund të vie 
tit pa u· regiistr ue si t' ardhuna defi 
nitive, ose nga fondi shpenzime për 
hetime kontrabandë, 

Prano he.. 
Art. 9. Kur të gjobitunit për kon 

trabandë e paguajnë gjoben gjysma 
shkon n' arkë të depozitës dhe gjy 
sma tjatër ndahet si vazhdon : 

80°)0 marrin ata qi lajm. ron dhe e 
za-ië për gjysme. 

5°/0 i pari i zyrës. 
15°10 Këshilli i nëpunsave qi me 

rren me veprime k-sodore. 
Pranohet. 
Art. 10. Autoritetet administrative si 

dhe ato të polics e të gjendarmarisë 
janë të de tyrueme me u dhanë ndih 
më dhe roj.save të shoqënisë sipër 
marrëse të gjanave monopolizueme. 
Shoqëni]a do të japë sejcilit do prej 
këtyne rojtarve riga nji leter njehje 
me emnin e cilsinë e tyne të nen 
shkrueme prej Drejtorit të sajë, e prej 
Prefekfetit a Nënprefektit të vendit. 

'Pranohet. 
Art. 1 l. Këjo Ligjë hynë në fuqi 

që prej drtës së shpalljes të sajë në 
fletoren zyrtare· 

Pranohet 

Art, 12, Min, Pinancavet e Drejtë 
sisë dhe ao e P. Mbrendëshme ngar 
kohen me zbatimin e kësaj Ligjë. 

Pranohet 

Z. KRYET ARI. Bisedim (për heren 
e dytë) mbi Dekret-Liglen për tran 
sferimin e nji krediti pre] Fr, 25 000 
në Kap .. "Municione armatim të Bu 
xhetit të Kom, P. F. Armate për 
ndreqjen t kazermës "Skendërbe g» 

dhe atë të Durrësit. 
Këndohet Ligja nen për nen si 

vijon: 

Dekret-Iigjë 
Na, Kryetar! i Repulikës Shqip 

tare, në bazë të vendimit me datë 
29. XII, 925 të Këshillit Minis 
truer: 

DEKREDOJME: 

Art. 1 Qi për t'i barrë ballë shpen 
zimeve për ndreqjen e k. zurmës (Ske 
nde rbe g) ct 1t: për të m .rernetue atë 

I Durrësit, t~ transferohet nji shumë 
prej 35.000 fr. ari nga Kap »Municjon 

e arrnatin» !ë Buxhetit 1925-26 të 

Komandës të përgj. të Fuqis Armate 
në Kap. e p=rkatshëm. 

Pranohet. 
Art' Kë]o Dekret- Li gjë hyen në 

fuqi qysh prej Elitës se shpalljes. 
Pranohet. 
Art. 3. Min. Financa vet ngarko 

het me zbatimin e sajë 
Pranohet. 
Z. KRYET ARI~ Bisedim (për herën 

e dytë) mbi Dekret-Ligiën për trans 
ferrimin e . nji krediti prej fr. ari 4.000 
në Buxhetin 1925-26 të Min. P~Jasht- 
me. (Vijon) 

Shtypahkroja •Nikaj,, Tiranë 
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~EPUBI.tl:KA 

Fletorja 

Nr. 128 

Zy-rtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

====-==--=i<==,=.:a==:==========;:.::=--- 
P AJ l'lME: për uji mot fr. ~r 12 11ë li Drejtimi: Zyra e Shtypit ·11NJt copë e javl1 fr. ar O.lii J,.Dil c;epe 

Sftqlpo( ; fr. ar 20 [ashta ; 1' I R A N £ l e Jatts sf kalueme fr ar l .uu. 

PERMBAJTJA 
Qarkoret e M. P. Mbrend. mbi me 
remetimin e ndertesavet shkollore. 
M. e Drejtësia mbi shtypjen e Rivi 
stës jurispendënca Shqiptare; mbi bur 
gimin e dhetarve. 
Min. P. Botore letër lavderim. 
Të. ndryshme emnime në Ministrin P. 
Jashtme. 
Shp. e gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ, 

MIH. ( ~- I[ M~~tH~~nMt 
QARKORE GJITH PREf[K. E Nf NPREf 
Mbi meremetimin e nder 

tesa vet shkollore 
Drejtoria e Pergj. e Arsimit me 

shkresen e sajë N. 1087-IV dat 1-Vlll-26 
na njofton se tue marrë para sysh ra 
portat e Inspektoreve t' Arsimit mbi 
mungesat e ndertesave Shkollore dhe 
pa kujdesimi qi Pleqsiet e katundeve 
tregojnë për ç'dukjen e të mbeta ve të 
këtyne ndertesave dhe t' orendieve të 
tyne, ka porositë Inspektorët qe t'u 
raportojnë autoriteteve Administrative 
(Prefektureve e Nënprefekturave) një 
nga një këto të meta e për ç' do ka 
tund. 

Porositeni me rëndësie pra mbi ra- 
portat që t'u paraqiten prej Inspek 
torave t' arësimit dhe në rnarreveshtje 
me këta të detyroni Pleqsiet që bre 
nda kohës së pushimeve tash në sti 
nen verore të meremetojnë ndërtesat 
dhe të plotësoj në orëndiet shkollore, 

mungesa e të cilave deri sot kanë pe 
ngue punen e mësuesave në dam të 
math të zhdrivillimit t' arësirntt Kom 
betar. 

Presim të na ra;ortoni rezulltatin 
e veprimeve mbi sa përmban ky ur 
dhen Qarkuer 

9-8-26 Nr. 2253 

MIMl~f mu [ ~~f JJf ~If~ 
Mbi shtypjen e Revistes 
Jurisprodenca Shqiptare 
Mioistrija e Drejtësis ka për të 

shtype nga 500 copë numra të revis 
tës jurisprodenca Shqiptare e cila do 
të behet në formë të nji librit me 
masë 30-X-22 satim, 

Pra t' interesumit me datë 18 8 26 
diten e merkurrë ora 10 do t'i para 
qesin ofertat e tyne Komisionit posa 
çem të kësaj Ministrië tue tregue ku 
shtimin e shtypit me faqe dhe me na 
dergue mostrën e letrës në të c'len do 
të shtypet kjo rivistë, mbrënda nër 
zarfe të mbylluna rregullisht. 

Format {librat) e shtypuna kan me 
u dërgue në Ministriën e Dreitësis, 

6 8-26 

Mbi burgimin e dhetarve 
Qarkore g;ith Prokurorive 
Informohemi se në rasë të nevoj- 

shme gjyqet e atyshme nuk po zba 
tojnë pikërisht ligjin mbi burgimin e 

dhetarëvet qi asht në veprim, nga kjo 
asht provokue me qindra mija Fr. ari 
të mbetuna pa mbledh un në dam t' Ar 
kes së Shtetit. Pra porositeni me ra 
ndësië qi në ç' do rasë të zbatohet 
pikërisht ligji në fjalë, në rasë të ku 
ndert ata gjyqëtarë o nëpunësa të 
Drejtësis të cilët nuk veprojnë në ba 
zë të ligjit, kjo Ministrië do të marri 
masa te rrepta kontra tyne. 

Në ketë mënyrë t' u njoftohet gjith 
gjyqe_vet e zyravet qi ju mvareo. 

7-8-26 

M. R. Botore e Buiqesis 
Leter lavderim 

Ing- Z. Jovan Adam Kryetar 'i ts 
rës së P. Botore në Korçë. 

lngj. Z. Mehmet Daut Kryetar 'i 
Grupit së P, Botore në Elbasan. 

logj. Z. Kasem Shefki Kryetar ,i 
Grupit së P. Botore Qukës. 

Kjo Ministrië me rastin e udhtimit 
të Titullarit të saj në rrugën e hapuri 
rishtas Durrës-Elbasan-Korçë ju para 
qet me anë të kësaj mirënjohjen e 
vet për aktivitetin e energjien që 'tre 
guet në përmbarimin e kësaj rruge në 
nji kohe aqë të shkurtë dhe me mje 
te të kursyeshme dhe ju ep tue prem 
tue se ka me u përpjekë me j' a u 
shpërblye mundin që nu'k ketii kurspc 
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për ket vepër që naltëson pershtypjen 
e Qeveriës dhe përmirëson ekonomi 
në kombëtare. 

Kjo Ministrië shpreson edhe për 
kohen e ardhshme nuk keni me mu· 
ngue nga ky aktivitet e përjë rrëfye ket 
knaqësle që po tregojmë në ket leter, 
Ietr-lavderimi po I komunikohet të gji 
tha Zyrave për të vleftë si shernbell 
dhe po shpallet në Fletoren Zyrtare. 

7-8-926 

Te ndryshme 
Emnime në M. P. Jashtme 
Me Vendimin e Kshillit Ministruer e 

me pelqimin e Kryesis se Republikës 
Dr. Z. Stavro Stavri asht emnue i der 
guem i jasht zakonëshme e Ministër 
fuqiplotë i joni n' Athinë. 

Ernnime në Financë 
Si mbas urdhënit N. 1284 date 

28- VII-1926 së Shkel qyesh mes Krye sis 
së Republikës, Zotni Shyqri Bozo em 
nohet si Nëpunës i Monopolit n' Zyrë 
të Financës Kukës. 
Emnime M. P. Mbrend. 
Z. Muharem Ali Broca nga Tira 

na emnohet Sekretar në Krahinarien e 
Gorës, 

Shp. e Gjyqeve 
Vendim afati për t' aratisun 

Mbasi nuk asht zamin Lim Tahir - - i biri Tahirit banues në kat. Shimil 
që pandehet se me D. ditën e ka shtye 
Sati Veleshten tue u vra Xhemati 
Sllërni nga kat. Krujë. Kryetarla e 

i gjyqit të Elbasanit që prej datës shpa- 

lljes të këti vendimi të pandehunit 
permtndun i neper dhetë ditë afat, 
për me u pr-zsntue para gjyqit. Në 
qoft se nuk i paraqitet gjyqit mbren 
da këti afati vërtetohet se nuk don 
me ju bind ligj s, dhe kështu ka me 
u shikue gjyqi në mungesë, kanë me 
ju rëzue të drejtat civile ka me ju 
sikvestrue pasunia dhe me as nji më 
nyrë nuk ka me pasë lë drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gjendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e ti], 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështerie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Elbasan më 1-Vlll-1926 p. 456 
Kryetari 

Bised imet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I 

8. I S i O IM.ET E O H O ME S S E 
. Mbledhja e 35 I Turkija nuk ka lanë as nji shë] su 

ndimit, dhe siç e shpjegoi i nd. de 
£ Shtun(le me 9 Maj 1926 ora4 m. d. I puteti i Korç 's Z. xn, Ypi Hadi Pa- 

(ICryeMn z. ICoataq ICotta) 
Asht nevojë administrative se nji 

shumicë nëpunsish qi kan lanë 
shërbimet e tyne në viset e ndryshme, 
kan mbrit në moshen me dalë në pen 
sjon, dhe po të jetë se këtyne u nji- 

, , fet vetem koha e shërbimit në Shqip 
. ni, këta nuk do të mund të marrin 
nji shumë sa i lypet për me jetue. 

Asht nji e drejtë e nji detyrë qe 
veritare se detyra eJQeveris asht t'i 
mprolaë te drejtat e seicilit nënshte 
tasit të vet mbrendë apo jashtë. Këio 

• asht nji pike juridike, dhe ketë nuk 
e pranojmë na vetëm, por e kan pra 

" nue gjithë viset e qytetnueme edhe 
ina tepër prej Irakut, në të cilin vend 

shës i ka lidhe 40 Lira Irakut pension 
vetëm pse ka qenë prej Bagdadit. 

Z. J. EREBARi\: Këto i japin për 
politikë. 

Z. S. STAROVA: (M. i F .) Shte 
tet qi u ndanë prej Austris, (Gjerma 
nis etj. ketë të drejte nëpunseve i a 
kan njoft dhe bile nji Serbian me ka 
thanë nji këto fjalë: Kemi pranue të 
drejtat e atyne qi na kan luftue e qi 
kan qenë Austrijak, Në kohë t' opupa 
ejonit Austro-Ungar, pensionistve qi 
kishin dalë nga Turqija, Austrija i a 
ka njoft të drejren e tyne ; dhe all!- 

II_ 

OE PUTET VET 
shpallë ajo qeveri, pat thanë se do 
t' ju japim autonomin kur fa merito 
ni. I ndyeri Masar Nepravishta kapasë 
në Turqi 50 Lira Turkut dhe e la 
keë rrogë e erdhi në Shqipni për me 
i sherbye Shtetit dhe kur u prish qe 
veriia e Wiedit nuk u këthye përsëri 
në Starnbollë, po qindroj në Shqipni 
dhe ka vuejt shumë kohë. Kur erdhi 
Austrij a në Shqipni, e thirren në de 
tyrë po Iatë-keqësish t i ra kolera në 
Shkodër e vdiq. Administracjoni Aus 
trijak në Shkoder, në të cilen kishim 
marrë pjesë edhe nave i caktoj 
nji pension në bazë të ligjës së Tur 
qis, atyne shqiptarëve qi kishin sher 
bye në Shqipni tue i njohë kohen e 

herë ishte Austrija se vetëm adminis- t snerbimit në Turqi, gjithashtu dhe I 
tracjonin e nëpu nsave ka qenë me ta lija në viset e okupacjonit të sajë, 
shqiptar, se mbas nji dekretit qi pat kishte pranue ketë princip ma vone, 
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ltalija këto pensione, si të ve t.t, ash 
tu edhe t' Austris i mbështolli .rnë nji 
dhe i u ka paguë, 

Kë]o na jep ti! drejtë të thomi se 
asht nji e drejtë juridike e pranuerne 
pr-ej të gjith botës. Tashti, nji parim 
i pranuem prej të gjithë botës, më du 
ket se nuk kemi të drejtët' a shkelim 
na. 

Z, Kryetar e të nder. shokë! Këta 
nëpunës për të çilët bahet fjalë e qi 
kan mritë në moshen për me dalë në 
pension, janë nga ata nëpunës qi në 
Turqi banë propaganden ma ti! gjanë 
per idenë kombëtare, janë nga ata në 
punës qi tue braktis interesat e tyne, 
punuen gjithnji për ketë ide e banë 
propaganden ma të madhe me libra, 
me gaz-ta e me fjalë dhe prej këty 
ne shumë kan qenë t' esiluem e ndof 
ta të vramë. 

z. S, BLLOSHMI: Na tregoni em 
nit e tyne. 

Z. S. STAROVA: (M i F.) Të ki 
she kenë Z. e yte mbas konstitucionit 
në Monastir, do të .kishe pa se çë 

kan ba ata shqiptar atje. ~Klubi i ba 
shkimit kombtar në Monast;r me ga 
zeta e rn e ç'do mënyrë ka b 1 p opa 
g inden ma të madhe për idenë komb 
tare dhe këta nëpunës kan luftue dre] 
të për drejtë me xheun turqit për 
gjuhë e kombësi, dhe ata nëpunës po 
të kishin ndej në Turqi, sot do t~ ki 
shin nji poz'cjon shumë të naltë, po 
ata sakrifikuen të drejtat e tyne, dhe 
kur u shpall vet qeverimi Shqiptar, 
panë se idea e tyne kombtare u plot 
sue dhe ardhën në Shqipni qi ri 
sherb.jnë Shtetit e edhe prap kur u 
prish Qeverija Shqiptare, nuk shkuen 
ma në Turqi, po qindruen këtu tue 
hiekë edhe shumë keq e mbas kon 
greslt të Lushnies, ngrehen nji admi 
nistratë, se sikur mos t' is'iin këto 
nëpunës, k.t , ad.ninistratë qi k .rni, 
sot n1.1k do t' a kishim] po 

të jetë s~ nuk janë këto nëpunës qi 
ndodhen sot, nuk do të mund të ki 
shim nii administratë, se fatkeqësisht 
Shqipnija nga kultura ka pasë mbet 
prapa, 

Këjo asht nji e drejti! juridike dhe 
nji nevojë qeveritare>, se ata nëpunës, 
përveç se sakrifikuen interesat e tyne 
ngrehen e mbajtcn nji administratë. 
Këto p'ka Shteti duhet t'i 'marrë pa 
rasyesh, se, po mos t'i [epet këtyne 
nji pen=jon, janë të desinuem me 
lypë- 

Prandaj ndergjegja kornbtare, nder, 
gjegja e Dhomës së Deputetve nuk 
do të pranojnë kurr, qi këta nëpunës 
qi kan ba gjith këto sherbime, neser 
të dalin e të lypin rrugash. U tha se 
merren të drejtat e atpne nëpunsave 
qi sot po paguejmë, Jo Zo.ëni. Me 
qenë se si bazë pranuerne se pens]o 
ni nisë qysh prej vjeri: 912, a.ëherë 
ata nëpunës qi nuk kan lanë për pen 
sjon n' ato kohë, për ato kohë do t'i 
paguejoë, dhe sasiia e pensionit do 
t'i zbr.tet qyesh pre· a.i] vjeti. Në 
rasë qi fondi i pesslonit nuk do t'i 
bainë ballë pagesave', ky do ti! plotë 
sohet prej arkës së Shtetit. Nëpunslt 
pagueinë nji sasi për pension, po nuk 
marrin ate qi paguejnë po atë sasi qi 
i cakton ligja, se ajo ç'ka lanë nuk i 
mjaf on. Tash për tash, fondi i pen 
sjoneve asht ma i math se pagesat e 
pensionistaver, 

Me kaq i jap fund bisedës ime e 
e ta në ndergjegje të Dhomave Le 
gjislative ketë çështje, se njeri mbi 
ke të m.ind të flasë edhe 24 orë. Pra 
ndaj u lutem të vihet në votë e të ma 
rrin fund. 

(Duertrokit]e parciale ... ) 
Z. M. KASO: Pa i shtue mendi 

meve të mija qi shfaqa asnji gja, due 
t'i nap përgiegje Z. Blloshmit, i cili 
për të Iitue axhur aimii, tha se disa 
nga kolegët t' onë iken pse u impre- 

sjonuen, Do të tham, se për denimin 
e atyne qi iken, t' a bisedoimë çësh .• 
tjen e t' i japin fund. 

Un ata Zotëni qi iken i konsideroj 
se pranojnë pretendimet t' ona, dhe e 
lanë pranimin e kësaj ligië nen mpro] 
tjen e voten t' onë, sa në janë kundër 
shrar i detprote puna të rrishin këtu 
e të shfaqin mendimet e tyne, e PQ 
t'ishte se pretendimet e tyne do t' i 
shin t' arësyeshem, neve kemi koshien 
cë, e po të b'ndemi, i shtrohemi are 
syetimit U! tyne, po ata duhet të na 
diftojnë shkakun pse nuk ë pranojnë 
dhe të na bindin, se nuk turperohemi 
të pranojmë tezin e tyne, si nuk u 
turperuem përpara kur u 'paraqit li 
gja e ushtris e e civileve. Prandaj për 
dënimin e atyneve, lypet të vazhdolmë 
në bisedim. 

Nuk jam d' akord me Z. Ministrin 
e Financavet, i cilli difton shumë shka 
ka patriotizmi për pranimin e kësaj . 
Iigië se ligja nuk bazohet mbi patric 
tizem, po mbi ~detyren qi ka Shteti 
Shqiptar të paguej borxhet e veta. 

Cili asht borxhi? U tha se kemi 
trashigue nga Turqiia, (Un ketë nuk 
e tham, po, nga Turkija trashiguem 
edhe nji gia tietër, se neve pa ikun 
Tur kija ishim të zotët" mbi sypër fa 
qen, dhe me ikjen e sajë u bamë të 
zotët e nendhes, se kemi vende qi kan 
dalë nga Turkija e qi kan pague për 
nën tokë 8°1 o e ma. 

U" ketë ligië nuk e bashkoj me 
simpati, se këjo asht nji .ligjë e pen 
sjoneve edhe në mbarim detyrohet 
Shteti t'i paguej, pse kemi trashlguë . 
nga Turkiia dhe kemi marr mall nga 
ajo. Qeveriia kur të vinë koha, e ne 
paftë me arësye, ka të drejtë ~të kër 
kojnë nga arka e pensioneve të Tur 
Ids të hollat qi kau lane ato përsona, 
po neve jemi nji Shtet i vogël dhe P!• 
s'i ku i math shumë herë e ha pesh 
kun e vogel, po pse na nuk mund te 
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nëpunësavet, nuk mund të pranoj qi dhe n -ve ketë tokë na kan pasë ba 
të futen rnbrendë shpërblimet. ~Sa për gasp, se për ketë tokë ka luftue Skan 
shpërblime jam i mendjes qi [t'i ra- derbegu 26 vjet. Kur erdhi dita të 
komandohet Qeveris, qi për ata njerëz shpëtojmë atdhen t' onë, nuk tra-hi- 
qi kan punue për Shqipni e nuk kan guem gia prej kerkuei, po muerem to- 
qenë nëpunës, të balë nji projekt li- ken qi na ishte ba ga~p, se ky ishte 
gjë e t'u japë nji ndihmë atyne e kë- nji hak i joni • 
shtu t'u apim shernbell djelrnëvet t'o- Z.Kaso thotë se nuk kan të drejtë 
në, qi Shteti Shqiptar ka në kujdes a- të marrin pension ata nëpunsa qi kan 
ta qi punojnë për Shtet e për atdhe, ardhë mb is 1912 se ata nuk janë 
qi kështu t' ankoraxhohen me i sher- Shqiptar e nu'{ janë ratrijot. 
bye atdheut me di kat e me zemër. Un për të rrezue ketë tezë, do t'i 
Prandaj Zotërinj bisedimet u banë ti! u tregoj nii shembell: Zotëni Rilat 
mjafta dhe besoj se nuk do të ketë Frasher] Drejtori i P. S iëndetësis. si 
njeri qi nuk do t' a pranojnë ketë. e konsideroni Z. e jue], i cili ka )r 

Z. S. BLL03H\U: Sa p0r historin dhë rnb is kësaj datë? 
Shqiptare, nuk ka nevoj të na tregoj ZAN.\: Njeri i ndershëm e patri- 
Z. Kasola, se ketë e dimë, po nuk jot i mirë. 
duem të hapemi. Z. e tij c bani fjalë Z. S. BLLOSHMI: Att!herë bje 
per kongresin e Lushnies, dhe na e poshtë ajo tezë, se ka shumë patrijot 
dimë se kush c shpete] Shqipnin e qi kan ardhë mbas kësaj datë e nuk 
Shtetin Shqiptar, ata nuk kau qenë duhet të priviligiojmë kendë, Ndër a- 
nëpunës të Turkis, po Shqiptar me ta qi kan ardhë në 912 [anë këtu nji 
gjak Shqipt+it, të cil.t kan kenë pjesë, dhe un, si Z. Ministri i Fioan 
mbrenda në Shqipni. Edhe Shtetet Eu- cavet këta njerës due t' il mproj, por 
ropjan, si edhe ~us.trlj~ e Italiia, kur 

I 
due t' i dajë, e. k~ty~.e me nii .ligjë t~ 

kan shpetue Shqipnin, Janë bazue n'e- posaçme t'u aprm nJt shperbltm. Në 
lementa shqiptar qi ishin mb-enda. qoftë se duhet t'i japim pension 
Prandaj mos të na tregojnë z. e ti] atyne qi kan ardhë në 912, duhet t'i 
istorio se e dimë shum bukur se kush japim edhe atyne tjerëve qi kan ar- 
e ka shpetue Shqipnin. dhun pastaj. 

Tani do t' i përgjeglem Z. Xhafer Nder Oficjer, si mbas nji ligjës qi 
Ypit, të ndër. Deputetit të Korçës, me ka pasë votue Parlamenti en-blok oft- 

atyne nuk i nepet pension, të cilin, sa do qi kam nii respekt të cjerat qi kan ardhë mbas 9:2 rmrrin 
Z. S. BLLO:HMI: Pse po i epet ' math, nuk jam d'akord. z. e tij nji pensjon. Si i konsideroni këta nie- 

oficjerave. bashkë me z. Ministrin e Ftnancavet, rëz ? ... Pra ligja do të ketë nil bara- 
Z. M. KASO: [Këta nëpunës kan na ven për shembe li Hadi Pashën, të sim, nji njisi. 

marrë pjesë përsëri në· Kongresin e cilin e paguen Ang! ja. z. e tij e di Pse pyeta ma parë a ka ardhë li- 
Lushnjes, i cili atë këshnir zjarmit qi shum buku-, pse e p iguen ketë njeri. gj<1 e pensjoneve t' ushtrls ? Pyeta se 
ishte i mësheln e nxori në mejdan. Më duket se ZZ. e tyne, nuk duhet komanda e ka marr vesht gabimin 

Z. S. BLLOSHMI: Mos harroni se t' injorojnë, se mbas nll ligjet, Angli- dhe ka nji rnodifik m' at Jigjë. 
ai e ka emnin Ahmet Zog! ja, ç'do njeri qi asht pa pune i pa- z. Minister thotë, fondi qi nuk 

Z. M. KASO: Këryne, jo vetëm guen 2 shelinë në ditë, dhe nuk ke- mjafton, do të plotësohet nga arka e 
Shtetit; ja nii fond prej të cilit mund 
t'i paguhen shpërblimet atyne nëpun 
sve qi kan kaq sherbime parr.jotike, 
z. Ministër thotë .se do t' i rrezohet 
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merrim të drejtat t' ona, nuk dnem 
të humbim të drejtat e popullit, se 
baza asht kurdoherë qi ~kemi trashi 
gue nga Turkila .•• 

. Z. $, BLLOSHMI: Ketë s'e pranoj 
kurr. 

. Z. M. KASO: Qi të lamë të hu 
mbin të drejtat e popullit, pse nuk 
mund të marrim të drejtat r' ona nga 
Turktja, ketë nuk e pranon asnji nder 
gjegje, se nëpunësit civil të cilët kan 
fillue detyren në 912 me 28 Nanduer 
ata nëpunës qi erdhën këtu, kan qenë 
nëpunës të Turkls dhe kan lanë nii 
soler të shtrueme qi kishin andej, dhe 
po të kishin ndej atje, nuk do ~t'i ki 
shin humbë të drejtat e tyne, Ata tue 
e ditun se u ba Shqipnija, për me ba 
administraten shqiptare, sakrifikuën 
avenirin e tyne, ese u mejtuen se e 
drejte e tyne, nuk do t'u humbte 'në 
Shqipni, mbasi këlo trashigoj Turkin. 
Pse ligja i kufizon, dhe thotë qyesh 
912 e deri në 914. Si e thashë edhe 
ma -përpara, fati i Shqipnis në 5-6 vjet 
u këthye herë mirë herë keq, dhe 
shum nga neve nuk besonim për Shqip 
ni të lirë dhe veshtronirn të· sigurojm 
v.eten e jo tjetër gja. [Këta erdhen në 
shqipni me nji kohë kur shqipnija nuk 
kje e njoftun. Sa për ata qi kan ardhë 
ma vonë, ata i ndoqi Turkija, dhe a 
ta kan denim në Shqipni dhe për ket 

qi na detyron nderglegia qi t'i japim 
po na detyron ligja, se asht nji e 
drejtë e tyne. Sa për shpërblimet gje 
rë sa kë]o ligjë asht ~për pension të 
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mi shka e barosoimë veten me An 
glinë. I nder. koleg thotë se trashi 
guern token nga Turkija, Toka ka qe 
në e Shqiptarve, dhe asht e Shqipnis, 

r 
, \ 
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shuma për pensjon atyne qi nuk e kan \ 
lanë. Do t'i rrezohet vetëm atyne qi 
kan qenë çë në 912 e tektej, po të 
tjerve qi kan punue ndër vise të tje 
ra, aty ne a do t' i merret? 

Z0 S, STAROVA: (M. i F.) Pen 
sjoni fillon çë prej 912; nëpunësit 
kan nisë të paguejnë në 922, dhe prej 
912. deri në 9.22 do t'u ndalohet pje 
sa e pensjonit për atë kohë qi nuk 
kan pague. 

Z. S. BLLOSHMI: Do me thanë, 
se do t'i merren edhe n]i herë nëpun 
save shqiptar, për të pague ato të tje 
rët I... Z. Kaso, do të bainë advokat 
llek per të tjërët qi nuk jan~ këtu. 
Mos të marr zahmet z. e tij, se ata 
largirnln e tyne do t' a provojnë vet 
kur të vinë në seancen tjeter, se gjith 
se cili ka konsjensen e vet. Z. Kaso 
thotë se kemi nii borxh e se duhet 
t' a paguejmë. E protestoj nji njeri qi 
thotë në Parlamentin Shqiptar, se Shte 
ti ka nji borxh, dhe tham, ~se Shteti 
Shqiptar nuk asht i angaxhuem për 
nii borxh dhe deri sot nuk kemi as 
nii borxh për sipër. Këtu mundet 
qi këjo ltgië mund të votohet me shu 
micë, po do të vinë koha qi prap kë 
jo ligjë do të na kë hehet për modi 
fikim. Un nuk e votoj. 

Z. F. VOKOPOLA: Me qenë se 
kam kenë antar i komisionit e quej 
për detyrë të japë përgiegie, Artikulli 
6 asht bisedue gianë e riatë në komi 
sjon, Pikërisht kundershtohet ky ar 
tikull, si në komision si edhe këtu 
mbi këto sende. Thuhet se nuk asht 
nji bazë ligiore t' u njifet e drejta e 
pens.o :it atyne qi kanë qenë ma parë 
nëpunës në Turki. Këjo nuk asht as· 
pak e vërtetë kur thomë se asht ba 

në sherbim. Njeni vlla nd j në Turqi 
dhe gëzoj të gjitha të drejtat qi i për 
kasin si nëpunës, tjetri vila, kur u da 
Shqipnija nga Turkija e u shpallë [indi 
pendenc 1, la nëpunësin qi kishte atje 
dhe erdhi në Shqipni për t' i sher· 
bye atdheut. Ky thotë pakica të [esë 
pa gla. Kush nga neve bani të tillë 
sakrifis, si këta nëpunës te shkretë qi 
lanë sigurimin e jetës qi kishin a]e, 
vetëm për t'i sh -rbye atdheut ... 

Z. A. HASTOPALLl: Kush asdt 
ma i gëzuern, ai qi ngeli atje apo ai 
qi erdhi këtu. 

z. F. VOKOPOLA,: Mos të vemi 
me sentimente Zotërinj, se si do qi 
kioft ai qi ndej në Turki, sig-rroi i'je 
ten e tij, e tue lanë ketë qi erdhë në 
Shqipni pa gja mproirnë pa drejtë sin 
e nuk përkrahim patriotizmen. 

Z S. BLLOSHMI: Për këta të për 
kujdesemi me nii ligië te posaçme •.•. 

Z. F. VOKOPOLA: Thuhet se po 
t' u japim pensjon këtyne u hahet e 
drejta nëpunësve Shqiotar qi po lanë 
muei për muej 5°[0 për arkën e pen 
sionit. Këio nuk ashtë e vërtetë Zote 
rinj, se ktu nuk po baj më nji ligië 
për nii sho qëni anonime, ku seicili 
merr aqë për sa paguen, po nli ligië 
Shteti, me të cilen asht i garantuern 
ai nëpunës kur mushë moshen me 
shkue në pension. 

U tha prap se klo asht nji barrë 
aqë e randë, sa bu+geti nuk mund 
t' i bajnë ballë. Dhe këio asht nji arë· 
sye, ma e fort nga të dy të parat, po 
edhe li .garit qi janë ba t ihrnlna, nuk 
pandehet se do të jenë shkak të shka 
trojnë Financen e Shtetit, se, po të 
shIet se shkatrohet financa, atëherë 
ndryshohet formyli dhe bahet në më- 

nji shërbim n' at dhe e përbashkët, nyrë aqë sa mund të duroj financa I! 

duhet të dimë s : ky sherbim duhet Shtetit. Prandaj këjo duhet të përkra- 
të shpërblehet. T'i u bi nji shernbell het ... 
zz. s' uei : ' I z. A, HAS ro .'ALLI: Ç' do të 

Dy vllazen ndodheshin n~ Tursi ba'iet per ata qi kan ardhë ma pas- 

taj ? .. 
Z. F. VOKOPOLA: Sa për ata qi 

kan ardhë ma pastaj un • [am i me 
ndjes qi edhe e drejta e tyne Jtë me 
rret para=pesh, po me nii ligjë H! po 
saçme, se këta qi kan ardhë në 912 
duhet të kenë nji pref.rim. Prandaj 
përkrahi plotësisht lezin e shumicës të 
komisjonit- 

Z. XHAFER YPI: Nga fjalët e ZZ. 
qi i kundersh'oinë bisedimeve t' ona, 
merret vesht se tëmerohen, se mos i 
vihet nji barrë e rendë budget it të 
Shtetit: Kë]o lbarrë do të ngrehin 
dinjitetin e Shtetit se këta qi 
kan ardhë në 1912 janë nji pakicë e 
shumë prej tyne kanë vdekë, Hoqa 
dorë nga trashigirnl i tokës, 'po kemi 
trashigue xhade dhe si e dini për ç'do 
km. xhade, lypen 2 mil napoljona. 

Z. S. BLLOSHMI : Xh:idet i bani 
Austriia •. 

Z. J. EREBARA: Dhe Aus•rija mo 
ri me vedi 2! miljon •.. 

Z. XH. YPI: Veç kësaj Turkija na 
la edhe intelektualizmin, dhe asht e 
drejtë qi këtyne pak vetve t' i u njo 
fim kohen e sherbimit në kohen e 
Turkis, Sa për borxh, ata fO përpi 
qen të na kerkojnë nji borxh. Prandaj 
proponoj qi lë përkrahet e të prano 
het. 

Z, P. POGA, 'Kundërshtar i kë 
tij artikullit kam qenë në komisjon 
dhe jam edhe këtu. Art. 6 në § e I. 
cakton qi e drejta e pensjonit për të 
gjithë nëpunsat c'vil shqiptar fillon 
mbas dates 28 N. a ider 1912. 

Paragrafi i II. i këlij artikullit cak 
ton, se i njifet e drejta <' pensjonit e 
dhe a'yne qi kan shërbye në Sht- tete 
hueja. 

Ky paragraf i II. asht në kunder 
shtim me të parin, pse e ven në nji 
kon ditë nëpunsin shqiptarë, d. · m. th. 
se nëpunësiia shqiptare asht nji ne- 
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punësi vazhduese e Shtetit të hue], 
Këjo prishë dinjitetin e Shtetit Shqip 
tar dhe Shteti Shqiptar do t' a dinë se 
asht nji Shtet indipendent e konstitu 
cjonat. 

E II. Kë]o ligië bahet për pensjo 
nin e nëpunsave shqiptar dhe nisë që 
nga data 912, dhe atyne qi kan mbu 
shë 35 vjetët e sherbimit, ju jepet p in 
sjonl, Po të je ë se pranohet 
t'i u epet pensjon atpne për kohen e 
sherbimit në Shetet e hueja, atëherë 
humbet e drejta, se nii qi ka punue 
25 në Turk i, po të pu noj në 1 O vjet 
në shqipn', mbushë 35 vietat, dh ~ për 
10 vjet shërbim në Shqipni merr pen 
sjonin e 35 vietve. 

Veç kësaj thuh.t se lypet të pra 
nojmë se jemi trashigmtarët e Tur 
kis këjo nuk asht e vertetë Zotërinj, 
se Turkija nuk na fali Shqipnin, po 
Shqipnija ka qenë e shqiptarve e giv 
shlerve t' onë. 

(Ouertrokitije). 

Sikur të pranojmë t'u epet pen 
sion këtyne për kohen e sherbimit në 
Turki, atëherë do të kuptohet se i k . 
mi borxh Turkis dhe pranojmë t'i 
paguejm këtyne nga borxhi qi i kemi 
Turkis. N' asht se pranojmë heti atë 
herë Shteti duhet të b ijnë nii mar ë 
veshje diplomatike. Si thashë, neve 
nuk trashiguern hiç fdre nga Turkija, 
se ajo nuk na la as udha, as u a, as 
shkolla e as kurr nji t;! mirë në ve 
ndin t' onë, U tha se Turxija na la 
çillleqet nuk asht e vërtetë Zotërinj, 
se çiflleqet kan qenë të shqipnrve, 
po Turklja na i z oato] e ne të gjithë 
shqiptarve na kishte bujq, e me ikjen 
e sajë toka qi ishte e Shq i ptarve i 
mbeti Shqiptarve. 

Nga këto shkake proponoj mos të 
pranohet § i It, i këtij artikullit se po 

tësi dhe nëpunsija e shqtptarve do të 
duket si vazhdim i nëpunësis Turke. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Si 
thashë ma parë ketë ligjë Qeverija e 
ka bazue në dreiten juridike enë dre] 
ten qeveritare, dhe thashë se ky pa 
rim asht pranue prej të gji hë botës, 
E pyes Z. e tij për Als-1c e Orraine-n 
qi mori Franca' axheba, Franca a asht 
vazhdimi i nëpunësis Gjermane? 

Z. S BL LOSH \1i : Mos barazoni 
Franc. n me Shqipnin.,. 

Z. S. STA'{OVA: (M. i F.) Si u 
thashë ketë e ksn pranu: si Çekes 
llav ia, Poloni jo, Jugoslavija c tj. e ky 
asht nji vendim i Shteteve tjera, nji e 
drejtë juridike e pranuerne pr.] të gjith 
kombeve. 

Si u thashë këlo asi-it nji d.tyrë 
qeverirare, se ç'do Qeveri asht e de 
tyrueme, në dishtë [ssh-ë në dashtë 
mbren.lë, të rnprojuë të drejtat enën 
shtetasve vet, e këio e shtër.igon Qe· 
vi rin të mprojnë të drejtat e atyne qi 
i kan tanë në Turki. Prap Shteti Shqip· 
tar mbi ketë pikë, në qoftë se i inte 
reson, mund të dernarshojnë dhe t'i 
ki.rkojnë ngi Turki]a, po në qoftë se 
nuk i intereson nt..k i krrkon. 

Z A. HASTOPALLl: Z. Ministr! 
i Financavd tue dashtë me mproitun 
ligjën qi kemi në bisedim, ~u rnbesh 
tct ne nevoja adrnintstratve, në detv 
ren e Qeveris dhe pasta] iku nga këjo 
tern: e doli në çështje patriotizm ·s. 

Un nuk do të kishe marrë Ijalen, 
po mbasi ng-l.n disa gjana pa 
u shkoqitë, due te shpjegoj edhe vetë 
mendimin t' imë. Për me i dhanë çe 
shties zgjidhj-n e duhun duhet të ma. 
rrim parasyesh natyren e punës, se 
ç'do punë kit konsekuencat si mbas 
nstvrës së vet, e kur bajmë ligjen e 
pensionit duhet të ~marrim parasyesh 
na tyren e sajë, dhe · për me mprojtë 

të pranohet, atëherë këjo ligjë nuk do 
1, 

tezin nuk duhet të marr.m shembulla 
të ketë legalitet, nuk do të ketë dre]- ca nga nji sandë ca nga nji tjetër, po 

ato shembulla duhet të merren kur do 
herë m' atë landë qi i pështatet n aty 
rës së punës. Si tha dhe Z. Ministri i 
Financave', ligja e pensjoneve asht 
për· mos me tanë në mjeri ata [nëpu 
nzs qi ngelin për çë farë do arëspe 
iet të pa zotët me punue, qi mos të 
ngelin keq në kohea e pleqënis. Si 
mbas kësaj kuptohet se merret para 
syesh detyra e nëpunësis dhe nga kë 
jo merret vesht natyra e punës, d. m. 
th. se nii nëpunësi mbas nii kohe pu 
në i jepet nji pensjon ps; ka ba nji 
punë ma përpara. Tani due të shiklo] 
m:i ketë, ku e ka ba? 

Kur t'i caktoj 11ë rrogen, duhet të 
marrim parasyesh veprimet qi ka ba 
rnbr.nd i në zyre, e je punen patrio 
tike, se këjo asht jashtë tezit, se sot 
bisedojmë ligien e p-nsioneve e jo 
shpërb'irne t për vepra patriotike, se 
këto janë dy gjana qi kan ndryshim 
njena me tjetren. Puna patriotike nuk 
mund të shpërblehet me ligien e pen 
sjoneve, se kë]o asht nii gja e vogel 
dhe shnd. roj më patrijotët t' onë të 
clët meritojnë shumë. Si mundemi na 
të shpërblejmë veprat patriotike të oji 
njeriut me nii pension, se ai, edhe si 
kur t' i japim 1000 napoljona, nuk kë· 
naqet, edhe ate e kënaq vetem nji gja 
kur sh. f se ideali i tij asht mbushë. 

Ma parë e pyeta Z. F. Vokopolen 
të me tregonte, S':! cili nga vllazërit 
ishte ma i kënaqun, ai qi ngeli në 
Turqi apo ai qi erdhi në Shqipni, po 
Z. e tij nuk m' u pergjegjë, dhe do të 
përgjegiern vet. 

Ai qi ng.Ii në Turqi nuk ishte ide 
alist, por materjalist dhe u kënaq me 
disa miliona, në vend qi i vllai tjetër 
ishte ideslist dhe ate nuk e kënaqte 
fitimi materjal, po e kënaqte ku shif 
te se ideali i tij ishte mbushë. Prandaj 
mos t' i bashkojmë natyren e punës 
me patriotizmen, se tjetër natyrë ka 
puna e atij qi sherbente në zyren e 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 9 GUSHT 1926 7 

nji vendit tjetër, e tjeter asht sherbi 
mi në zpren Shqiptare. Në kohë të 
Turkis, nëpunsat e Turkis, populli nu'{ 
i shikonte me sye të mirë, dh , me 
ketë mos kujtoni se due të la jashtë 
patriotët, se nder këta, si tregoi me 
shembulla Z. Xhafer Ypl, ka pasë mjaft 
njerëz patriot, po këta punët patrioti 
ke nak i kan ba në zyre, po në Ja 
men patriotike dhe për këta duhet të 
bajmë nii ligjë të veçantë. 

Na, patrjotët, nuk mund t'i çmoj 
më sot .~a duhet, dhe këta do t' i 
çmojnë brezi i ardhëshërn, po këtu pu 
na vetë nuk na lejon të merret para 
syesh koha e sherbimit në rregjimet e 
hueja, se pensioni nisë prej vjetit 912. 

Z. K. RADO VICKA : Do t'i tham 
Z. Pogës se na paska genjye, se Z. e 
tij ka edhe firmen e vet në kohen e 
Qeveris së Vlonës e ka pranue qi në 
punsve qi vinë nga Turkiia do 1· i u 
njifen të drejtat e tyne. 

Z. PETER POGA : Do t' i përgje 
gjem Z. Ministrit të Financavet, i cilli 
tha se nuk i dhashë përgiegie e i 
i tham prap, se nji njeri qi nuk pu 
non, nuk ka të drejtë të marrin pen 
sjon, se ligja bahet vetëm për nëpun 
sit Shqiptar qi punojnë në Shqipni 
dhe për me pasë ketë pensjon, lanë 
nji për-qindje muej për muej për fon 
din e pensjoneve, po jo për nëpunësit 
qi nuk kan punue në Shqipni, dhe 
këtpne qi nuk kan punue në Shqipni, 
nuk mund t'i siguroj Shteti pensjon. 
Në qoftë se Parlamenti Shqiptar do 
të pranojë qi këtyne t' i epet pensjon 
atëherë virnë së kuodershtim me arti 
kullin e Statutit, i cili thotë, qi as nii 
privileg nuk mund t'i njifd kerkui, 
dhe tue i pague këtpne pensionin, për 
kohen e sherbimit tyne në Turki, 
d. m, th. se i japim nji privileg, se 
mbas art. të Statutit, asnji rrogë, asnji 
pensjon nuk mund të paguhet veç se 
me ligië, 

ZANA: Qe ligja. 
Z. P. POGA: Kl>jo ligjë bahet për 

nëpunësit Shqiptar qi kan punue në 
Shqipni, dhe ata nëpunës qi nuk n 
punue në Shqipni, po [të pranohet qi 
atyne t' I u epet nensjon, këta marrin 
mbi kurrizin e nëpunësve Shqiptar. 
Qeverija të merret veshi diplomati 
kisht me Qeverin Turke për pagesen 
pensioneve qi këta nëpunës kan lanë 
në Turki, se kë]o ligjë bahet vetem 
për nëpunsit Shqiptar. Sa për ata qi 

kan sherbirne patriotike, atyne mundet 
Qeverija me nji ligjë të posaçme, si 
të merren vesht me Turkin apo pa u 
marr vesht me te, t' i u ndihmojë. Sa 
për ate q .hotë Z. Radovicka, për ata 
nëpunës qi do të vinë nga Turkija, 
pa punue në Shqipni, nuk mund të 
kenë të drejtë as për rrogë, as për 
pensjon, as për punë e as për kurgja 
se ligja qi bajrnë sot asht për kohen 
e shërbimit në Shqipni e jo për ko- 
hen e sherbimit në Turki. 

BISEDIMET E SEN AT IT 
Mbledhja 31. 

E Merkure me 19-5-26 ora 10 p. 
Mbledhjen e kryeson z. P, Evangjeli 

Këndohet Dekret-Ligja nen për nen 
si vijon: 

Dekret Ligjë 
Na Kryetari i Republikës Shqipta 

re mbas vendimit me datë 30-1-926 
të Këshillit Ministruer. 

Dekretojmë 
Art. 1.- Qi të transferohet nga 

kursimet e kompetencave të Legatës 
s' onë n'Angora qi prej datës l Prillë 
1925 der në fund të Dhetorit 1925 në 
art. Mobile» të Buxhetit 1925-26 të 
qendrës M. F. Jashtme nji kredi prej 
Fr. ari 4.000 (kater mii) për blernien 
e mobiljave të Legatës së nalt perrne 
ndun. 

Pranohet. 
Art. 2.- Këjo Dekret-Ligjë hyen ne 

fuqi qysh prej ditës së shpalljes së 
sajë. 

Pranohet. 
Art. 3. Min. P. Iashtme si edhe 

Min. Financavet, ngarkohen me zbati 
min e ksajë Dekret-Ligië. 

Pranotct. 
Z. KRYETARI: Bisedim (për herën 

e dytë) mbi Proiekt-Ligjën për shper 
bltmin e gjanave të mouopolizuerne 

të regjistrueme. 
Këndohet Ligja nen për nen si VI· 

jon: 

Ligjë 
mbi 

Shperblimin e gjanavet të mo 
nopolieum e të regjistrueme. 

Ar. l,· Gianat e monopolizuerne të 
privateve (shkrepca, letra e gypa ci 
ngaresh, bobina e letra lojesh) qi ndo 
dhen sot të regiistrueme e të depozi 
tueme dë magazinat e shtetit, shper 
blehen në bazë të çmimit të vertete qi 
kan pasun në kohen te rrcglietrlmit e 
qi do te caktohet preië nji komisije te 
posaçme. Veçanërisht ju këthehet tak· 
si doganuer atyne qi e kan pague. 

Pranohet, 
Art. 2.- Këjo Komisi përbahet prej 

ma të naltit përfaqësues t' adrninistra 
tës të vendit, prej Drejtorit e Kryenë 
punsit të Financave! e prej nji antarit 
të Dhomës tregtare (ku nuk ka Oho- 

. më tregtare merret dhe nii antar i 
Bashkisë së vendit). 

Z. I. XHINDI: Po atje qi nuk ka 
Bashki kush merret? .. 

Z. H. SHKOZA (Përf. M. Financa· 
vet) Nuk kemi mujtë me parapa vende 
qi nuk ka Bashki. 

Z, H. XHEMALI: Dhe katundet e 
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vegjël lidhen me nj i Bashki, pran dej 
kujtoj se nuk ka vend ra Bashki. 

Art. 2.- Pranohet .. 
Art. 3.- Vendimet e kësaj do të ju 

komunikohen t' interesuemve të cilët 
mund.t'i kundërshtojnë përpara giyqeve 
mbrenda 10 ditesh nga data e komu 
nikimit. 

Pranohet .. 
Art. 4. Shpërblimet qi do të vendo 

sen në kët mëndyrë, u paguhen t' inte 
resumve (rue filluem nji muej mbas 
shpallies U! kësaj Ligie) në tre muej 
nga nji e treta për ç' do mua], 

Pranohet. 
Art. 5 - Qeverija do të kujdesohet 

me nji rnëndyrë të posaçme për ruaj· 
tjen të gjanave të përrnenduna n' art. 
1 e për shitjen e tyne me kondite 
eksportacjonit. 

Në qoftë se deri nii vjet mbrapa 
shpalljes se kësaj Ligjë aprovohet me 
dokumenta, se shitka e tan gianavet a 
po nji pjesë të tyne nuk ka qenë e 
mundua Këshilli Ministruer jep ve 
ndim për të djegunit e tyne ner qe 
ndrat ku ndodhen para Komisjouit të 
përrnenduna n' art. 2. 

Pranohet. 
Art. 6. Kë]o Ligjë hyen në fuqi 

ditën e shpalljes të sajë në fletoren 
Zyrtare. 

Pranohet. 
Art, 7.- Min. e Flnancavet e Dre] 

tesis e Mbrendshrnia detyrohet me 
zbatimin e kësaj Ligjë, 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim (për herën 

e parë) mbi Dekret-Ligieu si shtojcë 
nenit 91 te Kap. 20 për taksat nota· 
rjali të tarifës H! shpenzimeve të giy· 
qeve në veprim. 

Këndohet raporti i Komisionit A 
dhe C Nr. 87 datë 17-V-1926 si vijon; 

Komisjoni A dhe C në mbledhjen 
e vet me datë 17-V-1926 në numrin 
legal të tij bisedoj dhe shqyrtoj De- 

kret-ligjen të pranueme prej Dhomës 
së Deputetve, mbi përjashtimin nga 
tagri notarjale t' emigrantave për dëf · 
tesat kundre] I borxh ve së tyne, dhe 
vendosi pranimin e Dekret-ligjes në 
fjalë, lutet dhe Senati me dhanë aero 
vimin e tij. 

Këndohet Dekret-ligja nen për nen 
si vijon: 

Dekret-Ligj ë 
Mbi shtojcën e nenit 2 l të 
kap. :20 për taksat Notarjale 
të Tarifës të snpenzimeve të 
gjyqevet në veprim. 

Na, Kryetari i Republikës Shqipta 
re, në bazën e vendimit me d: 30·Xll- 
925, të Këshillit Ministrur. 

Dekretojmë: 

1. Deftese-dety rat e imi grandeve 
qi ban fjalë art. 5 i rregullores me 

I d. 23-9-925 për zbatimin e ligiës mbi 
· instalimin e ernigrandeve dhe të but· 
qeve në tokat Shtetnore, janë te për 
jashtuem nga taksat Notarjale. 

Pranohet. 
2. Këjo ligjë hyu në fuqi qysh prej 

ditës së shpalljes. 
Pranohet. 
3. Ministrija e Drejtësis ngarkohet 

me zbatimin e kësaj Dekret-Ligjë, 
Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim (për herën 

e pare) mbi Dekret-Ligjen qi autori 
zon Bashkinë e Durrsit me marrë nil 
taksë 1°]0 ma tepër mbi gianat qi im· 
portohen e eksportohen n' at qytet. 

Këndohet raporti i Kornisjonit B. 
Nr. 19 datë 18-V-1926 si vijon: 

Komisioni B, në mbledhjen e vet 
me datë 18-V-1926 tue pasë në bise 
dim Dekret-Liglën mbi taksën 1°J0 qi 
autorizohet me marrë Bashkija e 
Durrësit, vendosi pranim e Dekret-li· 
gjës në fjalë pa asnii ndryshim. Aktet 
relative bashkangjitun paraqiten, me 
lutje qi t'i parashrohen mbledhjes së 

përgjithshme për bisedim e votim. 
Këndohet Dekret-Ligja nen për nen 

si vijon: 

Dekret-Ligjë 
Na Kryetari i Republikë s Shqiptare 

tue pamë vendimin e Këshillit Mini 
struer datë 18-VIII -1925 

Dekretojmë 
A. Tue marrë parasyesh nevojën 

e domosdoshme të Bashkisë së Durre. 
sit për me sigurue shpejtimin e pu 
nimeve për ndërtesat etj. për zbuku 
rimin e atij qyteti, Bashkija në fjalë 
do .ë marrë dhe nji taksë 1 °lo ma te, 
për mbi glanat qi importohen n' ate 
qytet si edhe mbi ata qi eksportohen 
prej asaj porte, 

Pranohet. 
B. Perjashtohen nga ky taksë gja. 

nat e trupit diplomatik të kryqit kuq 
e t' ushtris. 

Pranohet. 
C. Ç' do dispozitë Ligjore asht e 

pa fuqishme në qoftë se i kunctershton 
këtij Dekret-Ligji. 

Pranohet. 
D. Zbatimi i këtij Dekret-Ligji 

ngarkohet Min. P. Mbrendshme. 
Pranohet. 
E. Ky Dekret-Ligjë hyn në fuqi 

prej ditës së shpalljes dhe mbetet pa 
fuqi në krye të motmotit. 

Pranohet. 
Z. H. XHEMALI: Z. Kryetar! Me 

gjith qi u pranue, por si kur e dini 
edhë Z. Juej pranimi i Dekret-Liglës 
ishte mvarë prr rnugesë të raportit 
justifikues, pra mbasi raporti justifi 
kues nuk ka, proponoj qi të n' ct apt 
shpjegime Z. Përfaqësuesi qi ndodhet 
këtu. 

Z. KRYETARI: 'Mirë po Dekret-li' 
gja u pranue, dhe nuk mund të kër 
kohen shpjegime tani. 

vijon 

Shtypshkroja "Nika]» Tiranë 
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REPUBuI:KA 

Fletorja 

Nr. 129 

Zyrta~re. 
Botohet prej Zyres sii Shtypit 

=======================j=j~==:=:==== ====--===---==--================;.--- 
PA J Tl ME: për nil mot tr. ar 12 në /J Drejtimi: Zvra e Shtypit ~ Nll copë e Javl1 fr. ar O.la 1..nJI npe 

Sbqlpn4 ; fr. ar 20 [ashta ; 1 I R A N 1! • J~la al kala111e fr • 1.w. 
- - --------~ 

PERMBAJTJA: 
Këshilli Miniatruer : Vendim mbi shty, 
pjën e pullave postare e bandrollavet 
të Duhanit. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi shtypjen e pullave posta 
re e bandrollave të duhanit 
Vendim Nr. 258 me 5. VIII. 926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 

e tij të sotshme të mbaitun nën Krye 
sin e Z, Josif Kedhit Minister i Drej 
tësis me antarë Z. Z. Hysen Vrioni, 
Ministër i P. të Jashtme, Musa Juka, 
Ministër i P. Botore e Bulqësis e zav. 
Minister i P. të Mbrendëshme, Sulej 
man Starova, Mini&1ër i Financavet, 
tue pasë në bisedim shkresat Nr, 100-l 
datë 3-Vl-26 Nr. 833-11 datë 3-Vl-926 
t~ Minisnis së Financave! ashtu edhe 
atë Nr. 1295 datë 17-Vll-926 të Minis 
tris P. Botore e Bulqësis mbi shty 
pjen e pullave postare e t' atjrre të 
taksave të ndryshme shtetnore ashtu 
edhe mbi shtypjen e baodrollave të 
duhanit, vendosi qi për ketë qellim të 
dergohet jasht nii komision i përba 
më nen Kryesin e z. Suleiman Sta 
rovës Ministër i Financavet me anta 
rë zz. Sander Saraçi, Kryesekretart i 
Ministriës së P. Botore e Bulqësies e 
Bonatti Kryesekretar I Drejtoris së P, 
të Postelegrafevet, i cili do të ketë 

për detyrë shtypjen e pullave e të ban 
drollave të siperrnenduna nër shtyp 
shkronjat e Shtetit në Berlin ose në 
Paris ku t' a shofi ma të dobishme. 

Pullat postare qi do të shtypen me 
ftyrën e Shkelqësis së Tij Krvetarit të 
Republikës me grand oniforme do të 
kenë gianësin e giatësin e atyneve 
qi janë sot në veprim, do të jenë : 

500.000 copë prej 1 qind, 
500.000 ,, ,, 2 ,, 

1.000.000 ,, 
2.000.000 ,, 
100.000 ,, 

2.000.0CO ,, 
500.000 ,, 
100.000 ,, 
100.000 ,, 
100.000 ,, 
100 000 ,, 

" 5 ,, 
,, 10 ,, 
,, 15 ,, 
,, 25 ,, 
" so ,, 
,, 1 Fr. ari 
•• 2 " ,, 
,, 3 ,, ,, 
,, 5 ., ,, 

Pullat qi do të shtypen për taksat 
e ndryshme shtetnore do të kenë nji 
gjanësi e gjatësi prej santimesh 4 me 
3 e janë: 

Pullat mbi taksat e pasaportevet 
të cilat do të kenë fytyren e Shkëlqe 
sis së Tij Kryetarit të Republikës me 
grand oniforme, sypri fjalët »Republi 
ka Shqiptare. e poshtë fjalët ,, Taks 
pasaportash Fr. ari .•. ,, në ketë sasi: 

400.000 copë prej 2 Fr. ari 
325.000 ,, ,, 5 " ,, 
250.000 ,, ,, 1 O ,, ,, 
25.000 ,, ,, 20 ,, • 

2) Pullat mbi taksat gjykore qi do 
të. jenë por si pullat e permenduna 

se numrin 1 me ndryshim se në mest 
do të kenë fytyren e nji Terazije e 
posht emnin e taksit perkates qi do 
të shtypen në ket sasi: 

600.000 copë prej 5 qind. 
450.000 ,, ,, 10 ,, 
450.000 ,, ,, 1 Fr. ari 
300.000 ,, ,, 2 ,, • 
300.000 ,, " 4 ,, • 
300 000 ,, • 5 • " 150.000 ,, " 8 • " 
150.000 ,, " 10 " " 
150.000 " ,, 20 ,, ,, 
150.000 ,, " 30 ,, 

" 3) Pnllat mbi taksat e shtetit civil 
te cilat do të janë si ata të përmendu 
na këtu sipri me ndryshim se në mest 
do të kenë harten e Shqipnis e poshtë 
emnin e taksit përkatës qi do të shty 
pen në ketë sasi : 

400.000 copë prej 50 qind. 
300.000 • ,, 1 Fr. ari 
200 000 ,, ,, 2 ,, • 
100.000 ,, ,, 10 ,, ,, 
~) Pullat mbi taksat Konsulore të 

cilat do të jenë si ata të permenduna 
ma sipër me ndryshim se në mest do 
të ketë fytyren e Stemës Shtetit e po 
shtë emnin e taksi! përkatës qi do të 
shtypen në këtë sasi : 

400.000 copë prej 50 qind. 
450.000 ,, ,, 1 Fr. ari 
450.000 ,, ,, 2 • ,, 
300.000 ,, ,, 3 • ,, 
300.000 ,, " 4 " ,, 
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30,0.000 ,, ,, 5 " ., 
150.000 ,, ,, 7.50 " 
150.000 ,, • 10 ,, " 
150.000 ,, ,, 1~ " " 
150.000 " ,, 2~ ,, ,, 
5) Pullat mbi taksat e regjistrimit 

Kadastrial, të citat do të jenë si ata të 
përmenduna kë.u ma nallë me ndry 
shim se ne mest do të ketë fytyr .;O e 
nji shkabe sempel rrethue me gjithë 
anët me vija katrore e poshtë emnin 
e taksi i përkatës qi do të shppen V(!· 

tern 1,000.000 copë per nga 20 qind, 
6) Pullat mbi taksat e akt-zotnimtt 

të cilat do të jenë si ata të shenueme 
në numrin 5 këtu siprl, me ndryshim 
se poshtë do të kenë emnin e taksit 
përkates e qi do të shtypen r ë ketë 
sasi : 

FLETORJA ZYRTARE 10 GUSHT H)26 ~..:..-~~~---~~~~- 
250.000 copë prej 50 qind. 
200.000 " ,, 1 Fr, ari 
150.000 ,, ,, 2 ,, ,, 
150.000 ,, ,, 3 " ,, 
100.000 ,, ,, 4 ,, ,, 
50.000 ,, ,, 5 ,, ,, 
50.000 " " 7 .50 ,, 
50.000 ,, ,, 10 ,, ,, 

Komisjoni për me pasë nji dijeni 
të plotë mbi Iorrnen e gjashtë lloje 
pullave të shenueme rradhazi këtu si 
pri t'i dërgohet oji model ti! nensh 
krueme prej Sekretarit General të ktij 
Këshilli. 

Bandrolet e duhanit do të shtypen 
në mënyrë e sa-i si mas rregullores 
së pregatitun për ket qellim nga Mi 
nistrija e Financavet. 

Ky komision do 1ë ketë ptr det}'- 

rë edhe blerjen e oji shtypshkronje 
ashtu edhe t .. l veglave për punë do 
tore si mas shkresës N. 1353 datë 
5.Vlll-9.W të Ministries së Pt Botore 
e Bulqësi.s origjinal, i së ciles i de r. 
gohet Kryesis së Komisionit. 

Ne asht se Kemisioni veprimet e 
slpër-permcnduna do t'i banjë ne Ber· 
lin, ku ndo dh.t nji shtrenitësi e ma 
dhe, Krvet, rit të Komisionit do t'i pa· 
guher nj: dijet prej 80 fr. ari dhe a 
nëturëve 50 fr. ari në dirë, në asht se 
veprimet do t'i kryejnë në Paris, 
Kryetarit të Komisionit nji dijetë prej 
60 fr. ari e anëtarëve prej 35 fr. ari. 

Sekretari General: 
M. Curri ct. v, 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
S E S J O N"' I I I I_ 

BIS, DIM.ET E DH O MES SE OE PUTET VET 
Mbledhja cz JS 

E Shtunde me !I Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. Koataq Kotta) 
Z. Q. KARAOSMANI; Kam qenë 

sekretar i Q,mal Beut e kur asht pro 
klamue indipendenca e S'iqi .:'nis, Qe 
verija shqiptare i u ka njoftë të gjitha 
të drejtat atyne nëpunësve dhe olicie 
reve qi kan ardhë m' atë kohë, dhe 
disave i asht dhanë pensjoni për ko 
hen e sherbimit në Turki. 

Z. H, VRlONI : Edhe Z. Poga ka 
qenë mbrendë n' atë Qeveri. 

Z. Q. KARA0SMANI : Ata nëpunës 
qi kan ardhë n' atë kohë, kan të ndretë 
te marrin pension per kohen e sherbi 
mit në Turki se ketë të drejtë Qeve 
rija e Qemal Beut i a ka nioftë, Sa 
për patrijotët e ata qi kan ardhë ma 
pastaj, Qeverija mund të bajnë një {i. 
gjë të posaçme, po sa për këta duhet 
të pranohet. 

Z. KRYETARI: Tani po e ve në 
votë. 

Z. S. BLLOSHMI: Un proponoj 
të bahet nominale. 

z. M. KASO: Te ngrehet fjala 
,ose gjetke •. 

z. KRYETARI : Ata qi janë t~ me- ' rigon), Jak Koçi (mungon), Jashar Ere 
ndimit për votimin nominal, me he- bara : abstenon, Javer Urshid (mungon) 
qjen e fjalës ~ose gjetke» të ngrehin Jorgii Çako (mungon), Kas em Rado- 
doren? vicka: po, Kas.rn Sejdini : jo, Kolë 

Pranohet me shumicë. Mjeda (mungon), Kol.c Deda (mu- 
Këndohet arc. 6 si pason: ngon), Kr istaq Kosturi: jo, Kristo Flo- 
E dreita e pensiont për të gjithë qi (mungon), Lon Gjini (mungon), Lon 

nëpunsat civil të Republikës Shqipta- Llogori jo, Maliq, Bushati po, Mihal 
re fillon mbas dater 28 Nanduer 1912. 1 Ka-o po. .Milto Tutulani (mungon), 

Vetëm nëpunsave civil, të cilët kan Musa Juka (mungon), Mufid Libohova 
lanë të gjithë të drejtat e tyne në rre- (mu igon), Ndrek Kiçi· (mungon), Pe 
gjimin Ottoman, si edhe mësuesavet, ter Pog1 jo, Preng Lie sh Ujoni (abs. 
qi në kohen e atij regjimi, kan dhanë tenon), Qani Dishnca po, Qazim Dur 
ndër shkolla mësimet e gjuhës arnta- mishi po, Qemal Karaosmani po, Ha 
re, ju i ojilet e drejta e pensjonit për mid Topra ii jo, Rexhep Mati po, Sa 
sa kohë kan shërbye n' at rrëgjim dik Shask a (mungon), Said Kalaja po, 

Z. KRYET ARI: Ai qi thotë 'po Sylahydin 811oshmi: jo, Said Toptani 
pranon ketë ar.ikull, e ai qi thotë jo (mungon) !Jr. Simonidhi jo, Dr. Si- 
nuk e pranon. mon Popa jo, Dr. Syr~ja Pojani po, 

Bahet appeli nominal si pason : Shasivar Alltuni (mungon), _Tef Gera 
ZZ. Abdurrahrnan Sati, (mun- (mungon) Vasil Bamiha (mungon), Va- 

gon) Ahmet Hasopalli jo, Bahri si! Rusi jo, Veis Se vrani po, Dr. Vo- 
Begolli : po, Bartush Hamdi: po, xhori (mungon), Xhaler Ypi po, Xhe 
Bexhet Frasher] ( mungon , Ceno Jal Zogu po, Zenel Mandiqi po. 
Kryeziu ( mungon ) Elmaz Xha- , z. KRYETARI: Votimi resulton 
fer: po, Ferid Vokopola: po, Hamid 
Myftiu: po, Fiqri Rusi (mungon), Ha 
san Biçaku (mungon), Hiqmet Delvi 
na (mungon), Hysein Kuqi : po, Hy 
sejn Vrioni : po, Hysni Toska (mu- 

20 po, 10 jo e 2 abstenime. 
Mbyllet n' ora 7 30 mbas dreke për 

me u hapë të harrën me 10-5-26 ora 
4 mbas dreke. 
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Mbledhja 36 
E Hane 10 Maj 1626 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Këndohen emnat e Z. Z. Deputet 

vet e mungojnë ZZ. B. Frashër! (le 
je), C. Kryeziu, D. Xhafcri, J. Hur 
shidi (leje), Gj. Çako, K. Mjeda (mi 
sjon), Dr. L. Gjini, M. Tutulani (mi 
sjon), M. Libohova (leje), S. Shashka 
V, Sevrani, Dr, Wozhori (leje), Xh. 

FLETORJA ZYRTARE 10 GUSHT 1926 

3. Me anë të Këshillavet shëndet- I të autoritetevet civile, bashkiake dhe 
siie të Departernentavet, do merren do 
proponohen e do zbatohen masat e 
duhura për përmirësimin e gjiendjes 
shëndetsore të Departementit; 

4. Me sistemin e ndarjes të ç'do 
Departernenti në qarke Shëndetsore në 
bazë të topografis ti! komunikasionit 
e të gendjes financiare të ç'do qarku, 
shëndetsija botore e ç' do qarku do 
sigurohet sa me mirë me rnieksit, ma- 

Zogu, mit-, e barnat e duhura për të vo- 
z. K~YETAR!: Shumica asht bektit; 

Mbledhje ra pet. Bisedim mbi projekt s. Me rregulli nin e sistimit të lie 
ligjin mbi organ'zirnin e Shëndetsis 

I 
shartimit (vaksinasiouit) do sigurohet 

Botore (në parim). . populli pr j sërnu idies së ties e cila 
Këndohet raporti [ustilikativ e pru- I kurdoherë që ka ra në Shtetin t' onë 

jek t- ligja si pason : 

Proj ekt-J ustitikues 
Populli Shq'ptar vuen e pëson prei 

sëmundjeve ti! ndryshme dhe p:ej 
gjithë farë cpidemiesh që rrezikojnë 
e helmojnë shëndetin e tij, kaq sa qe 
numuri i popullsis vjet për vjet vjen 
tue u paksue, 

i ka bae dame shu m të mëdha po 
pull sisë, 

6 Me sistemin e meiksvet Shetitës 
me rn'et. t e du'iura, sistem tepër i 
fryt~hëm për Shetin t: onë qi vuan 
tep tr prej malaries e sylillsit do. t'u 
sigurohet të sërnurvet prej këtyne së 
mundjevet mjekimi i sigurtë dhe me 
i shp jt ndër viset e veta ku kët i ba- 

Kio Ministrije tue marrë para sy- 1 nojnë. 
shë se me organizimin qi asht në 

1 

7. Me formimin e zeravet shëndet 
veprim nuk mundet me luftue sërnun- sore detare e kufizore dhe me kriji 
djet siç -~uhet hartoj p:-~jek~ 1.igji~ : I min e Lszrët-vet (Karantinav.et) Shte~ 
bashkenjitun bazat e të cilës Jan~ ti do sigurohet nga të hyrnunit dhe të 
këto : p"rhapunit e këtyne lengatëvet ngjit- 

. I, Me anë. t~ Drejt~ris së S~ndet I s., ran~a (kol~rë. rnur'ajë, Tyfus exan 
s s e të Këshillit te sai do drejtohen I fh~mat1que etj) 
gjithë çashtjet qi i përkasin shëndet 
sisë botore të Republikës. Projekt Ligië 

2. Me anë t' insp ktorit se Shën- I Përmbi organizimin e shërbimevet të 
detsis do kontrollohen veprimet e për- të Shëndetsisë Botore 
sonalit shëndetsuer të Shtetit e të ko- Neni I. 
munevet dhe t' institutëvet mjeksore e 1 

shëndetsore të Sb 'ctit dhe do zb ito · 
hen masat shëndetsore të paraparne 
në ketë Iigjë. Gjithë ashtu me ane 
t' insp-ktorëvet Shrndr tsie të posaç 
me r'o zbarohen giithë ma-at c l-rfri 
mit ~ · idra Iengatavet ngiiiëse të r.m.l 
(kotërë, murtaje etj). \ 

Mbrotja e shëndetsisë botore dhe 
përmbarimi i Ligjëvet e Jhe Dekrete 
vet që i përkasin asai, për veç atyne 
që kanë të bsjnë me epizootië për të 
cilen asht kornp !ten te Ministr1a e P. 
Botore. janë në kompetencë të Mini 
strisë P. Mbrendëshrne dhe ushtrohen 
nen drejtimin e naltë të saj m' anë 

komunale, si dhe me anë të niii për 
sonali shëndetsuër të posaçem. 

Përsoneli Sbendetsuer i Shtetit 
Neni 2. 

As nji mjek nuk mund të prano 
het për nëpunës i Shtetit ose nëpunës 
komunal pa qenë shtetas Shqiptar, pa 
patur Dhiplomë mjeksie, pa gëzuar 
të drejtat civile e politike, pa dijtun 
me Iolë, mt! këndue e me shkrue 
gluhen zyrtare, Prej kësaj cilësie të 
fundit përjashtohen mieksit e huaj që 
thërriten nga ana e Qeverisë me qe- 
11im që t'i japin kësaj shërbimin e 
vet. 

Mjeksit nënpunës të Shtetit ose 
komunal qofshin për veç nenpunësls 
q'u ngarkohet prej Ligjës nuk mund 
ti! pranojnë as nji rietrë nënpunësië 
mjeksor.5 as me rrogë as pa rrogë 
edhe si kur se ato t' ushtrohet në 
kryeqendre të Qarkut në të cilën ky 
ka qendresen e përkohëshme të 
tij. 

Neni 3. 
Përsonali shëndetsuer i Shtetit për 

bah ~t : 
a) Në Ministrinë e P. Mbrendë 

shme prej Drejtorisë së Shëndetsisë 
dhe prej Inspektorit të Shëndestisë. 

b) Në Depar.enertat prej Zyrtarëve 
shëndetsuer prej Liëshartuesit ( Vak 
sina tor it) ku nuk ndodhet e tillë, prej 
Mjeksve Shetitës dhe prej Inspekto 
rit shëndetësie të posaçëm. 

c) Ndër Portot (limanet) ndër Sta 
cionet kufizore dho ode Lazaretat 
prej N enpunësasb shëndetsore të 
posaçëm. 

Kaptinë e parë 
Përmbi Drejtorinë e Shëndetsiaë 

Neni 4. 
Drejtoria e Shëndetsisë asht njt 

administratë e formueme prej nji përso 
nali të posaçëm, simbas Nenit 5 te 
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kësaj Ligjë të kryesuem prej nji Krye. 
tari i cili ka titullin e Drejtorit të' 
slzëndetësise: 

Drejtori së bashku me misat e tjerë 
të Drejtorisë përbajnë Këshillin e 
Drejtorisë se· Shndetësisë. 

Drejtoria e Shëndetslsë asht nji 
trup Këshillues i Ministris P. të Mbre 
adëshme për mbi çeshtiet që i për 
kasin shëndetsisë botore dhe mjeksis 
terësisht, Por me gjithë që mvaret 
prej kësaj Ministrie administrativisht, 
për çështjet që tersisht i përkasin shën 
detsisë dhe mieksisë, Drejtori i kësaj 
ka të drejtë të bajë letre kembime 
drejt për së drejti me c' do Ministrië, 
Zyrë shtetnore dhe Shoqëris private 
nen dijenia e Ministrit. 

Neni 5. 
Drejtorija e Shëndetsisë përbahet 

prej misash të rregullshëm dhe të 
[ashtë-zakonëshem. 

Misa të rregullshëm janë : 
1) Drejtori i Shëndetësisë ; 
2) Inspektori i Shëndetsies ; 
3) Dy Mjek me zotësie të provue 

me, prej atme që kanë në krye.qvtet 
nenpunësie shtetnore, shëndetsore ose 
mjeksore nga m~ të nalta ; 

4) Mjeku Ushtarak ma i nalti ; 
5) Nji pre] mjekve privatë nga 

. banuesit ~ kryeqytetit tue u preferue 
ata që janë marrë dhe strevitun me 
çeshtjen (shëndetsisë botore ; dhe 

6) Nji përfaqësues i Ministrit të P. 
Mbrendëshme. 

Misa U! [ashtë-zakonshern janë ; 
t) Nji Farmaçist-Qimist prej nen 

punësavet shtetnore dhe në mungesë 
të këtillit nji prej atyne që ushtrojnë 
ketë profesion në Krpeqvte: ; 

, 2) Nji prej Dentistëvet qi ushtrojnë 
zejen (profesionin) e vet në Tiranë, 
prej atyne që do të kenë edhe dip 
llomë mjeksie ; 

2) Veterinari ma I nalrë ushtarak 
ose -i Min, P. Botore OS·.! në mungesë 
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të këtillësh nji e tillë civil; 
4) Drejtori i Përgiithëshëm i Mi 

nistrisë P. Botore ; 
5) Shefi i Seksionit të Eoganavet 

në Ministrinë e Financavet ; 
6) Krye-Prokurori i Diktimit. 
Për veç misavet të rrvgullshërn 

dhe të [ashtë-zakonëshem, Drejtori i 
Shëndetësisë ka të drejtë të grishij 
në mbëledhjet e Këshillit, pa të drejtë 
votimi, cilin do të mundet si mb is 
dijenisë së tij speciale, të këthiellojë 
trupin shëndetsuer nder veprimet e 
veta, 

Për të tilla qe llirne atpne që banoj 
në në Kryeqytet nuk do u jipet kurr 
farë ndo nii shpërblim, por atyne që 
banojnë nepër vise larg Kryeqytetit 
do të u [epen spenzime udhëtimi dhe 
dijetë të caktueme në bazë të vendi 
mit që ka me ba Këshilli i Drej'orisë 
së Shëndetësisë, dhe i cili shpërblim 
nuk mund të kalojë graden e lë drej 
tave! të Prei ktit, 

Ata prej misave! tJ rregul'shëm 
ose të jashtë-zakonshëm qe nuk kanë 
ndonjë nënpunësi shtetnore, q~ të 
munden vet drejtësisht që të behen 
misa të Këshillit, emnohe n mbas pro 
ponimit të Ministrisë P. të Mbrendë 
shme me Dekret të Kryetarit të · R:> 
publikës, Mjeku. Farmaktori, e Vette 
rinari civil duhet të kenë plotësue për 
së pakti dhjet vjetësh u htrim në pro 
fesionin e vet. D0 të mbeten në ketë 
shërbim dy vjet dhe në mbarim të 
kë yne mundet me u zgjedhë rishtaz. 
Këta pusho'ien nga detyra për shkakë 
të justifikueshme në bazë të ligit 
mbas nil raportit me :; rrësvetina të 
plotta të Këshillit të Dr, j )ri.::.ë së 
Shëndetsisë. Ky vendim do i paraqi 
tet Min, P. Mbrendëshme dhe s' an 
dejmi do i dërgohet Kryesisë Repu 
blikës per t~ u marrë pi lqimi i kësa'. 

Neni 6. 
Drejtoria e Shëndetsisë ka detyrat 

që ndjekin: 
1) Merl' m' anë H! Zyrav.t përka 

tëshrne njoftime për mbi gjendjtn 
shëndetsore të Shtetit dhe jep meiti 
met e veta për mbi çeshtjet që i për 
kasin rnleksiës dhe shëndetësisë bo· 
tore, kur se ky u kërkohet prej Mini 
strisë së P. të Mbrendëshme, gjithë 
ashtu jep edhe mejtim për çeshtje që 
parashikohen prej kësa] Ligjë ose pre] 
Ligjëv .:t të tjera. Mejtimi i Këshillit 
asht i domosdoshme për mbi vepra 
të rnbëdhala që i përkasin dobisë bo 
tore, por sa i përket igiienës, vepra 
rnir.'simi tokash (bonifikimi) të kate. 
gorisë se parë për tharje ngiolesh ett. 
tue pro ponue rre guit a shëndetësore 
ptr përmbarimin ashtu dhe për fund. 
ksionimin (ushtrimin) e tyne, 

2) Propono t Ministrisë, qoftë mbas 
kërkimit J)rcj anës së saj qol.ë prej 
vetv etiut, terë masat që quan të nevoj 
shme për mbrojtjen dhe përparimin e 
gj ndjes shëridetsore të Shtetit. 

3) Parashtron Ministrisë proponi 
me për mbi përpillirnin e Projekt-li 
giëvet dhe të urdhërave s'iëndete sore, 
ose për mbi modifikimin intrepërti 
min si edhe abrogimin e të këtyne 
terësisht ose pjesrtsht. 

4) Mikqvr në se ushtrohet rregu 
llrsht rnj-ksia dhe profesionet ose mje 
shtëriië që kanë liJhje me ketë; 

5) Mejtimi i Drejtoris duhet m'u 
kërkue: për mbi kundërshtimet (ape 
let) që bahen kundra vendimeve të 
Këshillit Shëndetsije të Departemen 
tavet, si edhe për mbi kundërshtimet 
e përjashtue mc dhe kundrë shtimet të 
cilat po janë venduem nga ana e Pre 
fekturavet për çeshtje që janë krijue 
ndërmjet Bashkivet dhe mjeksëvet e 
tyne, si dhe për mbi kundërshtimet që 
bajnë komu tët, qytetasit dhe përsonat 
rnoral : kondra shërblrnit shëndetsuer 
të Spital .vet ose të Klinika vet pri 
vate; 
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6) Kontrollon ç' do Institut nga ato rnjekve, Iarmaçisravet, dentistevet, ma- 
që u tregu-n me sipër në paragra- miev t dhe rethpresesvet, si dhe për 
fin 5 (Spitale, Klinika) dhe ato që tre- mbi shpërblime- ose pag-sën e kqy 
gohen në paragr. 12 (ujëra metalike) rjes (vzilcs) mieksor., që munden t'u 
qoftë se tilat do të jenë dhe do të jipen për çes h e që u perk as in us'i- 
përbainë persona morale qoft se janë trimit të prof.sionit ose të sherbimit 
syp{!rmarrje, dhe parashtron ra porta tyne si mbas I regullavet të përkaië- 
Ministrisë së P. të Mbrendëshrne si shme'. 
dhe proponime për nji rregullim ma 15) Proponon emnimin, gradimin, 
t' arrësretrsnern p~r mbi veprimet e transferimin ose pushimin si dhe ç'do 
kësisojë Institu'avet të cilat tue u shpagim ose denim të përsonelit të 
sprovue prej Ministrisë P. të Mbr:n-1 shendetslës shtetnore, në bazë të ligië- 
dëshrne imponohen si të detyrueshme; vet në veprim ; 

7) Çfaq gjykim të prerë për mbi 16) Pregatit buxhetin e Shendetë- 
çeshtje kontestuese që kanë tf beinë sisë të ci!en ja paraqit Ministrisë së 
me mjeksinë ligjore. 

1 

P. të Mbrendëshme për shqyrtim e 
l') Proponon si mbas ligjëvet në pelqlm ; 

fuqi krijimin (çeljen), kthimin· tjetre J 17) Ushtron detyrat q'i ngarkohen 
kujt ose mbylljen e farmasive, përpi 
lion çmesen (tarifen) e barnavet dhe 
tregon ç'do gjc qe ka të bajë me J 

përdorirr in e barnave dhe të helme- 1 

vet ; 
9) Aprovon mostrat e kininës që 

do te ve hen per të shitur prej Shte 
tit; 

10) Jep mendimin e vet për mbi 
caktimin e pregatitjevet të kininës që 
do të tretet ose do pregatittt prej 
Shtetit për të u përdorun prej popu 
llit si edhe për mbi formën e mëny 
rën e të përdarnit të këtillave pre 
gatitjeve : 

li) Shenon Serrumet c Vakcinat 
që duhet të kontrollohen në se janë 
të thjeshta ase të pa përzierne dhe 
cakton rregullat për përmbajtjen e 
tyne. 

12) Kujdesohet për mbi burimet risë të Shendetsiës si mbas nenit 6 të 
t' ujnavet metalike sh-rucsc : kësaj Ligjë ; 

13) Ven nen provim ata prej pra- ]) Pregatit landen për rnbl të cilat 
tikanave Farmaçistë, Dentistë, Mamie duhet marrë mendimi i Këshillit dhe 
dhe Rreth preses ( "ynetçi) qe kërkojnë' i a parashtron këtii ; 
leje për me ushtrue zejen (profesionin) 4) Kuidesohct për mbi përfundi- 
c vetë. ' . min e votimit të Këshllllt ; 

14) Rrelen mejtirnin e vet për mbi 1' 5) Parashtron Ministërisë së P. U! 
denimet disiplinore që <lo t'u vihen Mbrendëshme masat e maruna e të 

prej !igjëvet dhe rregulloreve qe do 
votohen pas kësaj Ligtë, 

Neni 7. 
Drejtori i Shendetsiës për veç de 

tyravet që ka se bashku me miset e 
tjerë të Këshillit, për të cilat bahet 
fjalë në nenin 5 të kësaj l'gië, ka 
veçanërisht edhe detyrat që ndje 
kin: 

I) Drejton të gjitha çeshtiet që i 
përkasin shëndetsiës botore ; 

2) Shqyrton raportat e shkresat e 
ndryshme të dërgueme prej mjeksë- 

5 

urdhënuerne prej Këshillit në konfor 
mitet të nenit 6 të kësaj Ligjë ; dhe 

6) Mbishikon për mbi përmbari 
min e paramasavet të marruna dhe 
t' urdhënuerne prej Këshillit të Drej 
torisë. 

Neni 8, 
Drejtoria e Shende'siës për me 

zbatue shërbimet e ve primet e veta 
mbëlidhet për se pakti një herë në 
javë ri e gullisht ndër ditët që do të 
caktojë ky trup, dhe [asht-zakonisht 
kur do herë që paraqitet ndo nji çe 
sh'je e ngutëshrne ose me randë- 
sië. 

Neni 9. 
Këshillin e Drejtorisë së Shendetë 

siës, në mbledhjet e veta kur misat 
e krye on Drejtori dhe në mungesë 
të tij, tue mos qenë gati ese tue 
qenë i penguem, e kryeson misi i 
rregullshëm, nga mjeksir, ajy që do 
të jetë me plaku nga të tjeret dhe 
ketë të Iundt në e lypte nevoja e ze 
vendësen misi tjetër i rregullshem 
nga mosha me i rië nga i pari. 

Mbledh.a ndodhet në shumicë, tue 
ndodhë gati për se paktit gjymsa e 
misa vet të v . të mjekës, veç Drejtorit. 
Në mungesë ose tue qenun të pen 
guem disa prej missvet të rregull- 

vet nenpunësa lë Shtetit ase lë komu- shme miëks Drejtori për të formuar 
nevet ase mieksevet privatë, si edhe I shurnicen mundet të thërrasë numrin 
shkresat e dcrgueme prej Minisrrivet, I e lypun për ate shumicë prej misave! 
prei Zyrave: shternore të ndryshme të jashtë-zakonshme. Farmacistin, den 
dhe iep përgjigje atyne shkresave! tistiu ose veterinarin, të cilët për veç 
për të clat nuk ashtë nevojë lë kër- të kët llësh rrasje, munden me u thirë 
kohet mendimi i Këshillit të Drejto- J dhe kur do h-r.' që Drejtori ndien të 

nevojshme ndodhjen e tyne, Misat e 
tjerë të [ashtë-zakonëshern therriten 
kur do herë qe i kërkon nevoja. 

Të drejtë votimi kanë~vetem misat 
e rregullshem ose ata prej misavet të 
jashtë zakonëshern që duhet të ze 
vendësoin këta, si edhe ata që u për 
ket çssktja për të cilën therriten të 

I japin mendimin e vetë ; per mbi çe- 
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tjet që i përkasin rnjeksisë ve tern mi 
sat mjekës kanë të drejtë votë. 

Nëni 10. 
Drejtori i Shendetësiës dhe misat 

që janë nëpunës nuk marrin shperblim 
të veçante për mbledhjet, për veç 
mjekut privat nga misat e rregull 
shem të cilët për ç'do mbëledhje ma 
rrin fr. ari 10 tue mos kalue Fr· ari 
40 për muaj. 

Neni 11. 
Drejtori i Shendetsiës proponohet 

prej Ministrisë P. Mbrendshme në 
bazë dekumentash dhe titujsh (tituj 
sherbimi dhe snq-nsor-) midis të mle 
kve të shtetit, dhe emnohet me ven 
dim të Këshillit Ministruer e me Dek 
retin e Kryesisë së Republikës me 
-rrogen e caktuerne në buxhetin. 

Neni 12. 
Drejtoria e Shendet.Iës mundet të 

baje Inspektime shendetsore jo verem 
me anë të Inspektorit të Sh -ndetsiës, 
por edhe me anë të misave t~ vetë 
të rregullishem ose të [asht zakonë 
shem tue u ngarkue këtyre ketë barrë 
me vendimin e Këshillit të vetë ; 

Neni 13. 
PE!r me zbatue sherbirnin e përm 

brendëshem të Drejtorisë tf Shendetë 
siës emnohen pranë kësaj nji Kryese 
kretar me rrogë të caktuerne në bu 
xhet nji Sekretar i dytë i cili ben dhe 
detyren e Llogaritarit, Protokolisrit, 
Arqivistit e Kopistit me rrogë qi do 
caktohet në buxhet dhe një Shërbëtor 
ftues me rrogë mujore si mbas bu 
xhetit. 

Kryesekretar cmnohet uji mjeks 
prej atyrë që me anë dokumentash e 
titujsh shkencuer provoh. t se asht 
speçializue në degen e mikrobif)logii~ 
dhe që për pesë vjet reshtni ka krye 
me sukses profesionin mjek suer dhe 
që fiton në konkurs qi do ba'iet para 
Këshillit të Drejtorisë së Shendetë 
sise, kushtet e konkurit do caktohen 

në Rregulloren e mbrendësbme të 
Drejtorisë së Shendetësis. 

Sekretar emnohet ay qe me anë 
dokurnentash që do i paraqitë Drejto 
risë së Shendetësiës dokumenti rr.e 
anë të cilavet do vertetohet se ka 
mbaruern Giyrnnazion, Lyçeon ase 
Shkallen Tregtare dhe q' ka sherbye 
tre vjet si Sekretar në Zyra qeverita 
re baskiake. 

Neni 14. 
Drejtoria e Shendersiës ka nji 

Bibiotëkë për begatësimin e plotësi 
min e të cilës jepet një kredi e r-ër 
motëshme, sasia e të cilës do të cak 
tohet në buxhet. Librat që do të si 
llen do të caktohen prej Këshillit të 
Dreitorsë, 

Gjithë ashtu kjo Drejtorië boton 
nji (Rivis'ë) në të cilen përpssqyrohen 
veprat e misa vet të tij, urd terat rre 
gullat e shendetsiës dhe ç'do tjetre 
landë që i prket kësaj; kushtet e 
kësaj Rivistë caktohen në Rregulloren 
e mbrendëshme të Këshillit. 

Drejtoria ka Vulë Zyrtare të vet e 
cila mban ernnin e këtij trupit. 

Neni 15. 
Drejtorisë se Shndetsiës i jepet 

leja të prr ,)ill ojë Rrëgulloren e rnbren 
dshm e të vetë, që duhet t' aprovohet 
pr. j Këshillit Ministruer, me anë t~ 
se cilës caktohet mënyra mbas të ci 
lës kjo Drejtorië do të kryejë detyrat 
e veta në konformitet të kesaj Ligjë, 

Kaptinë e dytë 
Përmbi Inspektoret Sbeadetsije 
!. Inspekrori Shr ndetsije 

Neni 16 
Pranë Drejtorls së Shendetsiës 

emoohet nji • inspektor Shendetsije» 
me rrogë të caktueme në buxhet. 

Inspektori i Shendetsiës emnohet 
mbas proponimit të Ministerisë P. 
Mbrendshme të mbsbtetun e të bazuem 

I në vendimin e Këshillit të Drejtorisë; 

emnirni dhe i ti] hahet me vendim të 
Këshillit Ministëruer dhe me Dekret 
të Kryesiës s- Republikës. I propo 
zuerni do të ketë pasë ushtrue për 
pesë vjet rishtazi me suksës profesio 
nin rnjeksuer dhe prej atpne mjekes 
ve q' veçanërisht që d~ të j enë ma 
rrë me mikroblol'ogjinë 'e me shendet 
sinë botor,'. 

Detyrat e Insp ktorlt të Shendet 
slës do të c iktohen me anë të njij 
Rregullore je të Drejtorisë së Shendet 
siës q:; duhet të aprovohet prej Kë· 
shillit Ministruer. 
2. lospektorë Shendetësiie të posaçem 

Neni 17. 
Me periudhë të nje] cpide niie Ko 

lere. Myrtaje, Syfus exanthimatik ose 
të ç' do tjetre lengatë ngjitesë të randë 
brenda Shtetit, ose p-r me evitue rre 
zikun e të ketilla lingatsvet mundet 
në një mungesë të nji sasië të mjaf 
tëshrne përsaneli shendetsuer të em 
nohen "Inspektore Shëndetëslje të 
Posaçem» prej Mjekvet privatë. Këta 
emnohen prej Ministerisë së P. të 
Mbrendëshrne mbi proponirnin e Drej 
torisë së Shendetsiës dhe veçanërisht 
tu: u preferue ata që merren me mi 
kroblolloglië, dhe në mungesë të kë 
tillevet emrohen të tjerë që kanë ush 
true për pesë vjet mieksiën. Emnimi 
i tyn~ asht vetem për kohen që vazh 
dojnë sëmundjet në fiatë. Rroga e 
këtyne caktohet prej Drejtorisë së 
Shendetsisë dhe u paguhet nga kre 
dia e posaçme që ndodhet në buxhet 
të Ministris- së P. të Mbrendëshme 
për sr penzirne shendetsore të jashtë 
zakonëshrr-e, 
. Inspektorëve! të posaçem u merr 

fund nënpunësia mbas pro poni mit që 
ka me ba Drejtoria e Shëndëndetësis, 
pushimi dhe i tyne bahet me urdhërln 
e Min. së P. të Mbrendshme. 

Detyrat e lnspektorëvet Shëndetë 
sije të Posaçme, per sa u perket së- 
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mundjevet që bahet fjalë në ketë nen, 
do të caktohen me anën e nji rregu 
Horës të Drejtoris së Shëndetsiës që 
duhet i'aprovehet prej Këshillit Mini- 
struer. 

Kaptinë e tretë 
Per mbi Këshillat Shëndet&ije të 

Departementevet 
Neni 18. 

ve qi p.rshin Departernenti dhe të 
rrefe]e ç' do masë që mundet të për 
mirësoje gjendjen shendetsore të ty 
ne; 

2) Të iapii mejtim per ç' doçesh 
tie shëndëtsore që i paraqitet nga 
ana e Prefektavet Nenprefektev et ose 
Zyrtarit Shëndetsuer dhe per VtÇ kë- 

Në qendre të ç' do 
per veç Kryeqyteti,t, 
Këshille Shendetsije, 

Ket K~shill e kryeson Pref~kti. In- 

saj, t'i parashtoie ajo vet-vetiut Pre 
Departcment_i.~ I fekti Inspektorit propozimet permbi 
formohet nje · marrjen masash shëndetsore ; 

· 3) Të çfaqi] mendim përmbi ma- 

spektori ose zëvendësi i tij ligjor. Ky 
këshill pcrbahet prej Zyrtarit Shendet 
suer, si Nen-kryetar, prej lngjinierit të 
Preftkturës ose të Bashkisë, prej Ve 
terinarit të Prefekturës ose atij të Ba 
shkisë në ndodhen të tillë, prej Krye 
tarit të Klubit Mjeksuer ose të Shoqë 
nisë Mjeksore, në eshtë se ndodhen 
të tillë, dhe prej Liëshartuesit (vak 
sioatorit), k~ takon të ndodhet posa 
çërisht nje ~ tillë. 

Per veç këtyne Prelt Inspektori ka 
të drejtë të grlshij në mbële dhiet e 
veta pa të drejtë votimi [e shpe rblimi, 
edhe ç'do tjetër përson të vendit që 
e quan ti! arrësyeshern, per të plotë 
suar qellimin që ndjek Këshilli nën 
puns ose privat qoftë ky. Ky Këshill 
mbelidhet pa kurrfarë shperblirni, por 
atyne që banojnë larg qendrës tr. De 
partementit u je pen zpenzirne udhë.i 
mi edijetë në bazë të vendimit që do 
merret prej këtij Këshil!'. 

Detyrat e Sekretarit te Këshillit i 
plotëson Sekretari i Prefekt Inspekto 
rit ·pa të drejtë votë. 

Neni 19. 
Detyrat e të drejtat e Këshillit Shën 

detsisë të Departamentit janë këto që 
vijojnë: 

1) Të ketë dijeni për , mbi ç'do 
send që i perke! gjendjes shëndetsore 
të Qarkut të Departementit teresisht 
dhe veçanerisht të ç'do Prefekture, 
Nenprefekture K, ahi në dhe të ka/un- 

sat shëndetsore qe merren prej Kra 
hinavet dhe katundevet dhe të mbi 
shikoje me kujdesin per mbi zbatimin 
pergiitbërisht të sherbirnit shendetë 
suer nder krahinat' e katundet. 

4) Të përmbarojë ç'do tjeter sher- 
bim që ka të bejë me shëndetsinë bo- 

I 
tore dhe që i ngarkohet prej këtij li 
gjëvet të tjera, si dhe ç' do sherbim 
që i ngarkohet prej Drejtorisë së 
shëndetsiës nga ato q e përshihen në 
paragraf 4 të nenit 6. 

Vendimet e Këshillit Shëndetsiie 
të Departementit u shtrohen shqyrti 
mit dhe pelqimit të Drejtorisë së Shë 
ndetsiës. 

Në Departementin e Qendrës ç'do 
sherbim që i përket Këshillit shëndet 
sije të Depqrternentit e kryen Drejto 
ria e shndetsiës me Këshillin e vet. 

I Jepet leja Drejtorisë së shëndet- 

e- urdhënavet (dispozitavet) për mbi 
Këshillat Shëndetsië të Departernen 
tit në konformitet të kësaj Ligië: Rre 
gulloria në fjalë duhet t' aprovohet 
prej Këshillit Ministruer. 

Kaptinë e · ka tertë 
Per mbi ndimen shëndetsore, mjeksore 

e hirurgjikore. mamisore dhe 
farmaqeftore nder komunet 

1. Për mbi Qarket Stiëndëtsore 
të Shtetit 
Nent 20. 

Ç'do Departement ndahet me Qar 
ke Shëndetësore. 

Ç' do Qark Shëndetsor perbahet 
ose prej komunes të njij qytetit që 
ka nji popullsi prej 10 mije banoresh 
ose prej nji komunës të nji Qytet të 
vogel të bashkuem shoqënisht me ba 
norët e katundeve per Qarkut, ose 
ma se fudi prej kornunëvet të katun 
devet të ndryshme të bashkuem sho 
qërisht. 

Neni 21. 
Per mbrojtjen e shendetsiës të 

Qarkevet Shendetsore të ndry- 
shme dhe për ndihmat mieksore 
dhe memisore pa të holla të vobek 
tevet, si per ata brenda si dhe per 
ata [ash-ë banusës dhe_për të përn 
damunit në pir vobektet barna pa të 
holla, kujdesin do të ketë komunet 
qoftë veçanërisht qoft të bashkuemun 
me Shoqenim, kur të jetë se as njera 

siës të pt rfi!loLe një Rre gull ore me I as tjetra do të jenë të sigurueme me 
anë të se cilët!ë caktohen hollesinat ndo nje mënyre tjetre. vijnn 
--- 

8 I S E DI M ET E S E N AT IT 
Mbledhja 31. 

E Merkure me 19 5-26 ora 10 p. 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Z. H. XHINDI: Z. Kryetari Nuk 
asht e arësyeshrne qi të merren shpje 
gime tani prej Z. Përtaqesuesit me 
qenë se Dekret-Ligja u pranue, se 
nga shpjegimet mund të detyrohemi 
të hpejmë përsëri në bisedimin e nji 

ligje qi votuam e cila s' asht e drejtë, 
por kur të bisedohet për herën e dytë 
atëherë mund të vij Z. Përfaqësuesi 
dhe mund t'i kërkojmë shpjegimet. 

Z. H. XHEMALI: Atëherë të me 
rren shenime qi kur të bisedohet kë]o 
Dekret-Ligje për herën e dytë, të vij · 
Z. Përfaqsuesi për me na dhanë shpje 
gime, qi kështu të mos anulojmë vetë 
vendimet qi apim sikurse patme dhanë 
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për këte, 
Z. A. DIBRA: Mund t' i tregoni 

Z. Juej se ç' shpjegim kërkoni prej Z. 
Përfaqësuesit qi të pregatitet qi kur të 
bisedohet këio Dekret-Ligjë për herën 
e. dytë të jetë i pregatltun. 

Z. I. BESHIRI (Përf. Min. P. Mbre 
ndshme) Unë jam i pregaditun, dhe 
po t' urdhënoni mund të ju jap shpje 
gime qi kërkoni dhe tani. 

Z. KRYETARI: Bisedim (për herën 
e parë) mbi Dekret-Ligjen qi autori 
zon Bashkioë e Shkodrës e të Lezhës 
për me marrë nji taksë l 0]o ma tepër 
mbi gjanat qi importohen. 

Këndohet raporti i Komisjonit B 
Nr, 17 datë 12-V-1926 si vijon: 

Komisjoni B në mbledhjen e vetë 
me datë 12-V-192.6 tue qenë në numrin 
legal bisedoj dhe shqyrtoj Dekret-Li 
gjen, qi autorizon Bashkinë e Shko 
drës e të Lezhës me marrë dhe nga 
nji taksë 1 °]o ma tepër mbi gianat qi 
importohen n' ato qytete, dhe vendosi 
pranimin pikërisht. 

Bashkangjitun kemi nderin me ju 
paraqit aktet relative për m'u para 
shtrue në Mbledhjen e përgjithshrn e 
për bisedim e votim. 

Këndohet Dekret-Ligja nen për nen 
si vijon: 

Dekret-Ligj ë 
Mbt shtimin edhe 1 °10 të taksës 
Bashkive të Shkodrës e Lezhës 
qi dlsponohet në nenin 107 të 
Llgjës Bashkive. 

Shtesa e nenit 107. 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare, në bazë të vendimit- me daë 
9-1-1926 te Këshillit Ministruer 

Dekretojmë: 
Art. 1.- Tue marrë par .• syesh ne 

vojën e domosdoshme qi k:i qyteti i 
Shirokës (të rrethit Shkodrës) për me 
sigurue shpejtimin e punimeve për 
ndërtesë etj. si dhe për t' i ndihmue 

në godinë e nji molos e për zbukuri 
min e atij qyteti, Bashkiia e Shkodrës 
dhe ajo e Lezhës do të marrin dhe 
nji taksë 1°]0 ma tepër mbi gjanat qi 
importohen. 

Z. J. GJINALI: Në Dekret-Ligien 
qi votuem për herën e parë për taksën 
1°10 të Bashkisë së Durrësit qi nuk 
shitet barasirn me këte Dekret, me 
qenë se për Bashkinë e Durrsit me 
rret nji taksë 1 °)0 ma tepër si mbi 
gianat qi importohen n' ate qytet, 
ashtu dhe mbi ato qi eksportohen prej 
asaj porte, ku-se me kë:e Dekret për 
Bashkinë e Shkodrës e të Lezhës do 
të merret nji taksë 1 °]0 ma tepër ve 
tëm mbi gia 'iat qi importohen, pra 
mua më duket se këio nuk asht në 
dobi të qytetit Durrësit me qenë se 
nierzit do të shtërngohen qi mallin 
do t' a eksportojnë nër skelet e tjera 
për rre shptue nga ky taksë, pra due 
me ditë se çe e shrrengo] Qeverija qi 
për qytetin e Durrsit të vej dy taksa 
për importim ashtu dhe eksportim 
dhe s' ka marrë parasyesh Qeverija 
qi tue qenë taksa e Dur.ësit ma e 
naltë mund të damtoj a ë qytd për 

1. arsyenat qi rr. gova ma nalr. 
Z. I. BESHIRI: (t'ërf. Min. P. 

Mbrendshme) Zotërinjë I ne qptetin e 
Durrësit janë vue dy taksa si për 
importim ashtu dhe për eksportim për 
arsyen se shpenzimet qi do të bahen 
në qytetin e Durrësit janë ma të më· 
dba, dhe në qytetin e Shkodrës e të 
Lezhës nuk asht vue nji taksë ekspor 
tacjoni për arsye se shpenzirr et qi do 
të bahen për qytetin e Shirokës janë 
të pakta, dhe kështu Qeverija me që· 
llim qi të shpete] podullin e asaj 
prefekture nga shpenzimet nuk vue 
taksë mbi eksportacjonit. Pra për mos 
me u shkatue damtimi i qytetit Durrë 
sit qi parashef i ndersh mi Senator i 
Durrësit në qoftë se deshëron ender 
shmja Dhomë mund t' ja shtoj taksin 

e eksportacionit edhe Prefekturës së 
Shkodrës. 

Art. 1. Pranohet si që ësht. 
Art. 2. Ç' do dispozitë ligjore asht 

e pa fuqishme në qoftë se i kundër 
shton kësaj Dekret- Ligjë. 

Pranohet. 
Art. 3. Këjo Dekret-Ligje hyn në 

fuqi prej ditës së shpalljes dhe mbe 
tet pa fuqi në krye të motmotit. 

Pranohet. 
Art. 4. Min. P. Mbrendshme ngar 

kohet me zbatimin e sajë. 
Pranohet. 
Z, KRYET ARI: Bisedim (në parim) 

mbi Prcjekt-Ligien për mbledhjen e 
detyrshme të druve të frytshme e të 
pa frytshme. 

Këndohet shkresa e Dhomës së De 
putetve Nr. 13-1. datë 13-V-1926 me 
të cilën përcillet Ligja mbi mbledhjen 
e detyrshme të druive të frytshme e 
të pa frytshem, bashkë me raportin 
justifikues, e par.iqitun prej Qeverisë 
në formë të Projekt·Ligjes dhe e vo 
tueme me ngutësi prej asaj Dhomës 
për me u votue edhe prej Senatit. 

Këndohet Ligji Justifikues si vijon: 
Ligjë mbi mbledhjen e de 

tyrshme të drujve të frytshëm 
e të pa frytëshm. 

Art. l. Ç'do proprietar toke edhe 
ç' do bulk qi asht në pasuni të Shte 
tit, detyrohet me mbjellje në tokë të 
tij, ç· do mot dru] të frytshëm e të 
pa frytshëm. 

Ndër vendet komunale, detyrohet 
komuniteti. 

Art 2. Llojet e druive të frytshëm 
e të pa frytshëm, do të caktohen p.ei 
zyrave të bujqësis tue marrë para sy. 
shë tokën dhe klimën në të cilën mund 
të prodhoje. 

Shtypshkroja 11Nikaj,, Tiranë 
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PERMBAJTJA 
M, e Financavet mbi qarkullimin e 
monedhave të huaja. 
Të ndryshme emnime në M. P. të 
Jashtme, në M. P. Mbrend. 
Shp, e Drejt. Rivirit ushtarak; kerkim 
i dy motrave e nji sekretar per Re 
virin Ushtarak. 
Shp, Prefekturave, gjyqeve, Kadastrës, 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

në qarkullir€jedhe nga Banka Kom 
bëtare, Arkat e Shtetit janë t' autori 
zuerne të pranojnë dai në nji urdhën 
të rij monedha srrnit që sot janë në 
qarkullim, me kursin e ditës. 

l r-vur.as Nr. 17ti-40 

MrnlllRI~ t flHAn[A,tl 
Mbi qarkullimin e mone 

dhave të hueja 
Qarkore gjith Dretorive e Zyreve 

Financjare 
Për të ndaluar damet qi deri sot 

kanë rrjedhë edhe rrjedhin Arkës 
Shtetnore nga ndryshimet e shpeshta 
(dëndura) të kart-monedhavet të hue 
ja që kanë qenë të pranueshme, nga 
Arkat Financiare, edhe me qe llirn të 
mos darntohen edhe pjesat e ndryshme 
të tregtis qi bajnë marrëdhaniet me 
të tilla monedha, këjo Ministri, në 
bazë t' Art. 1 të Ligjit të monedha 
vet, urdhnon qi Arkat Financiare këtu 
e tutje në veprimet e tyne r arktojnë 
vetëm monedha legale të Shtetit, si 
bankanota ti! Bankës Kombëtare, mo 
nedhe ari të ndryshme, (Napolona. 
Lira lnglize), edhe banknota të hueja 
qi kanë vleftën e patundëshme t'arit:J 
Për veç këtyne tue marrë parasvshë 
se monedha divisionale legale pi ej 
0.50 1, 2 nde 5 Fr, ari nuk janë venë 

Te ndrvshn1e ,:, 

Emnime në lvi. P. Jashtme 
l\1bas vendimit të Këshillit Minis 

truer e pelqimit të Shkel. Tij Krye 
tarit të Republikës Deputet Z. Salahy 
din Biloshmi u emnue Minister resi 
dent i Shqipniës në Bukaresht 

Emnime në M. P. të 
Mbrendëshme 

Me Dekretin e Krpesiës së Repu 
blikës Nr. 198 dat 28-VII-926 Z. Izet 
Dibra Prefekt i Elbasanit asht emnue 
Inspektor i Pcrgi. i Administratës. 

ne, si edhe ato të shkollave qi kan 
mbarue, e nenpunsin në se jan ken, 
të prezantohen në ket Drejtori deri 
25 të keti Muaj. 

Tiranë 10-8-26 
Nr, 361 Drejtori I. Revirit Ushtarak 

Shp. i? Prefekturave 
Mevendimtn e këshillit adminis 

trativ të këtushme N. 14 D. 6-7-926 
u vendos qitja e adiud'katcs shitje e 
të dhe tave lashta ashtu të vonave si 
edhe të duhanit vetëm me përjashti 
min e të dhetës duhanit katundeve ka 
zen me lloj vjerdh. Adjudikata pro 
vizore Itllon më 10-8-926 e deri më 
31-8-926 si ajo definitive prej nji shta 
tor e deri me 10-9-926. 

Z. Prefekti 

Shp. e GJygavel 
Të qojtunit Aristidhi dhe e shoqja 

tij Aleksandro Joriani më parë banuës 
në Sarandë dhe tash me banim të pa 
ditun si mbas Akt-gipkimit të Gjyqit 

1 Paqit Del vinës Nr. 31-1-926 detyrohen 
me i pague gjyq-Iituësit Z. Sokrat 
Lapës nga katundi Piluri i Himarës 
surnën Lireta Italiane 1150 (Nji mi] e 
një qind e pësë dhet) së bashkut me 
interesen ligjuer, dhe shpenzimet gjy. 
kore Fr. ari 54, 40°10. 

Pra, të sipër-përmendurve, i nepet 
një allat me u paraqituri para Zyrës 
Përmbarimit të Gjyqit Paqit Delvinës 
mbrer.da dy (2) muaj shë për pagimin 
e sumave sipër shëniuern, ndryshe në 
rastë të mos ç' faqunit tyre ju njofto· 
het se ka për t' u vepruem mbas ur- 
dhënave lizjuer Gj. Paqtues 
P. 19 Delvine, më 1-Vlll·926 P, '861, 

Shp. e Dre]. Revirit 
Ushtarak 

Kerkim i dy motrave e 
nj i sekretar per Revirin 

ushtarak 
Për Revirin e Beratit dhe të Shko 

derës kërkohen dy Motra me një 
rrog mujore 100. Njëqind Fr. ari. Si 
dhe një Sekretar me, rrogë Kapteri 
per Shendëtsin Ushtarak. 

, Pra desherusat me gjith Dokumen 
tat që vertetoj në sijelljet morale të ty. 
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Shp. e Kadastrës- 
Lajmërohet Z. Ferik Bacua nga 

Gjinokastra me banim të paditur se 
pjesët e tij që ka në ara e Çaire të 
ndadhura në katundin Lugar, Vanistë 
e Derviçian, u shtinë në ankanë prej 
kësaj Zyrë për detën e tij q' i dety 
ronte Z. Besim Muhtar Katos nga Gji 
nokastra siç asht lajmëruar me parë 
me a nen 'e fletores Zyrtare N. 17 e 
e d. 2 Maj 1925. 

Pjesët 'e përmendura në ankanën 
definitive mbetnë mbi ernënat e ble 
rësve ZZ. Besim Katos e Miho Gjinit 
për franga ari 693 (glashtëqint'e nën 
dhet etri). 

Me nënë se Z. Ferik Bacua është 
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me banim të paditur lajmërohet me a 
nën e kësaj shp rllieje që q_ë 30) t, i 
d het dit mbrenda të prezantohet para 
Zyrës kompetente të japë pohimin 
Zyrtarë, se përndryshe ka me edhe 
në drejt për drejt kjo Zyrë: 

P. 10 Gjinok 4 8-926 P. 86n 

* 
Bahet me ditun se në lagjen e sta 

nit Lunshnjes giend-n 16 strem një 
copë tokë me kufit e dituoa që për 
të cilen tokë Z. Z. Rustem e Xhelat 
të bit Elmas Koreshit me një letër dë 
shmi qi i paraqesin ksaj zyre të ver 
terurne nga Pleqësia e ka mbler nga 
Z. Jorq Shand roja kërkoi në letër zot 
nimi ashtu edhe në katundin Lermes 

proshke gjenden 35 strem, nil copë 
tokë ndahet në 3 pjesa qël e cila tokë . . \ 

prbshet P pr sh ng~ kto 16 pash ja. 
në nën sundimin e Z. [onus e Myftar 
të birvet · Xhaf'er Muçës ktu e pes 
mbdr iet vjet për 50 cop napolona flori e 
kan bit rë nga Z, sefedin të birt Mth. 
met beut për të cilen tokt kërkojnë 
letër zotnimi pra në kjof ë se ka no 
kush kundershum qysh prej datës së 
çpalljes në Il.toren Zyrtare brenda nj~ 
muaj afat duhet t'i parashtrohet gjy. 
qit se për ndryshe bahen Io rrnalem 
kadastriale pa u mar paraspësh ku. 
ndërshtirni. 
P. 10 Lushnja l-8-926 P. 862 

Nën p, Kasdastrës, 
- --- - ---- -- 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II_ 

81 SE O IME T E OH D W!E S SE OE PUTET VET 
Mbledhja 38 

t Hanë to Maj 1626 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. K. Ketta) 

Neni 22. 
Komunet të cilia nga shkaku i 

gjendjes së tyne t kon om ike, si dhe 
të gjendjes së tyne topografikë të 
posaçme gjithë ashtu dhe nga shkaku 
i popullsiës të paktet të tyne nuk 

• ndodhen në grade qi të kujdesohen 
të pajtojnë një mjek ose nje marnë, 
per të pajtuar dhe per të mbajtun të 
tillë janë të detyruem të bashkohen 
me Shoqninë, tue u marrë vesht me 
shoqi shoqë, e tillë rnarrëveshtje du 
het të aprovohet prej Prefekt Inspek 
torit mbassi të degjohet edhe mendi 
mi i Këshillit Shëndetsuer i Departe- 

I 
tillë që nuk ndodhet në grade të p~·r-1 
kujdeset veriut për nd h ma mjeko-hi- 

I rurgjikore edhe m , mis ore për të vo - 
bektet si edhe për perkujdesirnin she 
ndetsor të atyne komuneve, ather ë 

Minis. e P. te Mbr. mbas v.ndmi. të 
Drejtorisë së Shëndetësisë duhet të 
paguaj nga fond i posaçëm i buxhe 
tit të giith rrogen ajo vet ose së b r 
shkut me komune t personalit rnj&k 
shëndetsuer, edhe të përkujdes, t edhe 
per barnet që lypen për lë vobektët ; 
gjithë ashtu duhet të kujdesohet edhe 
për masat shendetsore për të cilat ka 
nevojë Qarku. · 

Neni 24. 
Me një Ligj€ të posaçme do cak· 

tohen Qarkët shëndetsore të ndrysh- 
me të ç' do Departernenti të Shtetit, 

Nfni 22. I · Neni 25. 
Kur se gjendja ekonomike e nji Nder qytete me nji popullsie prej 

Qarku! Shendetsuer, qoftë komunal 15 mije e lart banorësh dhe që formoj 
qofte 1 bashkuern Shoqnisht, asht i në një Qark Shendetsuer do të formo- 

men tit. 

het me emoin "Zyra e Shëndetsiës 
ojë shërbim Bashkiak nen autoritetin 
e Kryetarit të Bashks e nm drejtimin 
e mjekut të kës j i cili do të jet edhe 
Kryetari i kësaj Zyre e cila asht kur 
doher nen kontrollimin e Drejtorisë 
së Shëndetsiës, Këio Zyrë do të ketë 
barren e përmbarimit të masavet shen 
detsore lë para-htruerne prej kësaj 
ligjë. 

I jepet leje Drejtorisë të Shëndet 
siës të bajë Rn gulloren me anë të 
cilës këjo Zyre do kryej detyrat e 
veta në konformitet të kësaj Ltgjë. 

1. Për mbi Kryetarin Shëndetauer 
Neni 26. 

Ç' do Qark Shëndetsuer i formuem 
ne· mënyrat e paratregueme në nenin 
20 drejtohet prej nji mjekut i cili sjell 
titullin e Kryetarit Shndetësuer (offi 
cier de San te. U fficiale Sanitario. 

Neni 27. 
Zyrtari Shndetësuer rroga të cillit 
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do të paguhet prej komunës ose prej 
bashkimevet Shoqnore të komunevet 
të ndryshme, do të emnohet prej Min, 
së P. të Mbr, mbi propozimin e Dre] 
toris e cila do të marrë për bazë pro 
pozimin e Këshillit të Bashkisë ose të 
Perfaqsisë të Shoqnimit pasi të merret 
dhe mejtirni i Këshillit shëndetsuer të 
Departementit. 

Emrimi i tij do të bahet mbas nil 
konkursi për t.tui të shpalluri prej Ko 

. mums ose Shoqnimit si mbas tregu 
, llavet që do të vendosen me nji Rre 
gullore të posaçme të Drejtorisë së 
she°'1 -tsiës. Për të tillë d~ty ·ë do të 
preferohen mjek: it që janë të specia 
lizuem në degen e shëndetsiës dhe të 
bakreriellogiisë, 

Në rast që mungojnë të tillë do 
pr.ferohen ata që kanë sidomos 3 
vjet shërbim mjeksuer edhe në mu 
ng.së edhe të tillësh vjen rralla e ma 
të riive në marrjen e lelës t' ushtrimit 
t~ prolesionevet në Shqipërië. 

Emrimi i rnieksëve që fitojnë në 
konkurs do të bahet vetëm për dy 
vjet dhe për me u pranue definirisht 
mbas kalimit të këtyne vjetve Krye ta 
ri i Bashkisë ose Krye tar i Shoquirnit 
ose Parësia e Qarkut, për ato Qsrke 
që nuk kanë Bsshkie ose Shoqnim, 
tue degiue dhe rneitirnin e Këshillit 
Shëndetsuer të Departementit, do 
të beje hapat e lypuna pranë Drejto 
risë së Shëndetsiës për emrimin e tij 
të përherëshem ose për pushimin e tij. 

Neni 28. 
Peshimi i Zyrtarit Shëndetsuer në 

kohë qi do vazh lo] prova e tij si mbas 
nenit 27 të kësa] Ligjë duhet bise duer 
dhe vendosua të pakten tre muaj para 
kalimit t/l vjetit nga ana e Këshillit 

· të Bashkisë ose Përfaqësis të Shoqë 
nimit, vendimi i të cik ve mer Iorrnen 
e preme mbassi të pelqchct edhe prej 
Këshillit ti Drejtorisë së Shëndetsis, 
Pushmi i L1J b,d1d me urdhërin e Mi- 
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nistrisë së Punëvet të Mbrendëshme, 
pas vendimit të Këshillit të Drejtorisë 
së Shëndetësis. 

Neni 29. 
Zyrtari Shëndetsuer i pezulluem 

nga detyra në vazhdim të përiudhit 
të proves e "mandej marrun rishtazi 
në shërbim tër po n' atë Komune ose 
Shoqnirn me ose pa çkëputje prej 
shërbimit, vazhdon rishtazi shërbimin 
e më parëshem për me plotësue pe 
riodin e provës. 

Neni 30. 
Mbasi të kalojë periodi J provës, 

komunet ose Shoqnimi kanë të drejtë 
me kërkue pushimin e Zyrtarit Shë 
ndetsuer për arëspe tepër të renda 
kto arësyna do f i parashtrohen Drejt. 
së .;;hëndetsis tue pezullue m' at kohë 
zyrtarin Shëndetsuer. Drejtoria e Shë 
ndeiësis passi të kërkojë edhe mbroj 
ten e t'akuzuernit vendos pranimin O· 

se rr efuzimln e ankimit kontra këtij 
dhe aktet i a rreferon Min. së P. të 

' Mbrendëshme për vendim të prem. 
Neni 31 r 

Roga e Zyrtarit Shëndetsuer duhet 
të jet e cak'uern nga ana e Dreto 
risë së Shëndetsies, tue marrë para 
sysh konditat e ndryshme të vendit 
dhe glerësia e ç'do komunës dhe tue 
u dëgjuar mendimi i Këshillit Shën 
detsuer të Oepartementit. 

Rroga do të paguhet në kestë mu 
jore: 

1) Rrej Komunës ose Shoqnimit 
për ato që ndodhen në gradë për me 
e pagu e tërësisht. 

2) Prej Komunës ose Shoqnimit 
së ba- liku me Ministrinë e P. të Mbre 
ndëshrne për ato komune ose Shoqni 
me që janë në gradë të disponojnë 
gjysmen e rrogës, ahe 

3) rrej Ministrisë së P. të Mbre 
ndëshme kur që konditat financiare të 
komuneve të ndryshme nuk ndodhen 
në gradë t'i bejuë ballë vetiut të ti- 

llë pagimit. 
Qe për të tri këto kategorië do të 

merren parasysh dispozitat e reshtue 
me në nenet 21, 22, 23, 44, 35, të kë 
saj ligje. 

Neni 32. 
Zyrtarët Shëndetsuër konsiderohen 

si nënpunsa Qeveritarë (Shtetnuer) 
dhe, si të tillë, mvaren drejt për drej 
ti, jo vetëm prej Kryetarit të Bashkisë 
ose prej Kryetarit të Shoqnimit por 
edhe prej Drejtorisë së Shëndetsies, 
me të cilen bejnë letër-kembim dhe 
të cilës urdhërat ekzekutojnë përrnba 
rojnë), 

Kanë të drejtë pensioni si edhe 
nenpunësat e tjerë të Shtetit në kon 
termite të ligjit të pensionit të nen 
punësave civila tue u shtrue pikërisht 
kondilavet e detyrimeve! qi ay për 
mban. 

Neni 33. 
Detyrat e Zyrtarit Shënde.suer janë 

këto që vijojnë : 
l) të jap . ndihmë mjeksore pa të 

holla të vobektëve! të Komunesë ose 
Shoqënimit të kornuuëvet të ndry 
shme; 

2) Të mbi kujdeset për mbi kon 
d. tat shëndeisore të Komunës dhe të 
mbi kujdeset mbi shikimin për me u 
përrnbsrue pikërisht shërbimi shëndet, 
sue!] si mbas dispozitave! te përkatë 
s hme për mbi atë shërbim dhe të 
mbajë pa rreshtun në dijeni të plotë 
të Drejtorisë së Shndetsies në të cilin 
ashtë detyruern të ndodhet në letrë 
shkëmbim; 

3) Të kujdeset për me luftue lën 
gatat e ra nda ngjitëse tue tregut ma 
sat e duhuna për me i mbrapsue si 
dhe për kufizimin e tyne, si dhe për 
të marrë-vet-drejtësisht të këtilla ma 
sa në rastë të ngutëshme, kur që pa 
rash let se voilmi i të këtilla masavet 
rreziko-i përhapjen e ç' do lëngatës 
të rendë ngjitëse të rrezikëshme ; 
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4) Te mbikqyrë zbatimin e dispo 

zitavet te përkatëshrne për mbi ush 
trimin e mjeksies dhe të profesionevet 
që kanë të bejnë me të dhe të pro 
pozojë ndeshkime disiplinore kundra 
atyne që ushtrojnë profesion jashta 
Ligjës, tue u bazue në Ligiën : "Për 
mbi ushtrimin e zeievet (profesione 
vet) mjeksore ; 

5) T' inspektojë Farmaciet, apothe 
kët barnash, odhoa doratrItë disinfek- ' 
toret, llizet (bagnat) dhe burimet me 
talike mjekuese ; 

6) Të kërkojë prej autoritetevet 
kompetente përmirësimin e gleravet 
shëndetsore që nuk ndodhen në gjen 
djen normale tue marrë gjith ashtu 

llavet, atje ku nuk ndodh mjeks shko 
lluer i posaçëm ; 

5) Të mbi kqyrin Shendeisinë Bo, 
tore për sa i përket sëmundjeve ve 
neriare (Blenoragiie, Chancrërnou, Sy. 
flis) tue vizitue dhe shtepiet bc'ore 
(Kurvore); 

6) Të marrij përsipër sherbimln 
shendetsue r të Burgjeve si mbas pro 
pozimit të M,nistrisë Drejtësisë ; 

7) Të bajë ekspertimet e rnj.ksiës 
ligjore tue marrë \', htern spcnzirnet 
e udhëtimit dhe uijc!et si mbas Ligj s 
së Nëpunësavet, nga Ministria e Dre] 
tësis ; 

Në mungesë ose në rasë pengimi 
të lctillit Zyrtarit Shendets.ier përrnba- 

masa për përmirësimin e shëndetsies I rimi i ktyn- ekspertimevet ngarkohet 
dhe për me marrë anen me pre ho"._in mjekvet pri, •• te ose Mlekve Leg'istë 
e ç' do shkakut që mund të çënosi] ; të posaçme në rr bës+tetie W Liziës 

7) Të rrefejë mej timin e vet kur për mbi ushtrimin e zejes (pr, Iesio 
t'i kerkohet prej autoritetevet kom- I nit) mjeksuer; 
petentë përmi çeshtje shendetsore ; I 8) Të miekoie Giandarët e Stasio- 

8) Të përpilloje në ç'do krye të nevet të ndryshern. Por atie ku ndo 
muajit raporrat për mbi gjendjen / dhen qere 2 "~h arake ose Shkolla 
shendetsore të Komunës ose të Sho;tq Gjandermarije e ushtarake, mjex imi i 
_nimit të Komunav~ të cilat i dergon gjinrtarrnevet ose i ushrarevet i ngar- 
Drejtorisë së Shendetsiës. Në mbari 

I 
kohet .~\jekvet u shtarake ; 

të vitit të përpillo]e raportin vjetuer !-l) Të marri pj-së në Komision 
të përgiithëshme për mbi gjendjen për me shqyrtue rekrutat dhe ush- 
shendetsore që e dergun giith ashtu taret; 
asaj Drejorië. r 10) Të shqyrtoje sendet hejore që 

Për veç sa u përmenden ma sypër daln në Doganë, barnat si edhe çdo , 
Zyrtarit Shendetsue~ i ngarkohen pa tjetre send që ka të bajë me mbroj- 
ndo nlë shpërblim të veçantë dhe sa tjen c shendetsië : botore ; dhe 
vazhdon : li) Të balë shërbimin mieksuer të 

1)1 Të beje lie-shartimin (vaksina- Zyravet të Shendetsiës të portovet 
cion) dhe rilleshartirnin të banorëvet 
të Komunes ose të Shoqnlrnit të ko 
munaveJ për veç rasave që parash i 
kon neni 25 i kësaj ligjë. 

2) T~ dreiroje Zyren e Shendetsiës 
atje ku nëodhet e tillë ; 

3) Të drejtoje Laboratoret e Shen 
detsiës atje kLI impozohet krijimi i të 
këtillave ; 

·4) Të mbikqyrij Shendetsin e shko- 

munet fqiojore dhe në qendre janë 
shumë të larguerne dhe të vajurit të 
zor-him, për me sigurue një sherbiin 
të shp-jtë dhe të rregullshëm për nji 
ndihme mieksore, Prefekti ose Nen 
prefekti tue pasë dhe mejtirnin e Kë. 
shrllit Shendetsuer :ë Departementit 
dhe passi të marrë parasysh gjendjen 
financiare të Komunës ose të atyne 
bashkueme në Shoqnim si dhe rendë. 
sin e veprës së kërkuerne prej mjekut, 
mundet me urdhënue që të formohet 
dctyrisht një Arrnar (dollap) Iarmaqe. 
Itik ( \rmadin Ar rmaceut.kco) i cili 
do të jct nen kujdesin dhe përdorimin 
e mjekut të Qarkut shendetsuer, 

Neni 35, 
Paiirni i Ar.narit Forrnaktor kufi 

j zo'-e1 ·vetem 11ë barnat me të domes 
: doshrne dhe ato të n-vojes së para. 
Lloja dhe sasia e barnavet do cakto 
hen prej Drejtorisë së Shendetësisë. 

Shp.nzimet për krijimin e Armarit 
dhe Iornirura e barnave! janë në ku 
rris të komunës ose të bashkuernevet 
shoqnishr, dhe për k omunet ose të 
bashkuernevet shoqnisht që për shka 
qe ti! gjendjes ekonomike të vështirë 
nJk ndodhen në grade të përkujde 
se n vet për barna për të vobektit 
shpenz.met janë në kurris të Mini 
strisë së P. të Mbrendëshme. 

Barnat do të jepen të vobektëvet 
pa të holla dhe të pasurvet do t' u 
jepen me nie çmim jo me të math 
nga ay i tarifës që do të caktohet e 
pregatitet prej Drejtorisë së shëndet- 

(limanevet), për veç rasavet për të sies. 
cilat flitet në nenin 43 të kësaj Ligië. Vlefta e barnavet që do t'u jepen 
3 Për mbi sherbimin farmaqeflik dhe të pasunvet edhe si kur të jetë që 
përmbi të përndamit ne për të vo- këjo të jet paguar mjekut, do të pa- 

bëktët barnash pa t~ :,olla gohet prej këtij ose prej sejcilit nga 
Neni 34J klientat n' arken e Komunës ose të 

Nder Komune: ose Shoqnimet të Bashkimit Shoqnuer për I'ogart të kë- 
formuem në mënyrën e parashtruern tyne të fun-lit ose për llogarië të Mi- 
në Nenin 17, ku mungo t një farmasie I nistrisë së P, të Mbrendëshme kur të 
dhe kur se ato që ndodhen nder ko- / jetë se këjo i ka Iormizue barnat. 

/ 
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Me nje Rregullore të posaçëm e 

të Dejtorisë së Shëndetsiës do të cak 
to'ien rregullat e përkatëshrna për 
mbi krijim.n e Arrnarit Farmaqefltik, 
përmbi caktimin e llojës të barnavet 
për mbi funksionin e tij teknik dhe 
administrator, gjith ashtu do të cakto 
het edhe rregullat dhe kufizimet e të 
përndarnit pa të holla të barnavet 
nepër të vobektët. 

4 Për mbi Ma•itë Komunale 

Neni 36, 
Në ç' do komune ku nuk ekzer 

citoinë Mamie me leje të Drejtorisë 
Përg]. Shënde t.sisë, ernnoh-n prej 
Drejtorisë së Shëndetsiës os ~ prei 
Komunës m e aprovim të kësaj Drej 
torie një mamie e cila detyrohet të 
japë gravet të vobekta ndihmen ma 
rnisore pa të holla. Mt'nyra e pagimi: 
të rrogës do të bahen në konformitet 
të l\ cnit 31 të kë-a] Ligjë. 

Ndër Komunët ku ndodhet mamië 
të cilat eksercitojnë lirisht marniesien 
ndihma marnisore e të vobektëvet i 
ngarkohet nierës prej kë1yn_§ tue i pa 
guar një rrogë për ketë qellim. 

Neni 37 
Ç'do mamie komunale de lyrohet 

të mbajë një Rregjistrë të pjelljeve 
me të cilat ajo ashtë gjendur gati, 
tue beri! në ketë shënimet e duhuna 
për ç' do pjellie. 

Mamiet komunale në fund të ç'do 
muajit detyrohet t' i iapin Zyrtarit 
Shëndetsuer të Komunës një raport 
përmbi veprimet e veta, 

Detyrat e tjera të Mamisl:: Komu 
nale do caktohen me anë të një Rre 
gullorës të Drejtorisë së shëndetsies. 

5. Për mbi Laborëtoarët e Bsshki 
vet për mbishikirnin igjinik e shen 
detësor, 

Neni 38 
Ndër Zyrat e Shëndetsies të Qy- 

\ 
s 

«Laboraroar Shëndetësie., me përsone 
lin teknik të aftësh me i cili do të e n 
nohet prej Ministrisë së p· lë Mbren 
dëshme mbi proponimin e Drejtorisë 
së Shëndetsiës me konkurs përmbi 
tituj si mbas rregullave q" do vendo 
sen në një R1 egullore të posaçme ië 
Drejtorisë së shëndetsiës t'aprovuerne 
prej Këshillit Min:strutr. 

Kaptinë e pestë 
Për mbi Liëshartuesit (Vakcihatorët) 

Neni ;)9 

Liëshartirni dh e riëshartimi i ba 
norëve! të Sht.tit, ndër vende ku ndo 
dhen Zyrtarë Shërdersuer u barroset 
këtyne pa kurr f,H shpërblimit të 
veçantë, 

Me rasë e pid.rnie lije, në coftë se 
Zyrtarët Sh .ndetsu-r nuk mjaftojnë 
për të liësba tra- popullin, ose kur 
në di a vend rr ungojnë të tillë mje 

kë, atëherë Prefekti pasi të kërkojë 
edhe rneirtrn'n e Drejtorisë së shën 
detësiës, shartimin e rishartimin për 
lië u a barros mjeksve privat që ndo 
dhen në atë Prefekturë ose nenpre 
lekturë tue i u pague për giithë ko 
hen e lieshartimit një shnër blirn i 
cili do rë caktohet prej Drejtorisë së 
Shëndedesies bashxë dhe me ke të 
m. rr edhe spenzimet e udhëtimit. 

Po të j t se në disa vende nuk 
ndodhen as Zyrtare Shëndetsu.r as 
Miek s privatë, ate herë për të krvemun 
lieshartimin ernënoh et prej Drejto-isë 
së Shëridetsiës një Lieshartues i po 
saçëm i cili për kohën q"! ka kryem 
lieshartimin merr nii rrogë q ' do të 
caktohet pr, j Drejtorisë se Sh nd t 
sies, giith ashtu merr edhe spenzimet 
e udhtimit. 

Liëshartuesit e posaçëm transfero 
l.en ose pushohen vetëm mbas pro 
pozimit të Dr-jtoriës s11 Shëndetsiës. 

tetevet me një popullsie prej 5 mij e j Detyrat e Licshartuesëvet do të 
lart banorësh mundet me u krrjue një I cak.oh.n mi; ancn e nj1 Rregullorës te 

Këshillit të Drejtorisë e Shëndetsiës 
t' 2 provuerne prej Këshillit Ministruer, 

Këshilli i Shëndetsis të Departe 
men: evet mundet të bejë dënime di 
siplinore e gjobë prej Fr. ari deri në 
Fr. ari ose të imponojë pushimin e 
parkohëshme ose të përhershme të 
Lieshartuesir, dhe ketë do t'i propo 
nojë me nji arësyetirnore të posaçme. 

._; 

Por të tillat vendime mund të apello- 
hen kurdoherë përpara Drejtorisë së 
Shëndetsies brenda dhet ditëvet qysh 
prej ditës së komunikimit. 

V 

Kaptinë e gjashtë 
Përmbi Mjeksit Shetitës 

Neni 40 
Në zonat malarike të Shtetit, të 

caktu erne me Rregullore të posaçme, 
dhe ndër viset ku Syftlisi asht teprë 
i prrhapun, kur sasa e përsonalit shën 
detsuer i Shtetit ose i Kornunëvet 
nuk ashtë i mjaftë për mbrojtjen bo 
tore prej këtyne sëmundjeve ndër 
këto vende munden t' emnohet Mje 
kës Shetitës prej mieksëvet privat. 

Mjeksit Shetitës ernr.ohen prej Mi 
nis. P. të Mbrendëshme me pro 
ponimin e Drejtorisë së Shëndetslsë, 
tue u preferue veçanërisht për ketë 
detyrë ata mieks që me anë dokumen 
tash u provohet sa janë marrë me 
mikrobiollogiie, dhe në mungesë të 
kërillësh emnohen ata që kanë ushtruar 
për ~ vjet mjek sinë me suksës, 

Rroga e këtyne caktohet prej Drej 
torisë së Shëndetsiës tue m arr para 
s yesh për caktimin e kësaj konditat e 
ndryshme dhe gi resia e vendit ku 
këta do eksersi toj në. 

Mjeksit shëtitës pushohen nga 
shërbimi prej Ministris së P. të Mbre 
ndëshme mbas proponimit .të Drejto- 
risë së shëndetsiës, , 

Neni 41. 
Për me sigurue një · shërbim të 

shpejte e të rregullshëm për ndihmon 
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Lazaretevet (Karantinavet) 

Neni 42 
Në ç'do Porto (Liman) ti:! Shtetit 

ushtrojnë (funksionojnë) Zyra të Shën- 
detsiës Detare, Stasioni e Rroje shën- 1a, it dhe prej nii sasie Roj 'arësh të 
detsie ; gji hë ashtu në vende të po 
saçme krijohen edhe Lazarera · d. m. 
th. stasione sh~ndets;e ·;ej Kara i- I të jenë në veprim të këtilla masa, 
ti~ Qellirni i këtyne ashtë që të I Të marrunit e masave! të randa duhet 
mburojnë Shtetin ngl\ të himunit e I t'i propor.ohen Drejtoris të Shëndetsis 
të .. përhapunit në ketë të lëngatavet I p:e.i 1~i:k~t ~~ Shë1dd~is, në qo!ië se d_o 
ngjttrse të renda te! cilat mundet t~ të je:e t t lie, ose p-ej Zyrtarit Shë · 
vijnë me anë të komunikasionit si I ndetsuer me anë të nii shkresës me 
edh_e t~ m~ikqyrën e të kujdes. n për I t~. cil~n-· do " vetetoinë e_ do të !u~ 
mbi glendien shëndetsore të Portovet I tilikojnë nevoien per marrjen e të ti- 
t' anijeve dhe t' udhtarëvet. lia masav. t. 

Shërbimi i Zyravet të Shëndersies I Si Mjek i Shëndetsiës për të tillë 
De~are si edhe ay i Stasionevet dhe I rasë preferohen nga Minis e P. të 
Rojevet shëndetsore kryet prej auto· ! Mbrendëshme mbas propozimit H! 

mjeksore Ministria e P. të ~Mbrendë 
'shme lejon Drejtorinë e shëodetsies 
me ju dhenë Mjeksevet Shëtitës barna, 
material shëndetsuer e dhe ç' do mjet 
për shëtitje (Ambulance) dhe për ins 
talim (Disprnssaire) të tyne e të për 
sonelit e vet si edh-:: për të së· 
murët, 

Me nli Rregullore të Drejtorisë së 
shëndetëstes do caktohet mënyra e 
formimit t' Ambulancavet dhe të Din 
spanserëvet të drejtuerne prej Mjek 
sëve Shetitës. 

Kaptinë e shtatë 
Për mbi përaonelin e Zyravet të 

Shindetaies detare e kufizore dhe ata 

ritetevet të Portos ku ndodhen të tiil r, 
dhe atje ku nuk ndodhen lë tillë shër 
bimi kryhet rrej autoritetëvet Doga 
nore, të cilat ne të këtilla rase për 
çeshtjen që i përkasin shëndetsiës 
marrin urdhërat e duhuna prej Drej 
torisë së shëndetsies, 

Shërbimin mleksor të Zyravet shën 
detslës Detare e kryen Zyrtari Shën 
detsuer i vendit, pa ndo një shper 
blim të veçantë, por në rasë që nuk 

ndodhen rnjeks të tillë si edhe në 
rasë që zyrtarët shëndetsuer ndalo 
hen ose pengohen për të kryem ketë 
detyrë atëherë Kapitani i Portes ose 
Autoritetet Civile të vendit muod t'a 
ngarkojnë detyren e sherbimit rnieksuer 
U zakonshme rniekvet privat ndej nji 
shperblirni që do t'i caktohet si mbas 
mejtirn-rreftrnit të Dre] orisë së Shën 
detës.s. 

Neni 43 

Në rasë që nevoja e kërkon që 
nder anijet që vijnë prej vendesh ja 
shtë Shtetit per veç masës të viziti 
mit mieksor të thjeshtë të mirren 
masa shëndetësore të rands, atëherë 
mundet me u emnue nji personel shë- 
ndetsuer i posaçern prej nji mjekut i 

j cili merr ti'ullin : Mjtku i Shëndvtsiës 
(Medicin dela Sante), pr, j nji Sekre- 

mjaftueshë n për të plotsuern nevojen 
e sherbimit, për gjithëkohen qe do 

Drejtorisë lë shëndetsiës ata që janë 
specializuar në degen e igieniës dhe 
të mikroblolloglisë. Këta do të marren 
nii rrog<! që do të caktohet nga ana 
e Drejtorisë së shëndetsiës. 

Per Sekretarë preferohen ata që 
me anë doturnentash vërtetohet se jan 
marrë me punëra të financës dhe të 
llogariv. t. 

Si Rojtarë shëndetsuer të portovet 
emrohen roltësit doganash tue u pre- 

fe rue ata që janë dhe detarë; në mu. 
ngesë të këtynevet em noh en pu ntore 
deti, 

Neni 44. 
Pers o ~eli i Lazare tit përba het prej 

nji Sekretarit i cilli plotëson edhe de. 
tyren e llogaritarit e magazinierit të 
lszaretit prej nji ose dy shefet ave 
(zjarm ndezës prej nji infernlerit (kuj 
destarit të sërnunvet) rrt j nji infer 
mjerës (kujdestare e të së murevet) 
dhe prej nii sasie rrojtarësh të cilët 
kryejnë dhe shërbimin e disenlekcio 
nit. 

Mjekët, Sekretarët dhe Rojtarët e 
Laz aretev. t emrohen me një mënyrë 
që përshkruhet në nenin e ma parë 
shme. 

Në rasë nevojeje drejtimi i Laza. 
retevet mund t' i ngarkohet përkohë 
sis'it Zyrtarit shëndetsuer të Qa1 kut 
ku gendet Lazareti, Këta Mjekës për 
kohën që do të sherbeinë Lazsretet 
detyren c vet duhet t'ua barosin mjek 
ve '. të tjerë. 

Lazaretet vihen ne veprim ose pu 
shojnë kurdoherë me urdhërin e Mi 
nistrisë P. Mbr. mbas meitirn-retimit 
te Dreitorisë së shëudetsiës. 

Neni 45. 
Rroga e shoferit të Lazaretit c1k 

tuhet prej Ft. ari. •.. në muaj dhe 
ajo c infermiereve! e infermleravet Fr. 
ari ... në muaj.Tnferrnieret e Rolarët 
e Lazaretit qi .kanë kujdesirnin e aty 
ne që le ngojnë prej kolerës, murtajës 
ose ethesë së verdhë për veç rrogës 
mujore të rregullshme do të marrin 
për gjithë kohen që vazhdon mjekimi 
i të sërnurëvet me të tilla lëngata ma 
rrin ojë shpërblim dhe dy Fr. ari për 
di.ë. 

Neni 46. 
Mjekët e shëndetsiës të Lazaretevet 
ndalohen të ushtrojnë profesin mjek 
suer ndër popull për deri . sa që va 
zhdon shërbimi i tpQe në detyrë; gji .• 
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thë ashtu ndalohen edhe të rnarrunit 
për sipër ç'do tietrë ufiq ose nenpunë 
si Shtetnore, Bashkiake ose private. 

Sasia e llazaretavet vendi i kriji 
mit të tyne, detyrat e mjekavet të kë 
tpne, detyrat e personëlit tjetrë, dëni 
met disiplinore e mënyrë e aplikimit 
të tyne, si edhe c' do tjerrë që u per 
ket këtyne do lë caktohet me anë të 
nji Regullores të Drejtësiës, sa ht rë 
që eshtë në rrezik Shëndetsija e Shte 
tit prej kolerës, murtajës e ethes së 
verdhë. 

Neni 47. 
Nder shtetet principate të vijës ku 

fizore ushtrojnë (prolesioninë) Zyra, 
Stasione e Roje Shendetsije, sherbi 
min e të cilave: e kryejnë autoritetet 
doganore të cilët për çashtjet që i 
parkasin shendetsiës marrin urdhen 
prej Drejtorisë të Shendetsiës. 

Sherbimi mjeksor kryhet si mbas 
dispozitavet të nenit 43 të kësaj Ligjë 
Në rasë që nevoja e kërkon të merren 
masa shendetsore, ltë randa, aëherë 
veprohet analogjisht me dispozitat e 
nenevet 44. 45, e 46 të kësaj Ligjë. 

Kaptin e tetë 
Denime e ndeshkime diciplinore 

Neni 48 
Dënimet e ndëshkimet dciplinore 

me të cilat denohen mjekësit nenpun 
sa të Shtetit ose të Kornunevet janë: 

a) Qortimi ; 
b) Pezullimi ose të hequnit të p!lr 

kohshme prej nenpunësis; 
c) Pushimi prej nenpunësis ; dhe 
ç) Burgimi. 

Neni 49. 
Me qortim denohen: 
1) Për mos kujdesin në detyrë ; 
2) Për mungesen e pa zhystifikue 

me prej zyres ; 
3) Për mos bindje n sypërijoritete- 

' vet të tij. 
Neni 50. 

Me pezullim prej ncnpunësis de- 

nohen : 
1) Ptr përsëritjen e fakteve! që 

kanë shkaktuar qortimin si me s'p.r ; 
3) Për pa kuid- sinë vazhduëse në 

të kryemit e detyrës së vet ose për 
mungesen e pa jystif1kueme jo me 
leper se 5 ditë nga Zyra; 

3) Për të shamit (offezen) kontra 
sypërljoritevet të tij: 

Përveç pezullimit prej nenpunësis 
mund të dënohen lidhe me .i;jobë të 
hollash ose me pezullim të rrogës 
peri 1 muei. 

Neni 51. 
M~ pushim prej nëpunësis deno 

hen: Për munge sa të reja mbas shu 
më pezullimesh; 

2) Për marrje · mitë (ryshfet) për 
mos me plotësue deiyren e ngarkue- 
me; 

4) Për mos kuidesië në përmbari 
min e detyrës së vet kur se prej _ kë 
saj pakujdesije shkaktohet përhapja e 
ndo oji prej lengatave ngjitëse të renda 
(kolerë, murtajë, tifus eksantimatik, Ji. 
jë) ose shkaktohet ndo një dem tjetër 
i rendë shëndetësis botore. Për këto 
shkaqe denohen edhe me burgim. 

Neni 52. 
Me burgim dënohen : 
Për mos kujdesinë në përmbarimin 

e detyrës së vet mbi s imundiet që 
behet fjalë në paragrafin 4 të Nenit 
51 t~ kësaj ligjë. 

Neni 53. 
Qortimi behet prej autoritetit syperijor 
nga i cili varet nenpunsi : prej Pre 
fektit pse prej Nenprektit për mjeksit 
nepunes të Shtetit, dhe prej Kryeta 
rit të Bashkis ose të Shoqnimit të 
Komuneve për Zyrtarin Shëndetsuer. 

Neni 54. 
Pezullimi i mjekësve! nënpunës te 

Shtetit behet prej Prefektit, ose Nen 
prefektit, dhe i Zyrtarevet Shendetsuer 
behet prapë pr, j këtyre por e 
dhe me marëveshtie të Këshillit të B4 

sh kive ose të Shoqnimit të Komunevet, 
__,Prefekti ose Nenprefekti duhet të 

kumtojë (notifikojë) me shkresë t'intere 
suemit shkckct për të cilët pezullohet 
dhe këto do ja parashtron edhe Dre] 
toris së Shëndetësis e :cila mbasi të 
kërkojë edhe mbrojtjen e t' akuzuemit 
vendosë pranimin ose refuzimin dhe 
aktet ja referon Ministris së P, të Mbre 
ndëshme për vendim të prem. 

Në rast pa fajësije i pëzulluerni 
met r giith rrogat për kohen e pezu 
llimit dhe vazhdon edhe në nenpun 
sinë që ka patur, 

Neni 55, 
Pushimi behet po me atë mënyrë 

procedure si dhe për pëzulllrnin, por 
në qoftë se Ministria e P. të Mbrendë 
shme e gjykon se shkaket janë :tepër 
të renda atëherë aktet i dergohen gjy 
qit për të vendosur për mbi çashtjen, 

Në rast që provohet pa fajësija e 
nëpunësit ky merr prapë nëpunëslnë 
si edhe rrogat e ndalueme. 

Neni 56. 
Për mbi burgimin veprohet si mbas 

procedurës penale të Ligiëvet në ve 
prim. 

Neni 57. 
Mjekësit që ne rast të ndo nji prej 

lërigatavet ngjitëse të renda {kolerë, 
murtajë, tifus, eksanthimatik, Iijë) nuk 
kujdesohen ose mohojnë detpren · që 
u eshtë ngarkuar prej ltgiës dhe kë 
sh tu shkaktohet përhapja e këtyre lë 
ngatavet, gjith ashtu edhe mjekësi qe 
tue pasë dijeni se ka ra një prej lë 
ngatavet të sipër përmendura dhe nuk 
e njofron ketë Autoritetevet kompe 
tent, dënohet me burgim qesh me 15 
ditë e deri me 6 mue], ose me gjobë 
deri 500 fr. ari dhe ter po në atë ko 
hë u merret prapë leja perkohësisht 
deri me 6 muej per me ush true pro 
fesjonin e vet. Në rast përsëritje dë- 
nohet me gjashtë muej der] 3 vjet 
burgim. vijon 
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81 S EDI MET E SEN AT IT 
Mbledhja 31. Mos referimi shkakton dënimin e 

pleqësls me 20 e deri 100 fr. ari gjo 
bë, dhe në rastë përsërijtie edhe me 
burgim tjetër nji jave. 

Këto veprime u shtrohen Admini 
srrativish pa kjenë të lidhuna në rre 
gulla procedu rja le. 

Arr. 9. Dispozitat e ligjve tjera qi 
janë në kundërshtim me këte ligje janë 
të pa fuqishme. 

Art. 10. Këto ligjë hyn në fuqi ç' 
prej ditës së shpalljes ne fletoren zyr- 
tare. 

Art. 11. M:nistrija e P. të Mbrend- 
shme e Drejtësis dhe ajo e P. Botore 
e Bujqësis ngarkohen me zbatimin e 
e kësaj ligj~. 

Këndohet raporti justifikues 
vijon: 

Raport justifikues mbi Pro- 
jel{t-Ligjc--rn për mh] •. lljen e de 
tyrshme të drujve të frytshme 
e të pa frytshme. 

Dihet se qëllimi i degës së Bujqë- 

Për mirëzbatimin e dispozitave, në 
projekt ligjen e prcgatitun janë para· 
pa disa dënime, gjoba e burgime, të 
cilat, kan për qëllim vetëm nxitimin e 
popullit në mbjelljen e drujve 

I n ferohet Komisjonit C me ngutë!. 
si. 

Z. KRYETARI: Bisedim (për he 
rëne parë) mbi Dckref-Ligjen si shtoj. 
cc nenit I dhe paragrafit "C" të ne. 
nit 2 të ligjes me datë 28-Vll-925. 

Këndohet raporti i Komisjonit A 
dhe C Nr, 86 datë 17-V·W26 si vijon: 

Komisjoni A dhe C në mbledhjen 
e vet në numurin legal të misëve t t' 
ij mori në bisedim e shqyrtim Dekret· 
Ligien, të pranueme prej Dhomës së 
Deputetve, mbi shtojcën e nenit I dhe 

I t" paragrafit C të nenit 2' dhe vendo 
. I si me shumicë pranimin e saj me këto 

SI 
I ndryshime: 

1, T'i shtohen titullit të Dekret· 
Ligjes fjalët: 

Dekret-ligië mbi shtojcë e nenit 1 
I dhe të paragrafi! C të nenit 2 
, (shtohem) 
I Shtojcë e paragrafit 1 të nenit l l], 

sis asht për t'i dhanë zhvillimin e të ligje s mbi rregullimin e pasunis së 
duhun indusrris Bujqësore edhe me të Shtetit në Sarandë me 28-7-25. 
vuem lë pemvet, prej të cilave rrje 
dhë përmirësimi Bujqësis dhe nji he 
rit ekonomie i vendit t' onë. 

Arësyenat qi na shtyejr.ë m' e pie 
gati•ë këte projekt- j int: 

1. Damtirni i tepërt i landeve qi 
deri më sot asht tue ba prej anës së 
popullit. 

2. Përmirësimi i klimës së vendit me 
të shtuem të pemvet, prrj kah rrje 
dhë edhe shëndetësiia nierzore. 

3. Pyllzimi i vendeve të zhveshu 
na me druj të frytshme dhe të pa fryt 
shme, tue i u përshtatë klimës së 
seici !lit qark. 

4. Shtim i vleftës së tokës në na 
tyrë: 

5. Shtimi i t' ardhunavet Shtetnore; 

2. Ngrihet shtojca e nenit VJ, i 
cilli në Dekret-Liglë gabimisht asht 
shkruar neni IV. 

Z. H XHEMALI: Z. Kryetari Asht 
shumë i shkurtun raporti i Komisjonit 
dhe nuk ka shumë shkoqitje. 

Z, S. PAPA: Ndryshimet qi bani 
Komisioni në ketë Dekret-Ligjë [an e 
të shenuem në raportin e Komisjonit 
pr.i n' asht se lypen edhe ma shkoqi 
tje mundet t' epen nga Z. Relatori i 
shumicës të Komisjonit. 

Këndohet Dekret- Ligja nen për nen 
si vijon: vijon 

E Merkure me 19-5-26 ora 10 p. 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Art. 2. Caktimi i sasis së drujve 
për ç' do katund ose qytet i lehet Kë 
shillit Administrativ të vendit në për· 
pjestim (nisber) qi ç' do proprietarit 
për ç'do shtëpi bulku, të mbjellë 20 
druj minimum në mot. 

Art. 4. Zyrat e Bujqësis do të pre 
gatisin nii liste të llojeve të drueive 
të përshkruerne n' art. 2 dhe me shpe] 
ti f-a paraqesin Këshillit Administrativ 
per të caktuern sasin e përvjetshrne, 
Në qoftë se Këshilli Administrativ 
vërteton se llojet e druive të caktuem 
për me u mbjell nuk gjinden n' ato 
qarqe, zyrat e buiqësis së vendit de 
tyrohen me i pruem fidanat e nevo]. 
shme dhe i përndan me çmimet reale. 

Art. 5, Të gjithë ata qi mbas art. 
l, të kësaj ligje janë të d-tyruem për 
mbjelljen e ëruive, detyrohen dhe për 
ruejtjen, mirë-mbajtjen e zhvillimin e 
drujve të rnbjellun 

Drujt e mbiellun qi për ç'do shkak, 
thahen, prishen, ose shkulen do të vi 
hen në ve.id, 

Art. 6. Kondravajtësit për mos 
mbushje të detyrimeve të ngarkuern 
në virtyt t' art. 1. dënohen me 20 ditë 
punim rruge Kombtare ndër vendet 
ku ka me u caktue prej zyrës Punve 
Botore, ose me 50 fr. ari gjobë. 

Art. 7. Kondravaitësit për mos 
mbushje të detyrimeve të ngarkuerne 
me virtyt t' art, 5 dënohen me 10 di· 
të punim rruge Kornbtare ndër vendet 
ku ka me u caktue prej zyrës së P. 
Botore ose me 55 fr, ari gjobë. 

Art. 8. Pleqësit e katundeve ose 
të qyteteve janë të detyruem t' i refe· 
roj në zyrës Bulqësls kon tra-vaitësit e 
'1et)'ruem_ me këte ligje, 

Shtypshkroja "Nikaj» Tiranë 
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REPUBI.tIKA 

' . 
Nr. 131 

Zy·rtare 
Botohet prej Zyres s~ Shtypit 

r=,,=,.=n=M=E.=: =P=. ~=r _=n=i!=m=o=t=f=r.=a=r =1=2=n=lE=;:l;=I =D;=e=jt!ml ; Zyra e Shff P=lt=. ===11=N=i!=c=op=t=e=ja=v,=s=f=r.=a=r=O:::;: •• =~=;=n=!t--=- •• r=,-e 
~hqir,m ; fr. ar 20 Jashta; T I R i'l. N r: e Ja'th si kalueme tr ar 1.00. -..:w-•==-=== - -- -~- -· - - ·- -- - - -- 

Vendim Nr. 2R3 me 10-Vlll-926 
Krshilli Ministruer në mbledhjen 

e tij të sotshme të mbajturi nen Krye 
sin e Shkelqësiës së Tij Kryetarit të I 
Republikës me antarë Z. Z. Josif Ke- 1· 

Mbi shtëpijat e Trebickalivet d~1i __ Mi_ ·is~ër i Drej.ësies e Zav. Mi- 
Vendim Nr. 262 me 10-Vlll-926 1;1ster 1 Pinancav. t, Hysen Vrioni, Mi- 
Kt snilli Ministruer në mbledhj •. u e ni~·:r .! ~. të jashtëme, Musa [uka, 

tij të sotshme të mbajturi nen Kryesin Min~ster 1_ P. Botore e Bulqesies e Zav. 
Shke lqësiës së Tij Kryetartt te Repu- Mtntster t P. të Mbrendslime, tue pa- 
blikës me anrarë Z, z. Josif Kedhi, së në bisedim Ko ntraten e lidhun mi 
Minister i Drejtësiës e Zav, Ministër i dis Ministr is P. Bo ore e Bulqësiës e 
Financa vet, Hysen Vrioni, MiitLttr i ië fa bri« s "M C. a neto 11 L.'o:--, .ne 
P. lë [ashtme, Musa juka, Ministër I qe. dër në Velo t Grcq ks, per të ble 
P. Botore e Bulqësies e Zav. M;r>i,. r më prej s. ië 4 OuO pa, me ica e 300 

I i P. të Mbrendëshme, tue pasë në bi" 1 z ·a:-.:, të siste mve te shenuerne në 
sedimshkresen Nr. 1035-VI me 28-7.!1~6 1 1wntrattpar.qit me shkr.sen N. 810-III 
të Ministris së P. të Mbrendësh nv, me rr.e 3!-7 8..'.u të Miriist,1së së nel.pcr 
të cilen kërkon instalimin e d.sa t&- j m mdërne, vendosi pranimin e saj tue 
~-ilje;e t~ katundit Tn:bickc të Kor- I cutorizue \·1in_1_~1r1_n ~ë fjalë për ble 
çes t ermgrucrn qysh ne 1ufi ... n e për- mien dhe shpërndarjen e tyne në po 
gjithëshme në për shtepijat e tokat e I pull në mënyrë qi asht spjegue prej 
tyne qi kanë n' atë katundë i'okupuern sajë, 
prej disa emigrandeve të katundit Pa 
narit t' atij qarku shtepiiat e të cilëve 
kan qenë pasc djegun, vendosi q- t'au- I 
torizohen Zyr •• t kompetente me laj.ne 
sue panaritsit e instalucrn në shtepi- 
jare Trcbickalive, qi mbre.ida pesë .., . . .., c . • . • rnuejve janë te" d t 1. I k. 11i11.t •• dm. shitja e të dhetve mbi ., e yrucm me true 
sluëptia: e tokat e Trebickalive, ky a 
fat u neper me qellim qi të mund a 
ta me ndreq sh t~ pija ner tokat e ty 
ne qi kanë në Panarit. 

Sekretari General; 
M. Curri d. v. 

PERMBAJTJA: 
Këshilli Ministruer vendim mbi shtë· 
pijat e Trebickalive; Mbi blemjen e 
disa veglave bujqësore. 
Shp. e Financavet, 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Kesh ill i i~ in istruar 

Mbi blemjen e disa veglave 
bujqësore 

Sekretari General 
M. Curri d. v. 

hp. e Finaneavet 
Mbas vendimit N. 35 d 6-8-26 të 

drithna e pemë rë kti qarku zgjatet 
deri me 21 8-26. 

Gramsh 6 8 28. 
Krye. Financavet 

* 
Në baz ·! të nenit 13 të ligjit të së 

dheteve kshilli adm. me vendim N.546 
datë 8-8- 926. vendosi zgjatimin e afa 
tit të shitjes së të dhetave deri me 
datën 22 gusht 926. 
Elbasan 8-8-926 N. 668-5 

Dr. Financës 
* 

Si mbas vendimit Këshillit Adm. 
N. 192 D. 7-8.26 koha e shitjes të 
dhetave e të tretave të .këti] qarku 
asht zgjat deri me '21-8-26. 

Lushnje 7-8-926 N. 507-39 
Kryenp, i Financës 

:je 

Si mbas këshilllit adm. adjudikata 
d Iinitive për pajtimin e të dhetave 
të këti! qarku zgjatet deri 20-8-926. 
Libofsh 7-8-26 N. 485-31 

Kryenëp. Financës 
* 

Kshilli ad. me vendim Nr. 1190-1 
dat e sotme vendosi zgjatimin afatit 
adjudikatës definitive të së dherave 
këti qarku deri 15 Gusht 926. 

Përmet 11-8-26 
* 

Si mbas vendimit Kshillit adm. 
Nr. 212 d. 7-8-26 koha e pajtimevet 
dajlanit nates duknt dhe andeti të 
këti qarku u zgjat deri me 25 8-26. 

Vlorë 10 s.26 
Drejt. Financës 

* 
Si mbas vendimit Këshillit adm. 

Nr. 1207-49 d, 10-8-26 afat i i adju 
dikatës definitlvisht mbi shitjen e të 
Dhetavet zgjatet deri me 25-8-26. 

Berat me J0-8-26 Drejt •. financf$ 
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Bisedimet e Trupit 

SES J-0-N""" I - I 

BISEDl~iET E DH 
egjislativ 
II_ 
DE p ur Er VE i 

r~·.që i vjen ne kundërsh im të kësaj I n~i~m~, r.randt! shumica e po~ullit 
Ligjë abrogohet. të Shqipn s e st domos ma tepër' e 

Neni 60. at•j të katundeve, posa sernurët prej 
.. Drejtoria e Pergi-thëshme e Shë- ndonji sëmund] je, nevoja c shtrcngon 

ViJ@n nga num 130 I ndetësis ka me u suprirnue dhe ve- ti.' kërkojë r dhrnë për shërimin e tij 
Detyrime të posaçme ndin e saj do e zerë Drejtoria e shë- pr.] kuido qi mundet t'i apë të tillë. 

Neni 58. ndetsis që do formohet ~në konlorrn'. Ky asht shkaku qi sod ne ma t~ 
Mjekësit që kanë berë studimet e I tet të dispozita vet të kësaië ligjë I shumat e vis- vet të Shqipnis pspu. 

veta me bursë të Shtetit detyrohen të ; Personeli mjcksuer i Qeverisë dhe 11:i k: rkon ndihmë për sher im prei 
vihen për 5 vjet nen urdhrin e Dre]- ' i Bashkive! qi asht sot do vazhdojë hoxhëvet e shejllerve W cillct mjeki· 
toris së Shëndetësis për me u emnue në detyren e vet si zevendës por me ; mi-i e b.j,,ë me nuska, me duvara, 
prej asaj si nëpunës shtetnorë o se ko- rrogë të plotë deri sa të vendoset qe- ne oazybeke, me të Ialun, me kur. 
munale, ndri mi, transferimi ose pushimi i tij b rnë, m .'. shkresa [crogpfike, në levo. 

Në rast që nuk i shtrohen këtij në bazë të rregullave! të caktuerne në xhga te v. s , prei prlnntve rn, ura la 
urdhëri detyrohen në lkonf -rrnitet të ketë Li gjë, 1 dhe me të kryq 'suara prej plaka vet 
nenevet 17 e 31 të ligjës mbi Bursat Neni 61, n:.: 1'' ppshtura. 
Kombtarë të 26 Nanduer 1921 te pa- Kjo Liglë hyn ne veprim mbas Nevo]« e shtrengon popullin qi 
zue] shpenzime: e bamuna prej Sute- shpalljes së saj në Fletoren Zyrtare ne çdo vend k përdorë sistem rnie 
tit për studimet e tyne për veç kësaj dhe aplikimi i saj do të jFtë krejt i ki-nl të vet' kës'ru p. sh kur në disa 
nuk u jepet edhe leje eksersirirni te mbaruar mbrenda në nji vit. vend •.. sëmurët dikush i diegun thun- 
profesionit të tyre në Shq'pri. I Ne=i G2. dren e kambes me nji shufre të nxeh. 

I • 

Gjith ashtu mjekësit më te rinj në I Ministria ~ P. të Mbrendshme ngar- te deri sa kuqet, në vende të tjera 
ushtërlrnin e profesjonit të vet në qof- kohet në zbatimin e kësaj Ligji:. të srnurët prej pnernonis, asuj sërnu- 
të se mbrenda 2 vijetvet qys'i prej Zav. Min. i Dreitësis ndjeje qi populli i jon c quhen .me 
datës së lelës së eksersitirnit të dha- I Min. i P, të Jashtme ernnin plevit, se kur sëmurët prej 
nun prej Drejtorfs së Shëndetësia do H. Vrioni ndonii së r.undje]« tjetër të krahnorit 
e kërkojë nevoja perdorun si mjekës Ministri i Pinancavet të vietruemë i veshin nji mish nji .le- 
të shtetit o të komunevet, atëherë kta S, Starova kur das.ii të theru 1 rishtaz. Në disa 
detyrohen për nji vjet të vihen nën Zav. Ministri i P. Mbrendshrne ve-ide për të sh ruar të sëmurvet prej 
urdhrin e kësaj Drejtori je; por pas ka- Min. i P. Botore ethevet U cillat në gjuhen sien'if.ke 
timit të dy vjetvet këta mbeten të Musa [uka quhen "Malaria,, lidhin nji pe në qa· 
lirë prej këtij detyrimi. Dr. SI\\O~IDHI: Nuk asht nli fen e deres së djathtë për të lidhuo 

Në rasë që këta nuk i shtrohen gje e mbëshehtë, nuk asht nji mister, thonë et-ict, 
këtij detyrimi u merret rnbrapë leia e shokë të ndershëm, të gjith e dime , Në gj:trë vendet po thua te ~hqi· 
eksersitirnit në Shqipni për deri sa të se në më të shumat e viseve të Shqi- I pnis për të sheruar Sifil izin atë s~- 
venë në detyren e ngarkueme prej pnis, popullit i mungon kreit ç to mundje qi populli yn e quan "frung» 
Drejtoris së Shëndetësis. ndihmë mjeksore e shendetsore, i juz» përdorin të tymosunit ose tymet, 

Dispozita të përkohshme mungojnë rnjeksit, i mungojnë barnat methodhë sherirni qi përdorej në Rusi 
Neni 59. sepse as prej Qeveris, as prej 200 vjet ma parë. 

Mbledhja se 
t Hane 10 Maj 1626 ora 4 m. d. 

(Krye1on Z. K. K etta) 

Qpsh prej aplikimit të kësa] Ligjë 
çdo Lig.ë, Dekret-L'gjë, ose Rregullo, 

privatëvet, as prej nonji Instituti mi· Të sëmurit e mjerë k•tr takon 'te 
rëbasë nuk i asht siguruar nji e tillë ; vuajnë prej nonji sëmundje kronike, 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 12 GUSHT 1926 

nga ato qi nuk munden të sherohen 
me mjekimet qi këta përdorin, këto 
sëmundie i pagzojnë me emna të 
ndryshme, si me thanë majasill, stre- , 
kungull, ose me çdo ernen tjetër qi 
nuk ka as nji kuptim sienrifik dhe 
nga deshprirni qi nuk mund t~ she 
rehen me që nuk kan rniek venë ve 
ten e tyne në r.ji dhiete, r ë n:i periz 
1ë randë 2 deri 3 rnuej tue ngrenë 
vetëm buk pa krvo dhe pak mjaltë 
dhe kështu thain trupi, e v-t 

Mjeshtrin e dhcndistit dhe të sy 
netxhiut ne me të shumat e vendeve 
t' ona e bajnë berberet. 

Si kunder e shilni të ndërshëm 
Kolegë, Shqipnija në pikpamjen mjek 
spre gjinde! në oji shkallë të asai 
kohës së lashtë, në nji shkallë primi 
tive, shkaku dhe asht S<! i mungon 
niJ orzaniztrn shënd.tsuer, se si kur 
t! ish nji organizim i tillë, do ti s'ika 
tronte këto marrlra qi na janë trashe 
guar qysh prei kohës së Turkokra 
tisë. 

Si kur se të kish Shqipnij a nji 
organizim shëndetsuer të plotë e të 
mbaruar si ku '1di'r e kërkon nevoja e 
kohës së soç ne, malaria nuk do t' i 
bane popullit t' at th. ut t' onë damet 
qi ka bam dhe po i ban deri sod. 
Katundari ose qytetari e shef qi ven 
det ku ky bano 1 rrerho'ien me ujra 
qendrues-, ujra ti! pusevet, ujra të 

të tij. 
:i kur fish nji organizim shën 

detsuer i plotësuern, malsir.at e Shql 
pnis nuk do të vuaj prej sifilizit aqë 
sa vuajn sod. Si kundër e dini të 
ndërshern shokë, Shqipnija ka qenë 
për se gjatë pesë shekuj nenë robërin 
e nenë zgjedhen e nji kombi, i cili, 
si në çdo degë administrative nuk 
kish as nji rregullim, as nii admini 
s.ratë të mirë, ashtu nuk pati as në 
ate të shëndets!s, Shqiptarët e gjorë 
tue u përdorë si ushtarë në vendet 
ma të këqija të lrnperatortsë Ortorna 
ne, shum pre] këtyne, o prej sëmun 
djeve o prej luftave kanë lerë kokat 
e tyne 1ë të katër anët të kësaj im 
peratorije "dhe ata qi shpetuan na 
prunë freglvzln, i cilli gjindet sod në 
shvallë përhapje kaqë të madhe sa qi 
dezhenërt.n dhe ç'faros popullsia 
Shqiptare 

Qi në kohen e sundimit Turk ash 
tu dhe pas indepe r dancës s~ Shqip 
nis deri sod as nji masë serioze nuk 
2 sh t marr për të leftuar ketë sërn un - 
dje, as nii propagandë për mbrojtjen 
prei kësaj, për veç mjeki mit me sis· 
terni 1, e rl-, me mi.tet moderne të 
kufizuern vetëm rë disa spitale. 

Si kur se t' ish rji organizim 
shëncletsuer i plotësuar do të kishim 
edhe neve nji Senatorium për ata qi 
l,{Odi e 1 prei Tubërxulosit. Shqiptari 

krojr vet, ujra të kënetavet, e lë mo- i dobsuem prej rnalarijes, prej alkolit, 
çalevet, por nuk e di i gjori, nuk e prej t' ushqyerit me bukë të misërt 
di i mjeri qi këto ujra janë shkake- me dj1tr e, me ~i zs: me buk e qepë 
tari qi i jep atij dhe Iërnis së vet e tre ulin], trupi I ushtarit Shqiptarë 
ether, malarike. Dhe ruk e di, se nuk I i dobësu .r prej hekjes së keqe në për 
ka në Shqipni nji organizim shëndet- rnalsinat I:! në për ushtrime i dobsuar 
suer qi t'a mësojë qi këto uira t e edhe ky prej malarje_,, goditet ma 
moçaleve duiet të çduken, duhet të shp=jtë se çdo 'jetër prej tuberkullozit, 
mirohen, se prej këtyre, i kapin ethet, Si kur se të kishim nii 01 ganizim të 
qi i dermoinë s:,enJdin i dobësojnë posaçëm për të leftuar ketë sërnundie 
trupin për gjitltë jl 'en, i krijojnë var l do t> kishim nii Senatbrium, dhe të 
fërir, mier :ri-i dh- skamjen, këto ui- _ till t t~ sëmurë do të dërgoheshin 
ra shh;1l(toj11 vdek] .n e b rvet e bijavet I nër këto, aherë nuk do të mjekohë- 

shin në shtepit e tyne që kështu të 
ngiitun sëmundjes në far e fisin e 
tyne dhe në njerzit rreth e përqark 
të këtyne. 

Po Zotoinj. 
Si kundër e shifni Kombi Shqip 

tar pg degjenerohet po vernohet, po 
varf'nohet dhe asht për të qar me lot 
të përgiakta qi nji kornbë qi gjindet 
në kërthizln e Evropës, të vernohet 
ditë për ditë jo nga tjetër shkak, por 
pse ka njl organizim shëndetsuer të 
metj] të ç-Ie të vjetër qi nuk asht 
sikundër e kërkon koha e sotme. 

Administrata shëndetrore që kemi 
sot asht tepër e kufzueme nji Drel 
torië e Përgiithsrne të Shendetsis, di 
sa mjeks bashkisë, e tek tuk, disa 
spitale për operasjone pa operatore, 
dhe nji Çmendime me nji mjek ope 
rator. Ky asht me pak fjalë përsona 
li mie ksuer dhe in-fitutat rnleksore 
t' organizimit të shërbirnevet për 
mbrojtjen e Shëndetsis botore qi kemi 
sod në Shqipni. Dhe ky organizim 
asht aj qi na asht trasheguar prej 
Turkis së vjetër. 

Legjislatura e shëndetsis botore qi 
asht në fuqi sod në Shqipni asht qi 
me 27 Shaban 1285 d. m. th. qi 56 
vjet ma parë. 

Z. J. ERABARA: Që në kohë të 
Sultan Azizit, 

Z. Dr. SI.\'\ONIDHI : A asht e 
munduri sod qi me përparimet qi ka 
b erë dega e shëndetsis të shigurohet 
shëndetsija botore e popullit t' onë 
me nji legjislaturë kaqë të vjetër? 

Jo Zotëninj ! 
A asht e mundun shpirti i ligjit 

të nji Irnperatorije Autokratike të paj 
tonet me konditat të nji Shteti demo 
kratik, si asht Shteti i ynë ? 

Jo, Zotënij I Se asht nji rregull i 
përg iithëshëm qi problemi sh-ndetsuer 
prezantohet me kondita krejt ·1ë ndry. 
shme, si mbas kohës dhe si· mbas 

I/ 
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vendevet. Për këto arsye armët 
teknike e fuqit moral'! qi dispo 
non çdo shtet janë të ndryshme, 
dhe ky asht shaku qi çdo organizim 
shëndetsor prezentohet me nji fizio 
nomi të veçantë në çdo kohë e në 
çdo vend, Prandaj dhe ndër neve tue 
qenë se konditat e vendit t' onë janë 
të ndryshme me ato t' Imperatoris 
Ottomane dhe tue qenë se legjislrtura 
shëndetsore e kësaj për këtë shkak 
jo vetem qi nuk asht e fry,shme për 
shtetin t' onë por asht edhe shum i 
vjetër, për ketë arsye :nii organizim 
i ri asht shum i nevojshëm. 

Asht koha me duket, të ndershëm 
shokë, l' interesohemi p r shënde 
tin e populllit t' onë asht koha qi 
edhe neve t'i japim randësin e meri 
tueshme shëndetsls botore t' atdheut 
t' onë sikundër j i kanë dha; ë dhe 
Shtetet e tjera. 

Edhe për të kuptuar se sa randë 
sije të madhe i japin bota kësaj çe 
shtjeje do t'ju bije dy shernbulla. Nii 
të kohës ma të vjetër dhe nji të kohës 
së sotme. 

Kur me 1875 n' Ingliter Kryemini 
stri i asaj kohe Disraell paraqiti n'i 
Parlement nji projekr-Iigjë për mbi 
organizimin e shëndetsis botore ndër 
mjet U! ijerave tha dhe këto fjalë lë 
pa haruara. 

«Shëndetsija botore asht themel 
"mbi të cilin qiodron Iatbardhsiia e 
"popullit dhe Iuqija e shtetit, Dhe 
"Sikur të keni me të bukuren mbretëri 
"të botës, qytetar të zgjuar dhe të 
"zotë për punë, industri të plotësue 
»rne, bujqesi pjellëse, dhe në coftë se 
«mieshterit lulzojnë ne te, dhe në qoftë 
"Se pallate e monumenta mbulojnë 
"Vendin dhe sikur të kini ushtri të 
"Iortë dhe anije leftë të plotësuara 
"Për të rruajtun të gjithë këto të mi 
"ra, posa popullsija nuk shtohet, por 
vit për vit paksohet nga nurnëri dhe 

"nga sher deti dhe Shteti vdiret, për 
"ketë shkak e gjei të nevojshme s~ 
"kujdesimi për shëndetsin botore du 
«het të jetë nji nga detyrat ma të 

«para të dit do politikan., 
Prej këtyne Ijalve kuptohet se sa 

randësi të madhe k 1 për nli shtet 
çashtja e shëndetsis bo'o-e dhe për 
ketë arsye rroj i e saj në t: gjithë 
shte.etet e qytetnuerne u asht ngarkuar 
Qeverive t Qeveri! pra do të kenë për 
detyrë të shcnjote të pë-kujdesen e t,; 
përpiqen për mbroj jen e shëndetit k 
popullit se mbi kt të mbështetet jo 
vetëm mirrëvajija e popullit dhe e 
shtetit. 

Por edhe në Francë, të ndërshern 
shokë, posa qi mor i fund lufta e për 
gjithrne ; dhanë nji randësi tepër të 
madhe ç ishties së shëndetsis bo ore, 
dhe kjo randesi rr. fe het pr.] këtyne 

I Iialve të pl ha. ,. ra ti Z. Dr. Roux 
i cili tha: "Apr.:s h d -Ie ncë de la 

të plakave dhe qi të sigurohet nji sis 
t -rn luftimi mo lern kundra ç'do së 
munJjcje qi rrenon popullin t' onë ; 
qi t' s ervitirn popullin qysh duhet të 
mbro.ë shëndetin e tij prej sërnund]e 
ve f' ndryshme, duhet 'të intervenojë 
të nderhyrë l g1islatori dhe adminis 
tratori qi të çkuërohet krejt prej vjc. 
ndit t' onë legiislature shvndetsis qi 
na ashti! trashcgue prej Turqis së ve 
rër dhe vendin c sa] t' a zerr nji le- 

gi.slaturë e re, nji Leg i leturë e Shqip. 
nis në bazë të sistem, vet qi janë pra 
nuar p . .:j gjithë Sht.tct e qytetuar ku 
dega e shëndetsis përparon e përrnirë 
soliet dit prr dit. 

E tillë legiislaturc asht kjo qi na 
paraqitet këtu sod prej lë ndershmit 
Zevendsit Minister të P. Mbrendshrne 
dhe kolegut t' onë Z. §Musa [uku me 
anë të projekt- ligjit mbi të cilen po. 
bi ~cëoi rnë, 

Ky projekt perfituron aktivitetin e 
"Patrie, le premier devor d' u1 gou- ' Shtetit qi do f apliko.ë me an'~ e or- 
<vernement rq !a pret ction de la san1e 
«publique d. m. th mbas mbrojtjes t'at 
"dheut detyra e parë e nji qev erije 
"asht mbrojtja e sl-endetsrs botore" 

Ketë therjen e Doktorit Franc.z 
mund t' a përsëriti edh: neve sod 
dhe të Iremi : »Pas k aqë Kryengritje 
ve, asht kohë që të inte resohe mi për 
mbrojtjen e shëndetit të popullit ••. 

ZAN A: Bravo. 
(Duertrokitje) 
Z. Dr. SIMONIDHI : E dini Zotë 

ni që kombet mbahen në kernbë, për 
parojnë, e lulzojnë vetëm në popull 
të shëndoshë. Ç'shpresa mund të ke 
të atdheu prej nji populli të ngahet 
e të trullosur prej gjumit malarik, prej 
nii populli të rrenitur prej ·1..:·j .rkullo 
zit, të degjeneruar prej alkool-zmes ? 

Të ndërshem Kolegë I 
Që të shkatrohen sistemet e vjetra 

të shërimit qi bahen me. anë e ho 
xha vet, të priltrinjive të çarlatanve, 

gsneve shendetvorë të v.ta, me anë të 
zyra ve she ndetsore p: rk atëse per 
mbroj i-n e sh-n Je sis botore. 

Për të kuptuar se sa randësi të 
madhe k ; projt kt-ligti qi na ashtë pa 
raqitun, për të kuptuar dobien qi do , 
ië përfi'ojë populli pr ë prej keti] të 
na iepni lejen të balmë nji kornpara-. 
zirn ndermjet legjislaturës Ottornane 
qi kemi në veprim sod në Shqipni 
dhe t' asaj qi do të jetë pa, si të a 
provohet prej Parlamentit, Senatit dhe 
Kryetarit të Republikës projekt-ligja 
qi na asht paraqituri. Me anë të k~tij 
kornparazimi do ië kuptohen çiltaz të 
metat e nierës dhe dobitë e përfi ime! 
qi do të vij në prej tjetrës. 

Me sistemin qi kemi sod Adminis 
trata ma e lartë e shëndetësia d. m. th. 
Drejtorija e Perg]. Shendetsis përmban. 
ketë personi 1 : Nii Drejtor e dy se 
kretar kr ... Jt te huaj me mjeksin eshë 
ndetsisë. 
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Me sistemin e projekt- ligjit re pa 
raqitun Drejtorija e shendetsis formo 
het prej nii Drejtori, pr. j misash të 
zakonëshem dhe të jashtzakonshem 
qi formojnë bashkë me Drejtorin Kë 
shillin e Drejtoria së Shendetsis se 
kretari i parë do të jetë mjek. Kështu 
qi mendja e ki'tij trupi asht Këshilli 
i Drejtoris së Shëndeisis dhe krahu 

detyra e Mdihmes Drejtorit, detyrë e 
cila e irr obilizon dreit Inspektorin, e 
ndalon t~ dalë shpesh jasht sikundër 
e kërkon detyra. 

Me sistemin e paraqitun në pro 
[ekt-lig'en Insoektori i S'iëndëtsis ma 
të shumen e kohës së vitit do ta shko 
jë jashtë qendres, do t' inspektojë, do 
të kontrollojë personelin shëndesuer 

qi zbaton urdhërat asht Drejtori i kë- I të Shtetit e të komunevet do të reko- 
saj qi ndihmohet prej Ministris së f>. 
të Mbrendshm. 

Në ~shtetet e tjera të nd.rshern 
shok, si në në ato qi kanë Ministri 
të Shendetsi-, si n' a'o qi dega e 
Shndetësis mvaret prej Minbtris të 
P, Mbrendëshrne, si ashtë Italiia, si e 
dhe Shtetet e ti-ra, ketë sistem pra 
nojmë por me nii diferencë qi në kë 
to Shtete si këshilltarë kanë nii për 
soncl tepër të marhe, nii personel pr j 
p.olesorssh ose pr. j specialistr sn, 
ehe nder neve qi jemi të vobektë ky 
personel ashtë i kufizuar të b zë të 
sasis së përsoneltt qi kemi dhe si 
rr.bas mjeteve financjare qi dis.iono] 
më. Me gjithë keto nji Këshill i Drej 
toris së P. Shendetsis e përbarnun 
nga me të mirt mjekë, të Shtetit t'onë 
dr e nga me të mirët nëpunësa të zy. 
rave shtetnore do të bajnë rji dobi 
shum ma të madhe nga ajo qi po 
bahet sod me nji person vetern, me 
nj1 Drejtor. 

.Kush s'ka shokun pyet shkopin» 
note nji proverbe sh~i 

Vini tasht. 1' analizoje çash ren e 
inspektorvet të shëndeisis, 

Soo, të ndershmit shokë, ke.ni nii 
Inspektor Shendetsije me detyra tepër 
ti: kulizuara, si mbas ligjit fr turqis 
d. m. th. nji Inspektor qe rij. mbre 
nda në të kater murret e Dhomës së 
Drejtoris së Shëndetsis dhe qi d I nga 
nonji herë p.r in .pektirn. D11..: k10 
vjen jo nga personi por nga shvaku 
se Inspektorit i asht ngarkuar edhe 

mandojë masat e duhuna në bazë të 
!igjëve. 

Në shtetet t tjera e sidomos në 
Francë, barra me madhe i asht ngar 
kuar Inspektorit Shnde'si-, i cilli me 
anë t' inspektimit e kontrollimit qi do 
të bejë, do sigurojë punimin me rre 
gull të sherbi n evet të shëndetsis bo 
tore. 

Por, të ndershmern shok, në disa 
rase, sidomos kur bie në nonii v-n.l 
1ë Shti tit t' orë no':ji r~a sëmundjet 
ngjitëse të renda, si janë kolera, mur 
taja , tvfus ek santhumetik, dhe si In· 
spektori i Shënde tsis ashtu dhe per 
soneli tje'ër shëridetsuer nuk asht i 
mjaftueshëm për të berë ballë këtyne 
sëmundjeve atëherë asht nevojë t'i 
jepet nji ndihmë popullit, dhe këjo i / 
jepet me anë të Inspektorve të Posa- 
çëm të shëndetsis, 

Asht c tepërt të rrefeirnë se sa 
ndihmë t • madhe i jep Qeveris në 
të tilla raste lejimin me ani! të ligjit , 
qi të marrë në shërbim të tillë mjekës 
dhe t'i dërgoi- sa ma shpejtë atie ku 
e kërkon nevoja. Kjo nëounsi asht e 
përkohëshrne d. m. th. vetëm për ko 
hen qi do të takoin do nii prej sërnu- 
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mbi Këshillat shëndetsiie të Departe 
mentit. Edhe kjo asht nji sis'em i ri 
per Shtetin t' one se :1uk giindet në 
ligjin Ottoman. Si kur të hedhim nji 
sy mbi nenet përkatëse të Projekt-li 
giit t~ p ir.qitun do shofirn qartas se 
sa ra-idësiie të madhe ka për popu 
llin e Prelekrur.ive e Nenprefekturave, 
formimi i nji të tillë Këshlli, 

Zotni ! Randësin ma të madhe 
për popullin t' ocë e ka ndihma rnie 
ksore, rnamisor>, farmaqetike qi do 
t'i jipet këtij nër kornunët, nër katun 
det. Sikundër e dini me sistemin e 
Turq is në c' do Prefekturë os ~ Nen 
prefekturë ka qenë nji mi ek b ishkiie 
të cilit i ngarkoheshin të gjitha de 
tpra'. Ay ish për qendren ay ish për 
gjithë qarkun e Prelek turës dhe si 
kur të kish k'i' qarke mijrra frymë 
popullsi]e dhe nji gjerr;i It madhe 

, pëhap]c. Me ketë sistem nuk r:isht e 
mundur të iap~ ndihmen e duhur nji 
mjek me të tilla kondita. Vet në gia 
rrjet qi ka n evolë gjykatorja për pe- , 
ricie mjekotigiore dhe nuk ban gja 
tjetër për veç se merr rrogen. 
Për të dhenë nii ndihmë sikundër 
duhet, lipset t'i kufizohet detyra në 
nji qarkë ma të vogel, k=të kufizim 
e prevedon projekt-ligji qi po bise 
dojmë me nii sistem të ri qi paraqi 
tet për të paren herë në Shtetin t'onë, 
nji s'stem qi nuk gjindet në legiisla 
turen Ottomane asht dhe ky i nda- 
rjes si! gjithë Shqipnls në qarke shën 
detsore 

Ju lutem të me jepni leje t'analizoië 
me pa'{ fjalë ks:lë ,,tern për të for- 

rulievct s'perpërrncnduna, Duhet të di- musr nii ide për mbi randësin qi ka 
ui se ktjo nëpunësi provizori! nuk p. r giiihë vendet, por ma tepër për 
gi;ndet në ligjin e Turqis së vjetër malësinat e sheshet qi janë lar~ qy- 
qi kemi në veprim, por tue qenë se J tete vet, 
asht oji nëpunsi me randësi të madhe I . Sikundër e dini Shqipnija përbahet 
nroiekt- li_gii qi'kerni përpara pre vendon I prej vend : plot male e fusha të 
dhe për ketë. '- I përhapta edhe pa komunikasjon të 

Virnë tani në kaptin en qi ban fjalë I mira e të plotësueme. Nji mjek i Ba. 
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shkis ose i Qeveris sado dëshirë të 
mirë të ketë për të dhenë ndihmen e 
duhun popullit të vendit ku asht em 
nuar, posa konditat topografike janë 
të këqija dhe përhapja e vendit asht 
e madhe, dhe posa komunikasionet 
mungojnë nevoja e shtrengon të japë 
nji ndihmë të mete ose të mos jap 
fare. 

_ Per të përmirësuar ketë të rnbetë 
projekt-ligji ka marrë si bazë nda 
rjen e Shqipnis ne qarqe shendetsore 
pa marr para sysh ndarjen adminis 
trative, por vetern konditat topografi 
ke dhe kondita! e komunikasion't të 
çdo qarku, kështu qi nji qark s hendet 
suer mund të formohet prej katunde 
ve të Prefekturave ose të Nenp-efek 
turave te ndryshme. Këshu për sh e 
mbull qarku shendetsuer i Himarës 

· Ndonse Nënprefektura e Hirnarës ad 
ministrativisht varet pr j Prefekturës 
së Vlonrs, do të perbahet prej kats 
rundeve të kurveleshit poshtem qi janë 
të Nenprefektures të Kurveleshit, dhe 
prej katundeve Borsh- qi asht i Nen 
preiektures Delvinë=, Sikurse e shifni 
ndonse katundet qi formojnë ketë qark ' 
administrativisht janë p-e] 3 Nenpre- 

ndihmë mjeksore c shendetsore si du 
het. 

Por bashkë me ket ë ndarje cakto 
het në projekt ligiën dhe mënyra e 
pagimit të përsonelit shendetsuer të 
këtyne qarqeve. Për të lehte suar bud 
getin e Shtetit n' ato qarqe qi lulë 
zojnë financjarisht, rrogen e rniekvet 
e të mamive si dhe barnat i paguejn 
qarket ose Bash kit prej , edi, 

Sa per qarket e rob. kta i paguejn 
Qev rija. K}' sisem pagimi do t'i iapë 
nji ndihmë tepër të madhe Qeveris në 
aplikimin e masave shendetsore në 
gjithë shqipninë, 

Por rul mjek i nii qarku pa barna 
asht kot t' ernnohet, Vendet t' ona, ve 
nJe të vobekta, ma të shumat kanë 
nevojë jo vetern për mjekës por edhe 
për barna. Pa barna asht e tepert 
t' emnohen mjeke në disa vende. Pra 
ndaj dhe për kftë qellim projekt-lg]! 
qi na asht paraqitun prevedo i kriji 
min në Bashkira e në qendre ti! qar 
qeve nf a nii arrnar farmaqeflrk d. rn, 
th, nji dollap me barna në ato qarqe 
ku nuk gjinden Iarmaciia. Randësiia 
e këtii dollapi me barna asht e ma 
dhe. Duhet ti: ku] oner So;! mj .ku pa 

Iekturavet të ndryshsme, topograllia e I barna asht si ush ari qi të vete në 
vendit e kërkon qi këto katunde të I luftë pa tuleqe e pa fushekë ! 
bashkohen e të formojnë nji qark she- ! Por në viset t' ona, . të ndershen 
ndetsuer. Me ketë mënyrë do të mu- I kolege, mungojnë krejt Mamite, sido- 
ndet mjeku t'i japë ndihmen e vet 
popullsis së këtyne vendeve. Nuk asht 
e mundun, të ndersh em shok, nji Dok 
tor me qe nder Pes bkopin ti ja ;::ë n 1 i h 
më për sh popullsis së Prefekturës 
Dibres qi k'l --ji popullsi ; prej 93 936 
frymë, VlÇ ushtarvet, e nji gjers! te 
per të madhe, si asht nji Prefekturë 
plot me mall dhe pa kom mikasione, 
Ja pra sa randësi të madhe ka nda 
rja e Shqipnis në qarqe shendetsore 
Ky sistem ndarjeje si mbas mendimit 
r' im asht i vetërni qi do të sigurojë 
rnalsinavet e Iushavet të Shqipnis nji 

mos me nii stërvitje relaive k etë shër 
bim e bainë soj plakat dhe ievgat e 
çdo vendi. Edhe ketë mungesë e ka 
marrë para svsh projekt-ligji i para· 
shtruern. Mund të thuhen se nuk gji 
nden në Shqipni ma mira m ~ Diplome. 
Po, Zo-ni ! Kini të drejë por posa të 
kujdesohet Qever.ia o Bashkit per ket 
çeshtie, shum shpejt në pak kohë, 
mund të prcgatiten të tilla pratikane 
me n'i di'uri të vogel siku ider i ka - 
në pregai ur edhe në Greqi edhe në 
vendet e tjera kur kanë qenë si na. 

Nj i randësl tepër të madhe për ad· 

ministrimin e mirë së shëndetsis në 
qarqe ka: formimi i nji zyre shëndet- 

i.. - 
sije qi prevedohet në proiekt-Hgjin'dhe 
nuk asht në [legjisl ituren Ottonane. 
Gjithëf po atë rand-ile ka dhe krijimi 
nii Laboralorjumit Shndetsije në Ba. 
shkit e qyteteve të mëdha], Këto la 
boratoir qi mungoinë prej ligjit të 
Turqisë, janë tepër të dobishme per 
analyz.min e sendeve ushqimore, të 
qymshit, të gjalpit, të verës etj. 

Ligji Otornane në çashtjen e Li 
shartuesit ose Yaksinatorit asht i 
metë, prandaj proiektligf e komple 
ton këtë të metë. Si kundër e dini në 
gji1hë viset e Shqipnis gjinden njerës 
me suraiet e tyne pika pika, si vrimat 
e shoshës nga shkaku se, i lis. Nii 
m] •. kës gjerman ka thanë: Paa qi ka 
dal në dritë vaksina kundra lis aaht 
turpe për nji Shtet qi populli· i aaji 
të goditot prej lia. ,.Në rr-gull'min e 
e sistemit të lishartirnit sigurohet po 
pulli krejt prej kësaj sëmundjeje 
të mershme. 

Edhe Mjeksit Shetitës nuk figurojnë 
në legjisla uren e shëndetsis së Tur 
qis. Dhe nuk mund të figurojnë se 
ky sistem asht i .ri. Ketë të metë e 
plotëson projekt-ligji i paraqituo. Sis· 
terni i Mjekve.t Shëtitës asht [aplikuar 
me nji përhapje tepër të mad h e dhe 
ka dhenë dobi shum të mire, në Itali 
e në Greqi, në vendet malarike të kë 
tync shteteve. Në vendet t' o aa ku 
Malaria e Sifiliz! janë tepër të përha 
pura, aplikimi i sistemit të rnje ksvet 
sheritës po bjerë n]i dobi tepër të ma· 
dhe, por me kondite qi t'u jepen kë 
tyne edhe mjetet e duhuna për ndih 
rn-. Këta duhet të i-në të arrnaosun 
me nii pregatiijc të veçantë. Nji auto 
mobile ose nji karrocë për ato vende 
ku ka komunikasijon të mira; nji o 
se dy kauj per ato vende qj udhët 
janë të këqija. G'ithë ashtu duhet të 
kenë edhe barnat e duhuna dhe ç'do 
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tjetër material për t'i [dhanë ndihmë 
popullit në vendin e vet ku me pakë 
flalë ky sistem ka n]i organizim të 
veçantë. Nuk. asht e mundun të vejë 
malësori qi banon 12- 24 orë larg 
Shkodres të mjekohet në ke të qytet. 
Nga ky shkak duhet të vejë mjeku në 
katundin e tij Ime barnat e duhuna 
dhe vetëm kështu sigurohet shëndeti 
i ti i. 

Na, përfaqesonjeslt e popullit të 
malsinavet dhe të shesheve: moç ilore 
qi jemi këtu në Parlament të jemi të 
sigurtë se . shendeti i popullit t' onë 
do të sigurohet vetëm me anën e 
Mjeksvet Shetitës, t' armatosun me 
mjetet e duhura dhe t' organizuar me 
mënvren qi janë organizuar edhe në 
Shtetet e tjera. 

Zotninj I Vini tashti në nji pikë t:e 
tër, atë t' organizimit të Zyrave 
Sheodetsije Detare e Kuf.z ore dhe alë 
Karantiuavet. Ligji i Turqs në ketë 
çashtie asht i mbaruar se asht prega 
titun prej Këshillit të naltë të She 
ndetësis qi ka qenë në Stamboll për 
kerë qellim. Por ky Iigjë asht tepër i 
komblikuem, dhe masat e mejtet epo 
rosituna nuk mund t' aplikohen në nji 
Shtet të vogel e të varfer si 
asht Shqipniia. Prandej duhet për no 
nji organizi 11 me i sërn pie, si mas 
nevojës të vendit t' one, dhe keë e 
parashikon projekt-ligia e paraqiun. 

Zotëninj: Të gjith e dim se sa da 
me të mëdha u bainë të giithë popuj 
ve sëmundjet ngitëse të randa d. rn, 
th. Kolera, murtaja etj. Per ket shkak 
gjith shtetet kan marrë masa të ra 
nda për të ndaluar hyrjen dhe hovin 
e përhapjes së këtyne sëmundjeve. 
Edhe neve duhet të ~ vemi pas gjur 
mavet lë tierve Fatkeqësisht sod nuk 
kemi në shtetin t' onë as nji pregati 
tje, as nji organizim të posaçem, 
as nji karantinë për ketë çasht]e 
kaqë me randësi, per terë bo- 

ten. Këto të meta vjen t' i permbush 
projekti i parashtruern :_i cili cakton 
detyrat e rnjeksëvet dhe nëpunësvet e 
tjerë q'u baroset ky sherbim dhe ve 
bazat e pregatitjes për formimin e 
nji Lazareti. 

Vepra e Evropës për kontrollimin 
e Turuis për mbi ketë çashtie asht 
nji shembell për të na rrefyer se sa 
dobi lë madhe do ti bajë popullit or 
ganizimi i n:i të tilli shërbimi. 

Me ketë analizim me ketë kornpa 
razim rëfehe t qartazi të metat qi ka 
ligji i Turqis së vjetër mbi organi 
zimin e shërbimeve për mbrojtjen e 
shendetsis botore dhe dobite qi do ti 
sigurohen popullit t' onë me anen e 
projek-ligjen e shendetsis i Shtetit 
Shqiptare. 

Të nd.rshem shohë! 
Ne duam me të verte të të intereso 

hemi për shendetin e popullit f onë, 
ne duam t' i (japim Qeveris lirië të 
plotë në veprimet e veta për të leftuar 
sëmundjet fe ndryshme, ne duam të 
shpetolmë kombin dhe atdheun t' onë 
prej re zikut të srnundjevet qi rezikoinë 
qenjen e tij duhet të hedhim poshtë le- 

• gjislaturen shendetsore qi na asht tra 
shr guar prej Turqis vjetër, se edhe 
Turqija e re e hodhi ketë poshtë, dhe 
të votojmë pranimin e prok kt-ligjit 
të Shqipris që na asht paraqitun. 

ZANA: Bravo. 
(Duertrokirie). 
Z. H. DELVINA: Z. Krpetar ! Të 

gjith nevojat qi k~ shëndetësija boto· 
re i shpjegoj fare mirë i ndershmi 
deputet i Vlonë Z. Dr. Simonidhi. 
Pra mbi këtë asht e tepert të zgjate 
mi, por duhet të vernë gishtim mbi 
nji gjë tjetër. Pardije kur bisedonim 
në komision të budgetit Z. Ministër 
i P. Mbrendëshme na tha se do të 
të na paraqitje një projekt ligjë mbi 
organizimin e shëndetsis dhe kështu 

kërkoj qi të ngelte ~ma vonë pranimi 
i budgetit të Drejtoris së Shëndetësis, 
po masi ay qe pranue çashtja ka nge 
tun kështu e mvarun. Tash duhet të 
dimë se komisjoni i budgetit a do të 
terheqë atë organizimin e parë të shë 
ndetësis dhe në vend të tij të vërë 
këtë, a po ky do të behet veçanerlsht 
dhe të mbetet për vitin e arthme. 

Z. M. JUKA: (Z, m. i P. Mbrëndë 
shëm), Z. Kryetar! Pardie u thashë 
në komision të budgetit se si mbas de 
shirës së Parlamentit asht paraqitun 
nji projekt-Iigjë mbi organizimin e 
shëndetsis edhe në rast qi aj do të 
pranohet, aj duhet të mirret për bazë 
në budget, por për këtë komisioni na 
tha se qi ky projekt mundet të vono· 
het në Parlament deri sa të pranohet 
kështu qi shkakon dhe vonimin e 
budgetit, Edhe për ketë arsye pra 
nuen atë ma të parin. Tash në rqofië 
se Z. e juej e pranoni këtë me ngut· 
si mundt të marrë fund së shpejti dhe 
kështu nuk shkaktohet vonimi i bud 
gjelit. 

Z. XH. YP! : Shkaku qi e pranuem 
budgetin e shëndetësia asht se si. di 
het budgeti pranohet përgjithësisht 
dhe jo pjesërisht. Kërkuam disa prej 
shokvet qi të lirësh për më pasta} 
pranimi i budgetit të shëndetësia deri 
sa qi të pranohesh ky proiekt-ligjë, 
por ketë projekt- ligië [sikur dhe me 
ngutësi t' a pranojmë prap ka forma 
litete të gjata se masi kemi nji ligjë 
tjetër organizimi në fuqi për t' i u 
ngritun Iuqija atij të parit duhet të 
pranohet ky nji herë prej Dhomës së 
Deputetvet dhe si të shkojë në Senat 
dhe në Kryesi të Republikës, atë 
herë viret në zbatim. Pra dhe në pra. 
nofshim këtë organizim budgeti i kë· 
tij viti prap do të jetë në bazë të a 
tij të parit qi na asht paraqitun, 

Vijon 
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B IS E Di MET E SEN AT IT 
Mbledhja 31. 

E Merkure me 19 5-26 ora 10 p. 
Mbledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Dekret-Ligjë mbi shtojcë e 
nenit r dhe e § B të nenit 2. 
të ligjës mbi rregullimin e pa 
sunis së Shtetit në Sarandë me 
28-VII-1925. 

Na Kryetari i Republikës Shqip 
tare mbas vendimit me d. 24-ll-1926 
ti! l\.ëshillit Ministruer, 

Dekretojmë: 
Qi zgjedhjet të bahe n në ketë më 

ndyrë: 
A. Nen Kryesinë e krahinari! for. 

• •mohet nji Këshillë tue pasë pranë si 
antarë Krpe tarln e Bashkis, Koma 
ndarnin e Gjendarrneris, e Nen·Komi· 
serin e Polcis t' atij vendi. 

Ky Këshillë redakton lis at e tre 
gëtarve dhe banorve të Sarandës qi I 
kau të bajnë me pasuni 1 e Shtetit e 
qi gjinden në moshë 20 vjrç e ma 
nal të. 

Pranohet. 
B. Këto lista mbeten të mvaruna 

tri diti nepër vende publike të Sara 
ndës. 

Pranohet, 
C. Ner këto lista në qenë se prej 

kategoris së personave të tregueme 
në § A. drejtohet ndokush tue prere 
ndue se asht përjaahtue prej listës pa 
pasë ndonjt shkak ligjuer, e drejtë e 
shqyrtimit të kërkesavet kësodore i 
lehet në kompetencë të Këshillit nalt· 
përmenduri dhe ky shqyrtim do të për· 
Iundohet mbrenda 24 orëve tue nisë qi 
nga mbarimi i afatit të mvarjes lista· 
ve dhe vendimi i shqyrtimit asht i 
premë. 

Pranohet. 
D. Në mbarim t' afateve përmendu- 

votue dhe dy prej tyne qi ka'1 I.tue 
votat i~.e unan_im.itet os- :-1e shumicë I L .~in. H~a.nca~tt asl_H ~ d~tyrue· 
~a tepër se te tjerët, pret zgiedhsëve j me m I dha~ë •• fate _P:1g1~_1t të dety 
qt ndodhen aty zgjedhen p r arbi er ruemve me këto vendime nJt kohë prej 
si mbas nenit 1 të Ligjit me datë 

1 
(2) muejsh a deri me dy vjet me kis- 

28 Vll-1925. J te të caktuerne si mbas grades, shumës 
venduerne, 

T' interesuemit për me mujtë me 
përfr.ue nga këjo e drejtë janë të de· 
ryruern m'i paraqitë zyrës përmbarue 
se aktin e Min. së Financavet për 
caktim afati e të kisteve me gjith nji 

na në § B. C. fillojnë votimet për 
zgjedhjen e dy antarvet arbiter nen 
shtetas Sbqipare e qi banojnë mbre 
nda kufinit të Republikës Shqiptare qi 
shenohen në nenin 1 të ligies realtive 
me datë 28-11-1925 të cilët nuk do të 
jenë pre] banorve qi kanë të bajnë 
me pasuninë e Shtetit në Sarandë 

Votimi fillon n' orën 9 para dreke, 
dhe merre fund ora 5 mbas dreke. 

Pranohet. 
E. Në mbarim të votimit, rlo të 

mbahet njt proces-verbal ku do të she 
nohen votat e ç'do përsonl qi asht 

Pra a oh et. 
F Kopja e proces-verbalit po atë 

ditë i;a me ju prraqitë, Krvctanr Ko 
misionit dhe t.: dy ti zgjedhunt si 
arbiter do të lajmohen me shkresë 
prej Kryetarit H: Këshillit treguem ne! 
nenin t të Ligj.s me datë 28-VI!-1925 
dhe giirh ashtu ky njoftim do t' i 
bahet dhe popullit me shpallje të z a- 
kon shme. 

Pranohe t. 

G. Në mbarim të formaliteteve të 
tregueme në § e sipërme ç' do votues 
vetëm në pikpamjen e abuzimit në 
zgjedhjen e bane, mund qi t' i drejto 
het gjyqit paq't Delvinës mbrenda 
në tri ditë tue nisë qysh nga data e 
deklarimit të zgjedhunit të dy arbitra 
ve, dhe gjvqi detyrohet me e përfu 
ndue çështjen rnbrenda në dy ditë. 
Vendimet kësodore janë të preme. 

Pranohet. 
H. Në rasë qi të vendosen prishja 

e zgjedhjeve prej gjyqit në fjalë, ba- 

hen zgjedhje të reja si mbas dispozi, 
tave të kësaj shtojcë. 

Pranohet. 
I. Këto dy arbitra W zgjedhun nuk 

marrin pjesë n' ate Komision para 
mbarimit t' afatit kundërshtimit mbi 
anulimin e zgjedhjes pa marrë fund 
gjyqi në favor të tyne. 

Pranohet. 
.htoicë e § C të nenit 2. 
K. Vendimet për caktimin e qiravet 

të vjetit të fundit, kan fuqi dhe për 
kohën e ardhëshme deri në lirinë të 
godinave ose deri në të lidhunat të 
ndenji kontratës. 

Pranohet. 
Shtojcë e paragrallt pare të nenit 3. 

dorzani të Ligjëshrne, 
Pranohet. 
Shtim mbi shtojcën e nenit 1. 
M. Arbitrar e zgjedhuri prej t' inte 

resuemve në këte mëndyrë po nuk 
vazhduan rregullisht në Kornisinë ar 
bitrare për me përmbush detyrat e 
ngarkueme me ketë Ligje, e po nuk e 
murne parasyesh thirjen e Kryesis së 
Komisise arbitrare të barnup me ndër· 
mjetësi t' autoritetit administrativ t~ 
vendit Min. Financavet asht kornpete 
nte m: i dhanë dhe nji afat prej 24 
orësh. Mbas këtij komunikimi, po nuk 
u regulluen në përmbushjen e dety 
rës së tyne Mio. Financa vet duke i 
qui ë kë:o dorheqës asht kompetentë 
m'i urdnnue Kryesis së Komisis me 
veprue me dy delegadët e Ministrive 
dhe t' interesuemit e humbin të drej 
tën e marrjes pjesë në ketë Komisije. 

Shtypshkroja "Nikaj» Tiranë 
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f{EPUBuitÇA 

M 'yrtare 
Botohet prej Zyres .së Shtypit 

PAJI I.IVE: për njl mot fr. ar 12 në /I Drejtimi: Zyra e Shtypit If Nj! copë e jav!s fr, ar 0.2.6 ; nii Hpë 
~qlpnl ; fr. ar 20 iashta ; , T ! R A N i: e jav!s s§ kaluer.ne fr tr 1.00. 

PERMBAJTJA 

Këshilli Ministruer Vendim mbi relie 
fintopografik; mbi bartjen e nji kredije. 
M. P. Mbrend Qarkore mbi kursimet. 
Të ndryshme emnime në M P. Mbren. 
Shp. e Intendances, Prefekturave, Gj.J 
Politik, gjyqeve, Kadastrës, Financës 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi reliefin topografik 
Vendim Nr. 261 me 10-Vlll-926 

Këshilli Ministruer në mbledhjen 
e tij të sotëshrne të mbaitun nen Krye 
sin e Shkelqesis së Tij Krpe'arit të 
Republikës me ZZ. Josif Ke dhi Mici· 
stër i Drejtësia e Zav. Ministër i Fi 
nancavet, Hysen Vrioni Ministër i 
P. të Jashtme dhe Musa Juka Mini 
stër i P. Botore e Bulqësis e Zav. 
Ministër i P. të Mbrcndshrne tue pasë 
në bise d.m shkresen Nr. 1882·V me 
8. 8. 926 të Ministris së P. të Jashtme, 
mbi reliefin Topograftk të Shqipnies, 
vendosi t' autorizohet Ministrija • në 
fjalë me u lidhë me Shoqninë Gjeo 
gr-fiko-Topografike të Frorencës «Ita 
ll» per pregatitjen e tie, n' atë mënyrë 

qi I regon raporti i Kryetarit të Komi 
sinit të posaçern të formuem me ven 
dim Nr. 238 datë 16. VII. 926 të ktti] 
Këshilli, dhe paraqit me shkresen e 
sipsr shenuerne të Ministris në fjalë. 

Sekretari Generali: 
M, Curri 

Mbi bartjen e nji kredije 
Vendim Nr. 360 me 10-VIII-926 
Këshilli Minis'ruer në mbledhjen 

e tij të sotësbrne të rnbajtun nen Krye. 
sin e Shkelqusis së Tij Kryetarit të 
Republikës me antarë ZZ. Josif Kedhi 
Ministër i Drejtësia, e Zav, Minist~r 
i Financwet, Hysen Vrioni Ministër i 
P, të Jashtme dhe Musa Jaka Ministër 
i P. Bo-ore e Bulqësis e Zav. Minis 
tër i P, 'ë Mb.e ndshrne mbi propo 
nimin e barnun prej Ministris së P, 
të Mbrendshme me shkresën Nr, 1876-I 
datë 30. VIl.926, vendosi qi f autori 
zohen zyrat kompetente me bartë nil 
shumë prej 5000 (pesërnii) fr. ari nga 
Kap. 2 Art, 8 Qira zyrash tue i a 
vesh po Kap. 2 Art. li shpenzime të 
pagueme, qi të munt kështu t'u banje 
ballë disa pagesa të nevoiituna. 

Sekretari General: 
M. Curri 

' r~tH, t ~. If M~~[H~~HM( 
QARKORE GJITH PRErEK. E NENPREF 

lvlbi kursimet 
Njoltonani sasien e kurslmeve qi 

mund të kini prej to-idit Rrogë të 
budgetit të vjetit finacjar n' udhëtim. 
Me ket rast ju kujtohet e dhe .,;e kur 
sim rrogë do të quhet edhe pjesa e 
rrogës së nëpunsienave qe zevenso 
hen me 2- 3 rrogë. Përgjigia pritet me 
ngutësi. 

10-8-26 Nr. 2304 

Te ndryshme 
Emnime në Min. e P. të 

Mbrendëshme 
Në vend të Z. Salahydin Çabej qi 

dha dorëheqjen, si nëpunës i Shtetit 
Civil, i Nenprefekturës Fierit mbas 
urdhëoit Nr. 1274.JI dat 10-Vill-926 të 
P. T. Kryesis së Republikës emnohet 
Z, Vexhihi Kallosi. 

* 
Në vend të Polic të Pref, Berat 

Murat Selitnit që ka dhanë dorëhe 
qjen si mbas urdhënit Nr. 206 63 dat 
10 Vill-926 të P. T. Kr.v.esies së Re 
publikës emnohet Z. Selfo M~hmudi.; 
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FLETOR.JA z,RT~JiË 13 GUSHT 1926 -· 
t'i drejtohet Këshillit Administrativ të dhe viret në ankanë për me u shit. 
kësaj Prefekturë mbrenda në afatin e Në bazë të nenit 59 ti;! ligjit të Për- 
caktue, për ndryshe epet vendim për mbarimit kohë e shitjes së parë fillon 
me u ba veprimet ligj ore për dhau- pesëmbëdhjetë dit qysh pr. j dalës 
jen e dëftesës së tapis të zotvet. kësaj çpallje, dhe mbaron brenda tri· 

P. 10 Elbasan me 7-8-926 p. 868 dhj t ditëve dhe ajo c shitjes së fun. 
Zav. Pre lek ti Elbasanit dit qysh prej së nesërmes mbarimit 

të shitjes së parë dhe mbaron në 
~hp. e Ojy. të Posaç, krye të pssë.nbëdh] të ditëve, prands] 

kush d.shë ron për me e ble le t' i 
për faje Politike drejtohet Kasrn c.t dhe Zyrës Përmba. 

v E N D I M ruese së Përmetit. 
N' r men të Republikës Shqiptare P· 10. Pirrnr t, me 2-VIIl-026 p. 878 

Shp. e Indendaneës Mbasi u shqyr:uen e u lëxuen të Përmbaruesi 
.. h k I· · h · bi d LETER· LAJMcRIM Komisjoni i mbledh un me datën gpt .~. a _tet _re t'.ve ças. IJa ~ ise u', . . . . . 

9 VIII 926 . . .. ct· dik të 600 Ne G1yq10 që rrodhi në munges Rums Varvaric r ish kondoktor 1 
• - q111 ne a JU I a . . . ~ B t ë 1" ë ct· · • . . .. të arat.sunit Ahrnet Ds klit nga Elba- , o ores n iran me ven imin e 
(gjashtëqind Topa Beze me OJI (ç) sani i dërguern para Gjyqit me ven- Giyqit Paqtues të Durrësit Nr. 8 e D. 
dhe vashdo paksiml d.ri me datën dirnin e hetuesit për me u gjyque me 24 1-926 ssht gjykue me i pague Ser. 
25-Vlll-926. faj krimi, nenpand hie si propogan- vet Kalakullës nga Gjinokastra e ba- 

Prandej shpallet se kush të jetë dist kondra Regjimit me qellim qi të nu s në Durrës Lireta ltaliane 1818 
disbirues t'i drejtohet kësaj Zyre prr prishi qetsin, si procesv. rb.Iet e rnba]. njrrnij e tetëqint c tete mbëdhetë, ti 
paksim tuj pasë si garanti nji letër tuna prej tu o-itetevet t~ Etbasanit ' rrjedhuna nga ogrënje e pije dhe 
pasuniie të vertetueme si mbas ligj t mbi veprat e tepande huntt përmen- fjttje. 
për fr. ari 5000. : dun qi të cilat me dekret ligë D. Pra me kenë se giyq blerësi Ra- 

10-Vlll-26 2011 i 20-10-925 jan të falura, ashtu edhe mis ndodhet me banim të paditun, 
• * • i aktet e imposruerne në Zyra nuk for- Ljmëi ohet me anën e fletores Zyrtare 

Komisjonl i mbledhun me datën ! moin konvuksjon qi jan ti! dërgu- me që rnbr. nda në 3 muaj në qoft se nuk 
9-Vlll-9-26 qiti në adjudikatë pc r me i e firmuemë pe], tij, nga qi drejtimi pagun detin e nalt z tregu em ka me 
ble 275 copë torba tagiije, 275. furçe '. i tyne u kuptue çiltas se asht barnun u veprue mbas ligjit. 
212 copë nënbishta e aqë nënbarke prej oji përsoni të panoftun qi ndo- P. 10 Durrës më 21-V-926 P. 879 
leshit, 366 copë Kapistra Litari, "e 115 : dhet jasht, e me QE llirn dam rimi. Përrnbar uësi, 
krg. Lit~r.. . . ; . Prandaj p.r .~uximin e tëpandehu- Lajm shitje: 

Paksimi vazl don den me datën : n t Ah met Daklit me qenë se nuk u 
U- Vlll-926. Prat.dai shpallet se kush : muar ndonji argument e dekurnent ' 
të jetë dishirues t'i drejtohet kësaj : ligiuer qi të bindi ndërgj-gien e Tru 
Zyre për paksim tuj pasë si garanti i pit Gjykues, tue u pelqye dhe meiti 
n]! letër pasunije të vertetueme si : mi i Prokurories rr.e zam -ë përba- 
mbas ligjit për fr, ari 2000. : shkëta u vendon paf'aisiia e tij. 

10-Vlll-26 Nr. 2031 Tiranë li 8-926 p. 878 

* 
Mbas urdhënit Nr. 207-57 dat 

28· Vll-926 U! P. T. Kryesis së Rcpu- 
blikës për arrësye Administrative 
pushohen nga puna policët e 
Prefekturës s' Elbasanit lZ. Jani 
Jorp-ji Naqi e Hasib Xheladini 
dhe në vend të tyne si mbas urdhë 
nit Nr. 207 60 të P. T. Kryesisë së 
Republikës emnohen ZZ. Zef Patoka 
e Pejzullah Aliu. 

Sh P f kt , Kryetari p. e re e urave : . 
z, Shefqet Qerim Vaizi me pjesë- i Shp. e G1ygeve 

tarë prej këtij qyteti kërkojnë letër i Masi Qemal Ernini, banues në Për- 
Zotoiml me 144 pjesë prr 36 pjesë · met, i detyron Islam Muhtarit, banues 
të nji Hani me dy qera d. m. th. me : në Përmet, sumeu e giykuem se ba 
ixharetejnë nga vakufi Nazir Aishës ; shku me in te rt s dhe spezat gjyq ure 
qi ndodhet në rrugen Saçn.axhi ose j që përbehen prej Fr. ar. 907 00 esh të 
Hoxha Tasim në qytetin Elbasan. i s.ku-strue për pagim të saj një bah· 

Si mbas vendimit Nr. 354 d- 11-7-26 ; çe e gjyqbierësit, gjendur në Përmet 
të Këshillës Administratore këtushme, : kuf,zuar nga dy anë udhë, nga një 
shpallet me nii afat pesë mbëdhitë ; anë me Dilikon dhe Qiric Argeven 
4itësh se kush ka ndoj kundrësshtim 'dhe nga nje anë me Koste Qirlcin, 

Pf'r n i detyrë Kor. ser' 1948 (nji 
mijë e ndandqindë e katërdhet e tetë) 
me in eresë 9°10 qi nga data 30-X-924 
de· i t'i paguej bashkë me fr. ari 83 
shpenxirne Gjyqit Paqt e 22 të Gjy 
qit Diktimit si edhe 6°[0 të drejtat 
advukatore, qi Z. Rrok Radavanl kë· 
puctar e banues në lagje Badra të 
Shkodrës i ka të qu-jtunit Z Z. Zei 
Kakarri qit n ga Shkodra, i ashtë, ma· 
rrë nen sekuvestra nji shpi e neltë 
me dy oda, nji odë zjarmi e nji od! 
posh ë, ahur oborr me nii gjyms! 
pusi edhe pak kopshtë, e cila qitet n! 
ankan për me u shit. 

Prandej ato qi dishroin me dal! 
blesa të vinë në ket Zyre ose të merren 
ve sht me krye-kasnecin për afatin anka· 
nes së parë qi asht 30 ditë tue xane 
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fillë nga data e këri lajm shpalluri në tund shitjes. 
fletore, për a'ë të dyiin 15 mbas an- Shkodër me 11-8'26 p. 877 
kanës së parë mbas të cilës i epet Përmbaruesi 

Pasunia e pa luitëshme e z. Musa Maçit nga gastra 
Abdulla beut së Tiranës 

Qvteti Lagja . Lloje 
Tirana Abdulla bej Selamllik 

Kufi të 
Me rrugen, me shtepieu e Zyber Meshtranit 
e dy anet e tjera me Harernltikun e vet. 

afat kjo zyrë asht e shtërnguerne me 
krye formalitetet ligjore si mbas ven· 
dimit që do të marrë dhe prej këshi 
llës administrative. 
p, 10 Skrapar më 6·6-926 Nr. 869-1 

Kyra e Kadastrës 

* 
Emni i arës 
ara çukë e 

kryet hit 

Vendi 
vërzhezhë 

Strem 
25 

" ,, Harernllik Nga një anë me shtepien e Hamza Sheqerit 
e të Sul M1çi dhe në të tjerat anë me të Z. Jara sheshi kryethit ,, 30 

e si.~ër sh~nueme, e ci~a si mbas kërkimit t' enteresuernvet për përmbledhjen 
e ketyne të hollave nxierret n' ankan dhe shitet me qenë se nuk u paguen , . d . : për y arat e naltë shenueme. 

l Pra kush të ketë ndonjë kundër· 
j shtim duhet të drejtohet gjyqit kom- 
I petent brenda (30) ditve qesh prej 

pesë me dherë dit tu e fillue oë pr jë mbarimit të k . .. . i datës shpalljes në fletoren zyrtare. - . · an anit te parë vë të cilen : .. . ... . 
kohë bahet dhe shi-ia definitive me 5010 pesë për qindë shtim. j Per ndryshe mast të kaloië ky afat k10 

E kështu kushë dishiron me ble t' 1• drejtohet y ë Ek k t i Zyre asht shiërngume me krye formalitet - z r s se u uese së , . . . . . Tiranës. i ligjore st mbas vendimit që do të marrë 
Tiranë me 5. VIII. 1926. i dhe prej këshillës adrnnistrative do 

p. 10 P. 861 Pë b i të epen Titrat c Zotnimit. rm arues : i p. 10 Skrapar më 6-8-926 p, 869 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~! 

I : : !~~~~~~~~~~~~~~ 

parë dhe Myslim Seiti për dy arat : i Shp. e Financavet 
e dyta qi të dy nga Katundi Gradec i 
i qarkut Nenpr-Iekturës Skraparit të i Si mbss vendimit Këshillit adm. 

Kufitarët I cilët kërkojnë litra zotnirni (Tapi) pra i Nr. 211 d, 7-8-26 u zgjat adjudikata 
L. udhë p. sh ka mbi v , udha J. shkë- I kush të ketë ndonjë kundërshtim du- \ provizore mbartjes 8000 kunislve kryp 

het t'i drejtohet Gjyqit kompetente ! Vlorë Korçë deri me 15 të k. m. dhe 
L. udha p, Hamiti v. pi rro] i math J· brenda 30 ditëve qysh prej datës \ lëshimi definitiv bahet me 24-8-26 ora 
Hami ti e r ërro]. shpalljes në fletoren Zyrtare. i 6 pas dreke, 
I.,. Zy' I Caush p. Nexnipi v, Islami Për ndryshe mbasi të kalonjë ky i 

Zyber Meshtranit e me Selamllikun e vetë. 
Z. Musa Maçi nga gas tra Abdulla beut së Tiranës si mbas Idane 

Hyxhetit me Nr. 102 D. 8 P'.il!ë 1917 asht i d-tvruem m' i pague Ibrahim 
Iljaz, Oanimet e Niqar, trashtglma-ëvet të zhdukunës Ydviie Faik Toptan't 
(8673 112) tetë mij e gjashtë qint e shtatë dhetë e tre groshë e giymës me 

'. ç· farë do par] e që shkon sod në pjacë"'me kursin e napolanl arë (300) tre 
qind groshë bashkë me kamaren e tyne ligiore që preje D, 8- Prillë 1918 deri 

• ,në pagesë e shpenzimet e gjygjit (17112) shtatëmedhetë groshë e gjymës · e 
L. It, 114 80) nji qint e kater me dhelë Lira Italiane e te'ë dh-t Çentez. 

PE'r sigurimin e të hollavet siper treguerne ka qenë pengu'! pasunia 

n' afatin e duhur. 
Prandaië si mbas nt nit 28 t~ ligiës mbi disa nderrime të ligiëvet 

vepruese afat' i ankanit të p srë ashtë (30) trie dherë ditë tue Iillue që preje 
datës shpalles me anen e kësaië tletor]e dhe af .• ti i ankanit të dy! asht (1_5) 

. 
Shp. e Kadastrës 

Emëni-t arës Vend! Strem 
ara cengës Grad ec 6 

gropë " 6 
Hysen beut " 3 

J. Rizaj. 
Z .Z. Nexhip Rysn mi p~r arën 

mbi e udha. 

Kufitarët 
L përroi P. br. gu v. udha J. Zejnel 
Kapllani. 
L- p-rro] e kërkojë e Muharrem Gji 
nec't p. përroi v. udha J. Qamil 
Ago. 

Z. Z. Pasho Maksut le Kasërn 
djem! e Halimit dhe një pjesë Sefedin 
lljazi të giith nga katundi Vërzhezhës 
i qarkut Nënprct.kturës Skraparit të 

cilët kërkojnë Titra zotnimi (Tapi) 

Zyra e Kadastrës BKSH
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 

SES JON I---:r~ I. 

BIStDIMET E DHO~lES SË DEPUTETVET 
Mblgdhja 36 

E Hanë 10 Maj 1626 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

Vij@n nga num 131 

Z. M, KASO: Z. Kryetar! Natyra 
e këtij projekt-ligj çfaq nevojën e ngu 
tsis. Pra mbasi kjo çashtje asht kaq e 
nevojshëme dhe e ngutëshrne, propo 
no] qi të dergohet në komision me 
ngutësi se kemi kohë t' a bisedojmë 
masi kemi për të biseduar dhe ligjin 
e klasifikimit e cila ka relasjon me 
budgetin. Kështu qi 'sa të bisedohet 
ky li~j do të shkojë dy tri dit. Tue 
u marrë parasyshë rëndësija qi kanë 
shpjegimet qi do të japë komisioni 
mbi ato qi i sheh të meta në budget 
si mas mendimit të tij edhe për këtë 
do të shkojë nji kohë. Pra masi këtë 
projekt ligjë e kish kërkuar vetë Par 
lamenti dhe Ministri po na :e pa- 

1 
raqet e tue qenë se kemi kohë t' a ' 
bisedojmë e të vejë edhe në Senat, 
jam i mendimit qi duhet t' a pranoj 
më qi tash me ngutsi. Mos kujtojmë 
se mundemi të hijk!m para 15 Qer 
shorit se kemi shumë çasht]e me rë 
ndësi për t'i u d'ianë fund. Veç kë 
saj ky projekt ligjë nuk ka të bajë 
dhe aqë me budgetio se Qeve rija mu 
ndet t' a rregulloië tue kërkue nji food 
tjetër. 

XH. YPI : Si thashë dhe ma parë 
nji organizim lë shëndetsis e kemi 
në fuqi. Për të pranua ketë të rinë 
dhe qi të bjerë aj i vjetri ash! e di 
tur qi do të ks I ojnë të paktën 15 dit 
deri sa të dalë prej Senatit dhe nga 
Krpesija e Republikës. Për ket pyes 
Qeveriën se a mundet të mbetet bud- 

/ 

Z L LLOGORI: Ky projekt- ligië, 
Zotrin], asht për nji institut pre] aty 
ne qi [ane ·ë duhur, të nevojshëm të 

· domosdoshëm, Asht për nji institut 
qi forcon popullin, Shtetin dhe Qe 
veriën. Ky asht nga ato vepra qi du 
het t' a marrë parasysh dhe t' a balë 
rm parë ng a të gjitha ç'do shtet dhe 
qeveri. Prandaj nuk e lavdëroj Qeve. 
rien për këtë projekt ligië qi na ka 
oaraqitun, se ka bërë detyren evet, por 
e përhiroj Vt tëm qi u kujdes dhe e 

li bëri. Kjo v, për si thashë duhesh të 
bahesh ma parë nga te gjitha dhe të 

I mos mbetësh për sod se më duket se 
I 

kur i ~dhamb srpri nrerru i a pre- ka arijtun mas pajtimit, mbas festës. 
sin me fik dhe i hudhin udhër ! Kë- I Këtu dëgjova se me këtë projekt mund 
shtu qi nuv '·:1 dyshim qi të giith e I të na ngarr ohet budgei. Këjo më de- 
e deshëroirnë ndryshimin c organizi- tyren qi të pyes se mos na ngjasë no- 
mit të part! i citi si e tha dhe Z. Dr. nji gja e tillë, se unë di qi budgjeti 
Sirnonidhi asht nii crganlzirn shum b-zoh.t në të ardhuna t e Shtet-t edhe 
i vjetër i mbetur qi nga kohë e <:uJ:. 1 1.' atë bazë i caktoh n sicilës ministri 
tan Pekmezit edhe ata qi e kishin të prishur .• t e viti'. Pra në qoftë se 
këtë organzim e hu lhën posht se I ka gj, ra të pa ploësuara në budget 
nuk u pëëgiigjevet nevojavet të. sod- I atë herë duhet t~ kthehet prap bud 

geti për të plotësuar këto. Pra me të 
berë nji gia të tillë, kam f ikë se mos 
na vijë nonji ngaresë e të mos mu 
ndim të bajrnë out as njt rën as _tje - 
tëren. Të mos punojmë me të rendur 
se ajo punë qi hahet ashtu bahet e 
çalë. Nji foshnjë qi lindet shtatë muej 
nuk bahet taman. 

Për këtë duhet të na thotë l. Mi- 
nistri i Fiaancavet ne ka nji shumë 
rezervë për t' i berë ballë organisirnit 
të këtij institut se në qoft se nuk 
ndodhet no-iji fond rezervë, at' herë 
nuk kemi se si t'i paguejmë e duhet 
të liret për ma tutje, 

geti deri sa të mbarohen kë'oforrna · 
litet. 

Z. M. JUKA: (M. i P. Botore) 
Qeveri ja ka nevojë qi budge ti të pra 
nohet me shpejti. Pra në qoft se ky 
projekt-ligjë pranohet me ngutësi e 
dhe merr fund ba-r kë me budgetin, 
mirë, për kundrazi mundet të mbetet 
për sesjonin tjetër. 

I Z. S. BLLO>H v11: Z Kr.re tar ! 

I 
Nuk do të flas mbi pjesën teknike se 
nuk jam doktor, por vetëm do të 
them se jemi në nii gjindje shurn pra 
pa në pikpamjen e shënd.tsis. Për të 
vërtetuar këtë do të mjafroj , vetëm 
me rji shërnb ! . Kë u në Shqipnlë 

me: 
' Sa për atë qi thotë Z. Xh, Ypi se nuk 

kemi ~~hë t' a bis, doirnë "se duhet të 
shkojë dhe në Senat dhe në Kryesi të Re 
publikës kujtoj se nuk asht nevoj të shkoj 
në për ato kanale se ky asht nji ligjë 
organik i cili pranohet bashkë me 
budgetin si kur se kemi pranuar dhe 
atë mbi organizimin e Nën orefek tura 
vet o-e t' a themi ma mirt ~ depart 
manevet. Prandaj i shoh të tepërta 
kundërshtimet qi bahen, por t' a pra 
nojmë në parim me ngutësi edhe Mi 
nistrija e MbrëndE>!,h me 1ë na paraqe 
së sa ma parë butdgetin e këti orga- 

nizimi. 
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Dr. S. POJANI: Sa për organizi 
min e shëndetsis të gjith e shohim të· 
nevojshëme edhe bashkohem me · me 
ndimin e Z. Dr. Simonidhit se me të 
vertetë nji, popoll qi nuk ka shndet asht 
i dënuem per ivdekje, por ma parë 
duhet të na thotë Z. M. i Financave! 
se në ka nonji shumë për t' i bere 
ballë këtij organizimi se na në bud 
gdin vetëm 300 mij fr. ari (kemi për 
shëndetsin kur se për ke.ë organizim 
duhen ma se 500 mijë. Pra nuk kemi 
nonji kundërshtim për pranimin e or 
ganizimit, por vetëm pyesim S;! a ka 
të holla. 

Z. S, STAROVA: (M. i Financa· 
vet) Z. Kryetar! Këtë projekt-Iigjë nuk 
e dimë se ç'far barrë Iinancjar e na 
sjell. Duam qi të prauohet por me 
konditë qi të mos kalojë shumën qi 
asht caktuar në budget. 

Z. M. JUKA: (Zav. M. i Mbrendë 
shërn) z. Kryetar ! Le të pranohet në 
parim ky organizim e të vejë ne ko 
mision edhe deri nesër do t' u sjell 
budgetio qi i përket këtij organizimi, 

(Duetrokitje) 
Z. KRYETARI : Po e ve në votë. 

Kush asht antar qi të pranohet në pa 
rim me ngutsi së bashku me budge 
tin relativ qi do të na paraqitnjë ne· 
sër Z. Zev. Ministrë i P. të Mbrend 
shme, të ngrerë dorën. 

Pranohet. 
(Bahen pesë minuta pushin dhe 

mas pesë minutash Mbledhja mbështi 
llet prap). 

Z. KRYETARI: Bisedim mbi pro 
jekt-hgjin mbi bandrollimin c duha- 
1:i 1• (për he ren e dytë). 

Z. S. STAROZA : (M. i Financa 
vet). Z. Kryetar! Projekt-ligji 1 b in 
d101lit të duhanit kur dolli nga komi 
sjoni murrne vesh se kish b. rë nji 
përshtypje si në popull ashtu dhe në 
disa Z. Deputetë. Përshtypja qt kish 
bërë e para qe se ~os sillte nonji pc- 

ngirn në pronarët d. m' th. në bujqit 
qi merren me të mjellunit e duhanit; 
e dhe e dyta qe se mos sillte nonji 
pengim në ata qi merren me të gri 
muoit e punimin e duhanit. Kjo arsye 
na detyroj qi të banim c dhe nji stu 
dim mbi këtë projekt të cilin e .stu 
djuarn bashkë me të 'ndershmin De 
putetin e Gjinokastrës Z. V. Barnihën . 
dhe rd e elaboruarn po i a u paraqe 
sim Z. së ue] për pranim e votim. 
Ky. proiekt-Iigjë qi u paraqitim :·asht 
prap aj i pari vetëm me ndryshim qi 
si të mbiellunit, shitja dhe tregti 'e 
duhanit lihen të lirë tue mo· 
nopolizue Shteti vetëm të ngritunit e 
duhanit. Kështu qi të rregulluemit e 
kësaj çashtje]e dhe kontrollimi do të 
bahen në depo e fabrikë tue u lënë, 
si thashë, të tjerat të lirë. Me këtë 
mënyrë besoj se çashtia asht sernpli 

: fikue m':.fr, f .. 1:-d,j lu'em qi të bise 
dohet artkull për artikull ky projekt 
ligië. 

ZANA: Pranohet. 
Z, R. MATI: Në vihet ma parë 

në vo.ë i pari dhe në kioltë se rrë 
xohet aj të bisedohet ky i dyti. 

Z. Xh. YPI: Baza e projektit parë 
qe qi të merret nji taksë mbi duha 
nin edhe ky· qi kërkon Qeverija të 
bisedohet prap atë qëllim ka: Prandaj 
nuk shoh nonji nevojë të viret ne vo 
të i pari. 

Z. H DELVIN A: Z. Krpet-r ! E 
dhe unë nuk shoh nooji arsye për t'u 
derguar në komision se baza asht 
prap ajo e para te cil. n e kemi pra 
nue në parim dhe vajti në komision. 
Por në komisjon na proponoj Qeveri 
ju qi të bank këtë të dytin të cilin e 
ka herë dhe po na r paraqet. 

Z. E. VOi\O?OLA. Z. Kryetar ! 
Projekt-Iigjët qi vijnë r ë Dhomën e 
Depuetvct kanë kanalet c ryne në për 
te cilat shkojnë Projekt-ligji i pirë qi 
na kish .rdnun mh. b indrollimin e 

duhanit kaloi në kanalet e tij tue u 
pranue në parim dhe dolli nga ko 
misioni. Por nuk mohohet Qi ka të 
meta masi bandrolli po aplikohet për 
heren e parë këtu në Shqipni. Kjo e 
dety·oj Qeverin qi bëri dh e nji stu 
dijirn dhe na paraqiti oji projekt të 
dytë, për të cilin nuk kam kunder 
shtim të pranohet, por Qi të lemë të 
parin dhe të pranojmë nji tjetër pa 
dërguar në komision kjo asht jashtë 
rregullores. Edhe në qoft se e pra 
noj më na do të na rrëxojë Smati. Pra 
ndaj si thashë duhet të pranohet por 
si të gjejmë nji rrugë qi të mos bi 
jem jashtë. 

Z. Q. hARAOSMANI: Z. Kryetar I 
Ma parë do të falër.deroj Z. Ministrë 
dhe Qeveriën se tue kuptue gabimet 
dhe të metat qi kish ligi 'i parë kanë 
p.egatitun dhe na suall nii tjetër. E· 
dhe pardi]e d -sha të Ilisn] e e të jep 
një disa shpjegime mbi atë projekt, 
por masi u axhurnue nuk [Iola, Pro 
jekt ligji i parë qi na kish paraqituri 
Qe verija nuk ish gia tjetër, por si aj 
i Rigis qi kish Turqiia, Kur bahet nii 
1igjë Z. Kryetar, i cili i ngarkon tak 
së popullit tri pika merr. n parasyshë. 
E para : psihollogiija e popullit; e dy 
ta : a asht e rrendë ajo barrë dhe a 
mundet fa ,paguej populli dhe e tre 
ta: a mundet të zbatohet aj ligjë d. 
m, th. a mundet t' a - marrë Qe verija 
taksën qi vë. Projekt-ligji i parë as 
nji prej këtyne nuk parashute. Po të 
zbatohej aj ligi tri rezulltata do të 
kishim. E psra : mundim dhe damtim 
për popullin pa r donii interes; e dy 
ta : e cila mundet të jetë ajo qi ma 
shumë r andësi, paksim i të mbiellunit 
të duhanit dhe e treta : shpenzimet e 
tepërta qi do të haheshin prej Qeve 
riës pa nonji dobi. 

Thashë ma parë mundim për po 
pullin dhe paksirn i të mbietfunit të 
duhanit • se me gjith qi në projekt- 
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lfgjin e parë thohesh qi bujku asht i trat e cingarevet, t' ardhunat e Shtetit 
lirë t' a mbjellë e t' a përdorë duha- nuk do lë sigurohen. 
nin si të dojë, por po të shikoh ·shin Z. S. ST ARO VA : ( \1, i Financa 
dispozitat e ati projekti ka shumë pengi- vet) Me qenë se Parlamenti po e pra. 
me për bujkun se aj qi kishte duhan non këtë projektin e dytë më duket e 
kur e shiste duhej të vin'e me ble- tepërt t'i psrgiigiem pik p' r pikë Z. 
rësin në financë e t' a rregiistronte Kar ao smanit se do të umbasem kohë. 
mill emrin e tij. Po t' a shiste më no- Sikur t'i përgjigiern mbi sa tha të 
nji vend tjetër duhësh të jepte nji dor- shumat do t'i 'rexojshirn se shurn i 
zanië për t'u kryer Iormalietet e shi- eksazhroj Z, e tij. Do t'i përgjigjem 
tjes. Këto qenë shkake qi 'ë paksohe] verem për pyetjen qi bëri mbi të ve 
të mblellunit e duhanit qi kjo ashtë munit e taksës mbi fletd e cing ares, 
nji vdekje për Shbiptar-t, Për ketë i them Z: së tij se vi eften 

Kisha thënë .shp-nztme të tf perta qi ka scd letra e cingarit nuk po 
qi do të haheshin prej Qeveriës pl mundemi t' a ruejmë dot nga kondra- 
nonii dobi,,. Për këtë bazohesha se banda. Por si kur t'i shtonen edhe 
gjyms' e duhanit do të grihesh me vlefta, ct. m th. t' bahen fletët të ar 
thikë dhe kështu gjyms'e duhanit nuk ta, atëherë si mundet të ruhet kon· 
do të paguante taksë. Këto kisha me- trabanda? 
nduar mbi projektin e paë dhe i a Z, V. BAMIHA: I falem i nderit 
ke shë thënë Z. Ministrit të Financa- ! Dhomës së De putetvet, që tue shtye 

mit të përgjithshern ; e ka avantage 
të mdha nga (pikëpamja taksore dhe 
ash: nji t •. ksë qi nuk i kundërshton 
as mor •• res, as shendetës. 

Duhani na ka ardhuri herën e parë 
nga Amerika, dhe asohere, si Qeverit 
ashtu edhe Kisha e kane ndalue, edhe 
përdorimin e tij e kanë denue me de 
nime shumë të randa. Në Persi e kan 
denue me vdekje. D. m. th. se u muë 
ren masa kundra duhanit, sikuer mi 
rren kundra nii të ligës ose lëngatës, 
Po, tue pamë se këjo e ligë po për 
hapesh, atëherë Qeverit e ndryshme 
vuën në zbatim taksmin e duhanit, 
s i nji taksë luksi. Me ketë nuk duhet 
të kuptojmë se taksimi i duhanit fu 
ndoj në nii mënyrë për të gjithë Shie- 

:Itel; jo zot 'rinj, se ky taksim u ba si 
mbas ru vojës dhe në shumë vende 
ka parur mjaft ndryshime n~ · sisteme 

vet. . ke-ë bisedim më dha rasrë të marri! qi janë vue në zbatim. 
I 

Dy pikat e para u siguruen me : pjesë në hartimin e proiekt-ligjës qi Taksimi i duhanit mund të klasi- 
ketë projekt-ligjin e ri d. m th. mu- asht bamë. I falem nderit Z, Ministrit fikoh-t në 4 kategori, dhe mbi këto 
ndimi i bujkut dhe Paksirni i të rnbie- të Financave: si edhe Drejtorit t' ar- katër kategori mund të shtojmë edhe 
llunit të duhanit këshlu qi na ka rnbe- dhunaver, se në elaborimin e kësaj li- nji të p stë, e cila rrjedh prej kate. 
tun pikë e tretë mbi shpenzimet ete- gjë refy n ni kujdesi të tepet t e nji goris së katert. 
përta qi do të bajë Qeveriia, Për ketë bashkëpunim të plotë. Kategorija e parë, përmban siste- 
mendoj se do të jetë ma mirë te viret : Më falni Zotërinj, qi. para se të~ min e vjetër, d m th. sistemin qi 
taksë mbi letrat e cig .• revet tue di tun : hye e të shpjegoj e të bisedoi mbi asht pranue qysh prej sh -kullit XVII, 
se nji qillo duhan nxjer 1000 cg-re , prcjekt-lgiën qi asht paraqitë "sot, të , ku për heren e parë u taksue duha 
si e kishim pranue në projekt ligjin baj nji fjalë si parathanie, qi të mund ni Ky sistem asht, sistemi i mo 
e parr. Por vetëm asht nii pikë se a , tl! kuptohet baza e'.k~sai proje kt-Iigjë, ropolit, të cilin e ka patur në zbatim 
merr dot sipër Qeverija qi të ruaj ; si nga pikpamja financjare si nga pi- Franca, Spanja Italija, Au trija e Tur. 
kondrabandën. Në qoftë se sigurohet i këpamja ekonomisë komtare, si edhe : kija. Me ketë sistem, Shteti reservon 
këjo at' herë i sigurohet Shtetit dy i nga pikëpamja sociale. : për veten e tij monopolin e blerjes 
fish varidat nga taksi i duhanit. ; I famshmi ekonomist Lersy Bean- i të shitjes së duhanit, d. m. th Shteti 

Z. KRYETARI : Ky asht nji pro- i lieu, thotë se taksimi i duhanit asht : ka të drejtë vetë, të blejë e të shesë 
ponirn i tii. Mos dilni jashtë them· s : ma i arësytshërn nga të grithë taksat i duhan. Diferenca në blerje enë shitje 

Z. Q. KARAOSMANI : Në qol.ë c tjera, edhe këshillon për ç'do Shtet ; asht taksa e duhanit, se çmimin e shi· 
se nuk pranohet ky praponim se nuk qi merret me taksa, të preferohet 10) : tjcs e cakton Shteti vetë, Produkcioni 
mundet t'i bajë ballë dot Qeverija kon- taksa e duhanit. 20) taksa mbi alko- asht në durr W privatve, me kufizim, 
nrabandës, at' herë jam i mendimit botin. 30) sheqerin e kafen 40) takxa qi Shteri merr masa qi prodhimi mos 
të rrëxohet projekt-ligji i parë chJ e verë-, Me të verretë asht e tepër kapërcejë nji shumë, ose të kufizohet 
të pranohet ky i dyti tue u dërgue në Shtetet e botës e kan pranue, kët arë- vetëm në disa vise ku bahet duhan i 
komisjon. Por si do qi të jetë ço t(! sye, se bazen e ka fare të gjanë, tue mire. Për t'i arrirë qellimlt, Qeverija 
mos pranohet qi taksi të viret mbi le· qenë se duhani asht nii send i konsu- për mënyren e parë kufizon të dre]- 
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! i vendit. Fryma e këtij sistemi vjen vetëm pakë fjalë mbi avantaget e të 
i nga sistemi i 4, po ndryshon prej këii] rnbetat qi ka Dobija e parë asht se 
J se pranon monopolizimin e lë drejtës pronari lihet· i lirë në punen e tij, dhe 
I 

j mbi të ngrimunit e duhanit, dhe ka si blerja r s'itu shitja nuk ka ato for- 
i dhe nji karakter ultra arkësorë d. m. malitete qi janë në sistemin Ce mono 

Sistemi i dytë, asht sis'erni qi ka j th. se Qtverija atë taksë qi parashet- polit, d. m. th. s i burimi i kësaj pa 
pranue Portugalia e Ingtija, dhe ky i e merr me doemos. sunije ka nji liri të plotë m'u shvi 
asht njl taksë mbi importimin. Ky sts-:J Ke të sistem Grr qija e kapasë vue llue, m'u punue e m'u përhapë si 
tern mund të zbatohet n' ata Shtete i në zbatim më 1883. Ç'atë herë qi e duet. Dobija e dytë asht se tregtija e J 
ku ska produkcion dhe për të zbatue i ka në zbatim, ky sistem si pas nevo- , duhanit nuk lidhet m' asnji mënyrë, 
ketë duhet të ndalohet krejt produk- i jës asht odryshue, kshtu qi sot asht ( dhe sikuer se pronari asht i lir~ U! i 
cioni i vendit se ndryshe nuk fiton J stabilizue edhe shumë i plotësuem, ( a shesë kujt t'i dej qefi, ashtu ai qi 
Shteti gja. ' Me ketë sistem, pronari ~lihet i lirë, / blenë mund të bleinë e të shesin prej 

Sistemi i tretë asht nji vergji era- dhe Shteti reservon vetëm të drejtcn j kuit e ku] i do qeft. 
ndë mbi tokët qi bainë duhan, tue e të grimit të duhanit. Ky pritet rnbre- : Dobija e tretë asht nga pikëpamja 
tanë të lirë kul tu ren e tij. Ket sistem nda në havane t e Shtetit, i cili mbi industriale, se industrija lihet e lirë 
e ka Gjermanija e Belgjika. : të grimë merr nji shumë të caktueme të shvillohet, konkurrenca e lirë, kë- 

Tani virnë në sistemin e katert. i për kg. dhe kjo taksa vertetohet me shtu qi mund të bahet nji industri na 
Ky asht nji sistem, mbas të cilit pro-lJ banderolë. Kur grihet duhani, mbe- , tionale, prej së cilës ekonomija kom 
dhimi e shitja e duhanit I hen të lira, i shtjelle! ne për karta ose enë e mby- : ta-e e Shetit i shtohen t' ardhunat, 
po taksa merret mbi tregtia dhe mbi ! Ilet me banderole, d. m. th. kuer qi- Dobija e 4) asht se eksportimi asht 
punimin e duhanit. Ket sistem e kanë j tet nga magazinat e Shtetit, bandero- krejt i lirë, dhe mundet pronari si 
pranue Amerika e Bulgaria dhe e ka j Ja e cila vërteton taksen duhet të jetë dhe tregtari, të konkurrencojnë me 
patur edhe Rusija para luftës. Mbas ~ përsipër. mallet e hueja. 
këtij sistemi nuk mund të shi:et du- : Por si në shumë Shtete, ashtu edhe Dobija e 5,, dhe këjo ma e madhja 
han, nga kushdo dhe ai qi do të me- në Greqi ka patur njerz qi janë kenë asht dobiia qi ka arka e Shtetit, se 
rret me shitjen e duhanit detyrohet të në favor e në disfavor të këtij sistemi, me pak shpenzime merr t'ardhuna ma 
marrë leje kundër nj: pages is së ra, kështu qi ata qi ishin kundra, deshen tepër. 
ndë, dhe këjo asht taksa mbi tregtia monopolin, dhe me ligjë të votueme Pastaj ky sistem ka nji fryme elas- 
e duhanit, po veç kësaj rnirre t edhe ' 1885 e 1899 e rezuene ket sistem e tikë, qi mund të paksohen apo të shto 
nii taksë mbi punimin e duhanit. Kuer monopolit; po këto li gjë paten nji hen t' ardhunat; ka edhe njl dobi tje 
punohet duhani, duhet të ~htih t ne- Ijasko të plotë, dhe më 1892, sistemi tër, që suer Shteti gjindet në rrezik 
per enë, dhe ketpne [u vihet nji ban- i rnaparshëm u vuë prap në zbatim. nga pikëpamja e arkës, me niiherë 
derolë më të cilen ve rte tohe t taksa. Tue qenë se Shteti i jonë si Shteti i mundet me ketë burim të shtojë tak 
Ata Shtete qi duen të taksojoë shumë i Greqis nga pikëpamja politike janë sen pa ndonji turbullim e ndonji rre 

zik të math, si për pronarin, tregta 
rin, ashtu dhe për industrialin. 

Vimë tashti në të mbetat qi mund 
të ketë ky sistem. E mbeta ma e ma 
dhe e këtij sistemi asht se taksohen 
të gjithë sojet e duhanit me nji taks! 
uniformë, si për atë t(! kalitetit të mirë 
ashtu edhe për atë të kalitetit të keq. 

ten e mbjelljes, d. m. th. cakton 
nii shumë, dhe për mënyrën e dytë 
jep leje qi prodhimi i duhanit të ba 
het n' ato vende, ku kalite ti i duhanit 
del ma i mirë, 

randë duhanin, pranojnë .dy sistemet 
e para, dhe ata Shtete qi duen t' a 
taksojnë lehtë pranojnë dy sistemet e 
fundit. 

Përveç këtpne 4 kategorive! mbi 
sistemet e taksimit të duhanit, mund 
të thuhet se ka edhe :nji kategori të 
pestë, dhe ky asht nj I sistem i veçantë 
të cilin e ka zbatue Greqi]a, Ky sis 
tem rekomandohet për ata Shtete në 
të cilët duhani ka nji përhapje të ma 
dhe, dhe asht nji prodhim kryesuer i 

njisoj se kemi trashigue nga Turqija, 
më duket e domosdoshem nii analpzë 
e vogël rn' atë sistem qi ka pranue 
Greqiis. 

Por zotërinj, asht nevojë të bsjrnë 
këtu edhe nji barasirn të vogt I midis 
sistemit qi ka patur Turkiia dhe të 
sistemit te Greqisë, qi të kuptohet pse 
kemi adoptue ket sistem e jo atë tje 
trin, dhe a duhet të preferohet ky a 
po ai. Sa për sistem in të Greqis e 
e refyem bazen e tij, dhe do të shtoj 

• vijon 
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BISE DI MET E SEN AT IT 
Mbledhja 31. 

nenit të parë dhe jo këtu ku asht ve- qi të shes pasunin e Shtetit në Sara· 
rë si shtojcë e shtojcës nenit te parë. ndë në Ligien e rnëndyrës së shirjes 

z. H. XHEMALI: Mb~si kë]o asht së kësaj pasunije qi do ~ahft .. i n~p~t. ! ngrihet këjo shtojcë dhe të mbetet u. 
nji shtojcë e nenit të parë nuk ashte dhe k}' autorizim; dhe _ne ~-ete Ligi~ j gja e part! qi ishte, se me ketë më· 

Qeverija le të thotë qt këjo p~suni j ndyrë mund të mbrohen interesat e 
nuk do t'u ndahet vetëm refugjatve, i nalta të kombit; por argumenrat qi pa· 
por edhe do të shitet. Shumica c Ko- t rashtruan z. e tyne mua nuk mu Pl· 
misionit i tha Z. Ministrit të Financa· ! në dhe kaq të forta, se po t' ishte qi 
vet të azhurnojmë bisedimin mbi ke· j m e ketë shtoieë do të darnto heshie it 
të shtojcë për de ri sa të na vinte Li· j teresat e nalta të Shtetit pa d}'sh,m 
gja e përmerdun në frazen e fundit : do isha dakor me z. e Tyre mbi ngri· 
të p iragrafit ,,N,, të kësaj sh'oice. Z. i tje e kësaj shtojcën, por këjo shtoje 
Ministri na u përgjegj se nuk mundesh i nuk damton aspak interesat e komb'1 
të na caktonte datën se kur mund të i se fraza e fundit e këti] paragrafi 

. paraqitesh këio Ligjë, dhe mbasi pre- 1 thotë qi mëndyra e shirjes të kësaj pa· 
Komisioni në shqyrtimin qi _beri m~'. I gadit'a e sajë mund tJ \'~riohesh_ ly-. ! sumje do të rregullohet me nji Ligje, 
ketë Dekret Ltgië piksë part pa OJI pi votimin e kësaj shtojce, atëherë . pra prapë do të vijë në dorë t' one 
gabim se në Dekret Ligi~o th~het s.htoj." I shumica e Kornsjonit :·endosi .. p:r : ajo Ligje qi do të rregnllojnë shirjen 
cë e nenit 4 e cila shtojcë s ka të bai mos praeimin e paragrafit ,,N,, ~e ke- · e kësaj pasunije, dhe atëherë do ti 
aspak me nenin 4 ndonse Dhoma e saj shtojcë me të cilën au'orizohet ket vendim sigurimi i pikëpamjes të 
Deputetve ketë e kish pranue kështu, Qeverija për shitjen e pasunisë Sht.e· : shumicës, se prencipi i kësaj shtojce 
por neve shtojcë e neni~ -4,. P.~r e ne~ tit në Sarandë për deri sa të ~~raqt~ : asht (ii prej ktsaj pasuni]e të mundet 
nit 6. u këndue neni 6 1 Ligjë s mbi tet Ligja mbi rnëndyrën e shitjes të . t'u shitet dhe Shqiptarve të tjerë, sa 

rregullimin e pasunis së Shtetit në Sa- kësaj Pasuni]e. . . . për ate qi tha z. Parafolsi se nl' 
dë dhe u ça se me ketë nen auto- Z; H SHKOZA: Lutem qt bisedi- mund t' aplikohet këjo shtojcë pa ber 

rizohesh Qeverija për me instalue erni- mi mbi ketë paragraf. të kësaj Dekret: , Ligja e paraparn e në të, asht e vër 
Ligje t' azhurnohet qt të ndodhet vetë 

E Merkure me 19 5-26 ora 10 p. 
Mbledhjen e kryeson z. P, Evangjeli 

z, S. PAP A: Këjo shtojcë asht 
shtojcë e nenit te parë dhe mund t' a 
kish vendin ma naltë në shtojcën e 

arësyeshme qi të lihet si shtojcë e shtoj 
cës nenit të parë, por të vihet nen 
paragrafin I të shtojcës të nenit të 
parë nji paragraf me vehte, se sa të 
jetë nji shtojcë, e shtojcës. 

Pranohet ngritja e Ijalve »Shtirn 
mbi shtojcën e nenit të parë» dhe pa 
ragrafi ,,Mbi shtojcë Ligjes të psraqi 
tun vihet nen parrgrafin I•> me titullin 
paragrafi J 

Z. S. VUÇETERNI: Z. Krvetarl 

grandet në këre pasuni, kurse me kë· 
te shtojcë i neper Qeveris e drejta e 
shitjes të tokës së Sarandës, por këjo 
shtojcë ka dhe nji paragraf qi thotë 
qi mëndyra e shitjes do të rregullo· 
het me nji Ligië të posaçme shumica 
e Komisionit vrejti se këjo nuk ishte 
nji shtojcë e nenit 6 por këjo anulonte 
ketë nen por dhe sikur këlo shtojcë të 
pranohet perserij nuk mund te zb'a 
tohet, per arsye se si thash ne nji fra 
~e re ksaj shtoje thuhet se mtodyra 

e shitjes do të rregullohet ne Ligie. 
Ligje si qi e dijme te tere asht ajo 
qi votohet prej Dhomave Legjislative, 
pra shumica e Komisionit e pa si nji 
gja qesharake pranimi c nji shtojcë qi 
paragraf i fundit të kësaj shtojcë nda 
lon aplikimin të sa]«. Në do Qeverija 

nii ra drejtësi kundrejtë Shqtpta rve 1 

tjerë, dhe tue pa që me ndarjen e kë 
saj pasunije refugiatve nuk asht emu 
ndun të zhvillohet Saranda, për arsp 
se emigrandet e instaluern nuk kan 
kapitalet c duhuna për ngrehjen fdbri' 
ka dhe për berjen tregëtina të mëdha 
për kctë arsye bëri ketë shtojcë qi kë 
jo pasuni t'u epet të dy palve s 
e-nigrandve ashtu dhe Shqiptarve t 
tjerë të Shqipnis së lirë. 

Shumica e Komisionit tha qi të 

te.ë se nuk mundet t' aplicohet për de· 
ri sa të bahet Ligja, por tue mos pra, 
nue ke ë shtojcë mbetet neni 6 ne Iu· 
qi neni 6 i Ligj es mbi rregullimin e 
pasunise s::: Shtetit te Sarandes 1i 
kc te tokë e ndane në rr.Iugjate p'.! 
ne baze t' intereses së pergiithshe 

gullimin e pasunisë së Shtetit në Sa- : qi asht zhvillimi i Sarandes dhe nt 
randë me të cilën pas unija e Shtetit baze të mos favorizmit velem teni 
në Sarandë u nenesh refugjatve; Qe- . klase proponoj mbetjen e ksaj shtoje, 
verija tue pa qi tue u dhanë këjo pa- : si qe asht. vijon 
suni ekslusivisht vetëm nji klasë bahet : Shtypshkroja •• Nikaj» Tirane 

z. Ministri për mbrojtjen e sajë, mbasi 
unë nuk jam gadi për me dhanë 
shpjegime. 

Z. S. PAPA: U bën mjaftë bise- 
dime në Komision për ngritjen e kë- : 
saj shtojce qi i bahet Ligjes mbi rre- : 
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~EPUBI.kI~A Sf{(j}IPTA~S: 

Fletorja 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

P.\J nME: për uji mot fr. ar 12 në ,~ Drejtim!: Zyra e Shtypit IINjl copë f lavës fr. ar 0.25 ; njl npe 
Sbqlpni; fr. ar 20 )ashta; I TI R A N ~ e Jav~s se kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA 
Dekret li.iji mbi qitnit lzrailite , 
Shp. e Gj. Posaçëm për faje politike. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Projekt Dekret-ligjë mbi 
ndryshimin e nenzanit a) 

të Nr, 50 të Tarifës Doganore 
(Në pjesen e eksportimit ) 

Na, Kryetari i Republikës Shqip 
tare i mveshun prej vullnetit të po 
pullit me fuqinat sovrane të Shtetit 
tue pamë vendimin e sotshme të Kë 
shillit Ministruer; 

DEKRETOJMt: 
Art. I. Nen zani a) i Nr. 50 të Ta 

rifës Doganore në piesen e eksporti 
mit ndryshohet këslsoji: 
Qitra Israelite për kuintal Fr. ari 50 

Art. 2. Këjo Dekret lig], hynë në 
fuqi qysh diten e shpalljes së sajt në 
fletoren Zyrtare. 

Arr. 3. Ministrija e Financavet asht 
e detpruem me zbatimin e kësaj De 
kret-Iigië. 

Tiran ti, me 12- VIIl-926 
A. ZOGU d v. 

Ministri i Drejtësis 
Zav. Min. Financavet 

J. Kedhi d. v 
Ministri P. të jashtme 

H. Vrioni d. v. 
Min. P. Botore e Bulqësis 
Zav. M. P. Mbrendëshme 

Mu,a Juka d. v. 

Gjyqi i Posaçëm për1 me tekstet e përmbajtjes të artikujve 
· f • p 1· • në fjalë, propagandon kundra Regji- aJ e O tbke mit e Shkelqesis së Tij Kryetarit të 

V E N D I M Republikës me qellim qi të prishi qet- 
N' Emen të Republikës Shqiptare sin e të ndryshojë formen e Regjimit 
Mbasi u shqyrtuan e u lexuan të të venduerne prej Asambles Kombtare, 

gjitha aktet relative, çrshia u bise- Pra, tek stet e artikujvet në fjalë, 
due : aratiia e tij, bashkpuaiml me komi- 

Në Gjyqn që rrodhi në munges tetin Bashkimi Kombëtarë dhe sjelljet 
të aratisurit Dr. O.ner Nishanit nga e përparshme, tue u pa argumentat 
Glinokas.ra e tash banues në Gjenevë të mjalti për guximin e tij në kte 
Suis, i dërguern para Gjyqit me vendi- mënyrë, Trupi Gjykues tut: pelqye 
min e hetuesit per me u gjykue me faj dhe mejtimin e Prokurories me zana 
krimi ne npandehië, per të bamunlt të përbashkëta vendosi fajsin e tëpan 
props ganda kund: a Regjimit e Shkel- deh unit Dr. Ornër Nishanit me krim 
qesis së Tij Kryetarit të Republikës si propagandist kondra Regjimit e 
me qellim qi të prishi qetsin e ti! Shkelqesis së Tij Kryetarit të Repu- 
nd-yshojë formen e Regjimit te ven- blikës, dhe si bashkpunues në komi- 

I duemun prei Asarnbles Kombëtare. tetin Bashkimi Kombëtarë me qellim 
Zo i Prokurori tue ju mbështet ara- qi të shkatrroj qetsin e të ndryshojë 

I ii-, st= të pandehu-it, basbkpunirnt të L,rmrn e Regjim_it të venduem pre] 
tij me komitetin Bashkimi Kombëtarë, Asa11;bl:s Kon:tbë~ar~. . 

, sje l.]. vet të përparshme artikuivet të .. ?J~l_lia e faJt~rit 1 P~.rket. nen,_t. 4 
. . . te ligjës ndeshkirnore për fa Je Politike 

botuerne në fletoret L1r11a Kombëtare në të cilën thuhet se (Ata qiformojn 
Nr. 12 d. 16-Vl-926e Nr.16 d.14-Vll-926 ose marrin pjesë ndër komitete të me 
e ak tevet tjera, kërkoj të vendoset shëhta e qi kan për qellim shkatrri- 
Iajsija e tij me krim. min e qetsis ose ndryshimin e formës 

Si mbas artikujve! të botuerue prej Regjimit të venduem prej Asambles 
tepandehurlt përmendun ndër fletoret Kombëtare, dhe ato qi ndajnë armë 
Lirija Kombëtare Nr. 12 d. 16 Vl.926 I ose formojn banda të armatosuna për 
me parathanjed (Menraliteti i A. Zo- me prish qetsin e vendit dënohen me 
gut), dhe po në atë fletore Nr. 16 d. I 15 e deri 101 vjet burgim ose me vdekje. 
14-7-926 me parathanjen (Rrjepje Zyr- ~ra?d~j Trupi Gjykues. në bazë të 
tare) të shtypu na në Gjenevë ara tis n_emt s1p~rt~egue~, vendosi . ba~hka- 

.. . ' rish: dënimin e t11 me vdekje. Dhe 
se tq, .e aktever_ tjera, u .°'.ua.r :esht si mbas nenit 13 të atij ligji konfis- 
e u vërtetu se ipanduhuni 1 sipërtre- klmin e pasunis se tundëshme e te 
guem asht i bashkue e pjestarë me pa tundëshme të tij. 
komitetin Bashkimi Kombi tarë, dhe Tiranë 13-8 926 p SSO Krp;tari~ 
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Po, këjo e mbetë ka edhe ajo dobinë 
e sajë, se asht pa se kurdoherë asht 
venë nji taksë uniforme, dy llojevet të 
ndryssme, lloji i dytë, ma keq ka kër 
·lrne -të gjejë nji burim tj. tër ku të der, 
dhen dhe kalit. kt ma të poshtme të 
duhanit [anë eksportue jashtë, Kështu 

- edhe Gn qiia, duhanin e kalitetevet ma 
të poshtme e ka eksr ortue, dhe mund 
·të thuhet se burimet për eksportim ja 
në Hollands, Svicera, Englija dhe Qi- 
11a. Keto vende konsumojnë duhan të 
kalltetit ma të poshtëm e sidomos Ho 
landa. Merrni nji paketë duhan qi 
konsumohet në Hollandë e keni për 
te pa se sa kalitet i dobët asht, dhe 
,ty -asht mall Urekijet, qi ajo nuk e 
konsumon vetë. 

Mbeta e dytë asht se, mbasi me 
.ket sistem të gjitha havanet janë të 
· Shtetit edhe mbështjellën rnbrenda ma 
gazioavet te Shtetit me përsonelin e 
t -havanxhive qi dhe aj asht i Shtetit 
ua këta ·magazinat nuk janë tjetër veç 
.se tembethanera. 

Po këjo ma në Iund u përmirësue 
edhe në Greqië ku me një ligjë t~ 

. posaçme u pranue qi gjithkush të ketë 
, personelin e vet per të grimit e du 
. hanit. Pra, si shifet si nga pikpamja 
e atk~s· së Shtetit, si nga pik psrn]a e 

· ekonom-is kombtare ky sistem asht 
· ma të- mirët qi kemi parur mbi siste 
• met e taksimit të duhanit. 

Le, të shofim pakë edhe 'se ç' ka 
, ja· ba Turkija mbi taksimin e duhanit. 

Para 1884 Turkija kishk në zbatim 
sistemin e bande, olës. Mbas këtij sis 
temi ç'do kalitet duhanit qe mbësh 
tjellë pas punimit në enë të posaçme, 
dhe banderolimi ishte si pas kaliterit 
të duhanit. Ketë sistem Turkija nuk 
e kish:e vetëm, ço e kishte bashkue 
edhe me. nji v. rgii në tregtin e shi 
tjes, d. rn, th. se ai qi donte me shitë 
paketë duhan, paguen:e edhe nii ver 
gji shumë të randë, kështu qi edhe 
këjo vergji vinte në kurriz të konsu 
matorit. 

Ma vonë oa 1885 Turkija deshi të 
pranojë sistemin e monopilit, tue dhenë 
rnonopolin si koncesion në nji shoqë 
ri »Reg]i» Mbas koncesionit Shtc ti i 
dha të drejtë të blejë e të shesin du 
han ajo vetem, po "Regiija,, perveç 
kësaj qe e d: tyrueme të blejë 
çdo kantitet qi b inre pronari, pa ma 
rrë ndër sy a mund lë shitëshe apo 
jo. 

Po ç'u ba me ke të s'sëm ? ... U 
pa, se me sistemin e vie'ër të bande 
rolimit të duhanit arka e Shtetit me 
1884 në vje'in e fundit të këtij siste 
mi, kish marrë 1~7.56fi l.'ra turke, 
hallbu qi ma vonë me sistemin qi 
kish pranue që nga :885-1900 mori 
vetëm 131, 682 Lir në vit, kështu qi 
arka e Shtetit humbi 7- 8000 Lira në 
vit Nuk lipset pra · të thomi gja 
tjetër mbi aplikimin e këtij sistemi; 
se me ketë arka e Shtetit Turk hu 
mbi, në nji kohë kuer popullsi 
ja e Turkis më l 884-1900 që e shtue 
me e t' ardhunat e monopoleve ishin 
po dhe ato të shtueme; set' ardhunat 
e krypës vetëm kishin nii shtim prej 
30°1,, Me ketë mundet lehtas të kup- 

tohet, qi aist. ml i monopolit të Tur 
kis sado qi kje »Regji» bani nji fjas 
ko të plotë. 

Moravitz qi në 1892 ka botue nji 
libër mbi »les finances de la Turquie,, 
tue u bazue mbi statistikat taksor, të 
Turkis, perfundon tue thanë: Turki 
ja asht Shteti qi konsumon duhan ma 
pakë nga Shtetet e tjerë, kurse këio 
nuk asht nji gja e vertetë, se në Tur 
ki edhe gra·ë edhe djernët e vegje! 
pinë duhan. Me ketë kuptohet se mo, 
nopoli i Turkis në nji pjesë të madhe 
Q<! humbun nga komrabaida Se ç'qe 
kr Iu në Shqipo i neve e dilmë fare 
mirë. Pra b ishk me De Valay qi ne 
1903 ka botue nii liner mbi historin 
e financavet të Turkis, thorni se në 
çdo Shtet ku kultura e duhanit asht 
e p'.irhr.pun, edhe administrata asht 
e lëshuerne, kështu si në Turki të vje, 
tër, kontrabanda damton shumë mo 
nopolin i cili banë fjasko të plotfa 
- Do t'u provoj Zoinis '.;' ue], në 
rust nevoje se edhe venja e taksë5 
mbi letn n e cingares cio jet nji fjas 
ko i math, se baza e pranuerne se ar 
ka e Shtetit do të firojë netto nui 
asht e vërtetë, - »Regija , nuk dam, 
toi vetëm arke n Turkis, po industrin 
e sh katroi e e prishi krejt; para mo· 
nopolit në Turk i ishin 450 · fabrika, 
me nji konkerrencë mialt të mad!i 
me shumë dobi për ekonomin kom· 
tare, ashtu edhe për arken e Shte1i 
Po mbassi u vue në zbatim sister 
i monopolit me ~Regin., jo vetë 
qi konkurrenca u shduk, po nji pje 
e madhe e fabrikantevet, transferue 
fabrikat e tyne në Misir, tue i çpal: 
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luftë të madhe cingare vet te! monopo 
lit, kështu që cingaret e Rfgis u shdu 
ken nga pazaret e botës, Me gjithë 
ketë u gletën njerëz që thanë' se ar 
ka e Shtetit fitoj nga pikpamja e in 
du$1ris pse u përdorën kalitete të mi 
ra, po me statistika në dorë vërtetohet 
seedheindustrija nuk pati nji dobi, se të 
gjitha fabrikat u prishen. Ind u -tija nuk 
pati ndenji të mirë, po edhe prodhimi 
nuk pati gia, se shumë nga Pondi 
hikne në Rusi, si a a t' Arnisunës, qi 
11 damtueo r që shumë, sa monopolin 
e quoin shejtan. Ne ketë ark i e Shte 
tit nuk pat ndon] dobi, prodhimi i 
duhanit nuk dha nji resul tat t • mirë 
dhe industrija u zhduk, dhe rezultatet 
e tij i pamë si nga pikëpamja ekono 
mike, tregtare e industriale Me nji 
fjalë monopoli bani f1asko të math në 
të gjitha rnënyrët. 

Tashti Zo ërinj, lypet t~ virnë në 
projekt-Iigën qi na p.r.rq'te: sot dhe 
tue ba hëto fjal\ patëm për qellin 
me hy.rn në shpirtin e këtij projekt 
ligji. Mbi projektin e parë, me qenë 
se Qeverija vetë e terheqë, me duket 
tepër të bajrnë fjalë mbi te, kështu 
qi neve do të fj~los0mi vetëm mbi 
ketë projekt qi kemi këtu j ëpara. 

Si e shitni Zotërinj ky poj-k: asht 
mbi taksimin e duh ini-, Sht. ti mono 
polizon të dreiten e të grimit. Me 
sistemin e adoptuem janë marre para 
syshë të glitha ngjarjet qi mund të 
vinë, tue f llue në pro thim e deri në 
shitje rë paketa, 

Ç' jan!! doblnat e kë1ij sistemi? ... 
1) .:>ronari lihet i lirë, ct m. rh. bul- 
ku nuk damtohet aspak. 2) Treg ija 

, asht fare e lirë, d. rn, th. se asnji pe 
ngim, asnji formalin t nuk do të kerë: 
3) eksportimi lihet i li ë, d. m. th. 
favorizohet kultura e duhanit, bajmë 
Qi të ketë 1' ardhuna pre] së jashtmit 
qi mund të përmirësojnë ballancën 
tregtis s' one e c la gjinde! në nji de 
qurlibre th urn lë math. Pastaj nga pi 
i(ëp~ mj a l. arkës së Shtetit ky sistem • 

asht shum i dobishëm, se tue marrë 
për bazë qi -nji personë konsumcn 
nji paketë cingare ose duh-an 25 gr. 
në ditë, ne 365 dit, nji person kon. 
sumon afro 9 I O kg. duhani në mot, 
Kë u në Shqipni j-rni 800,000 fry 
më, dh ! si e dini numri mesatar për 
çdo familje asht 5 qi bajnë 160,COO 
fa:ni\jP. Tue iash.ue Iërnitë, dhe tue 
pranue se çdo familje ka nji njeri 
qi pin duhan -mund ë ketë edhe ma 
tepë.- çdo njeri ps guen nii taksë mot 
p r mot 20 fr. ar, qi bajnë 3.200.000 
Prang; sr , dorn nhanë qi t' ardhunat 
në bazen ma të keqe, tue konsurnue 
nji familj ~ vetëm nji kuti cingare në 
dirë, [a në 160.000 Napoliona në mot. 
Kjo asht baza Zotërinj, dhe nuk mund 
të thotë njeri se nuk ka bazë, e siç 
e shpjegova, kë o janë fakte, dhe nuk 
janë bazime n' erë. 

Perveç t' ardhunavet nji dobi të. 
madha qi ka këio ligië, asht se nuk 
ka parapa vetëm indus'rin e me dhe, 
po edhe ata qi punojnë me dorë. Këta, 
si h svaxhit, si ata qi punojnë cingare 
me dorë me p ikicë, i kemi mbledhun 
në magazinat e Qeveris, pa qiri, d. 
m. th. qi mieshtrin nuk e humbasin, 
po atje mund t' organizohen e të për 
parojnë. Atje gjithëkush mund t~ për 
dorin veglat e tija, gjithkush mund 
të kerë rnyshterilë e tii ; po, qellirni 
ma i math i kësai t=gjë nuk asht ve 
tëm të mbledhim havanxhi'ë e punue 
sat e duhanit atje, për të marrë Shteri 
nji taksë prej 2 franga ari per çdo 
kg duhin, po tue mbështjellë këta 
puntorë atje në magazinat e Shtetit, 
t'i jepet nii shvillim okonomik e so 
cial puntoris, qi të mundemi atje të 
krijojmë shoirtin e bashkëpunimit 
shpirtin e koperacionit, Kësi=oiit, në 
pakë kohë, dhe tue i ardhë në ndihmë 
Qeverijs , mund të kemi neser p3S 

nesrit në mes të kësa] klasë e të Qe 
veris formacionin syndikal. Ky qe 
qellim! kryesor i jonë, dhe ata qi sot, 
na protestojnë, neser do të na shtër- 

ngojnë doren. Ata qi sot janë në nji 
situatë primitive, do të jenë nesër në 
nji gjendje shumë të mirë do të kri 
[ojnë neser fabrikat nacionale. 

Me projekt ligien qi asht paraqitë 
sot, nuk kemi shpenzime të teperta, 
gjit~ kush përdorë veglat e tija, gji th 
ku sh përdorë maqinat e përsonalin e 
tij, Qeverija vetëm nji sy mban të· · 
hapët, qi të shi rojë sa duhan grihet, 
dhe mbi atë duhan qi grihet të 
marrin nii taksë, se si punohet, qyshë 
punohet, Qeveris nuk i intereson ; 
gjithkush mund të shvitlojë tregtin e 
vet si të duen, mund të konkurrencojë 
si të duen, Qeverija do të vertetojë 
vetëm marrjen e nii taksë me bande 
rolen qi do t'i nglesin enëvet të ndry 
shme, kurdoherë qi do të dalin prej 
magazina vet. 

Asnji shpenzim nuk do të ketë, 
dhe asnji ankim nu~ do të ketë, so 
asnji klasë nuk mund të thotë pss 
mue më vrave, se ma në fund kon"! 
sumatori do të paguej nji napoticn në 
mot, dhe ketë rue pague ditë për ditë 
5 centim e pakë ma tepër në ditë. 

Tue pranue sistemin e takslmit U! 
du'ianit mbi të grimit, kishim në mej. 
tim, se, në ketë mënyrë mund të ke 
mi nji sigurim ma të math për kon 
trollim, se sikuer to! kishim pranue 
taksen mbi ba nderolimin e punës, atë 
herë nuk do të kishim tjetër kontro 
lim përveç daljen e enëvet nga fabri• 
kz t Me ketë sistem duhani përpara 
se të konsumohet do të përshkohet 
nepër tre kontrolime: 1° asht kontro 
li i peshimit ; e 2° kontroll i bande 
rolit e 3° kont-oli qi kanë enët kuer · 
dalin prej fabriket dhe 4° kuar- vihen 
darngar. Këto 4 kontrole janë kaqë të 
forta, sa nuk mund të jetë nevojë për 
nii k ontrol tjetër. se pa u përshkne 
ne oër këto kanale puntori ose fabri 
kanti nuk mund të nxjerrë jashtë du 
hanin pa banderol. Kur vihet bande- 
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roli dihet se sa duhan asht sr. dhe I Hollandë e gjetke e atje me ndihmen I se ky i ep arkës së Shtetit si t' ar- 

e Legatavet e Konsulladevet t' ona I dhun nii shumë mjal: serioze 1-7 e 
t' interesoben të gjejnë blesit e du- . t' ardhunavet e p.rveç kësaj i çilë 

nëpunësi do t'a r. gjistrojë në liber, 
kështu qi unë Shteri, për aqë kg du 
han qi asht grimë, kerkoi edhe aqë 
pare, se për aqë kg. [anë shitë ban 
derola. Veç kësaj secila banderolë re 
fen edhe sasinë e gramvet. 

Do të me thuhet përse kam marrë 
për bazë taksen e duhanit mbi pe 
shën. Nuk qe e rnundun ndryshe, se 
sshr e vetmja qi nuk ndryshon, se si 
kur të kishe marrë për baze çmimin 
ose kalite:_in ~ ~uh~nit, n~k. asht ~ I i ~htërnguem të bainë edhe kalitet t 
mundur t 1 përg1egJet qëllimit, se st ma të poshtme do të bainë nji sasi 
kaliteti ashtu edhe çmimi ndryshojnë, kaqë ng.1 të mirat, kalitetet te pare, 
dhe çmimi jo vetëm qi ndryshon si kaqë, kalirctit të dvtë te trek dhe 
pas kalit~tit, po edhe si pas vendit ' kështu si mbas sl.~u:mit c kë;kesës. 
e shpenzimevet të transportimit. Tue Pastaj mos ,,n n lel · , 1 · . . . " s ,,. l •• 1111 se uc qene ta- 
marrë sr bazë vetem peshën, paçë ksa 111•1·,01· si· .)··r k 1·1 1· · ë h ' 

. , 1 ~ a I e tn e m Ir' as • 
ndër sy se në ketë mënyrë që në d .. · . .. .. ' . tu e he p'r kaliter.t ma të poshtme, 
krye e dert ne fund ka np kontrolim do të sl,itet vetëm duhani i kalt ·tit 
të sigurtë, se pesha asht p. shë dhe I të m irë 1•0 do 'ë hit: d · , .. ,,, , s 1 .11 e he tjerat 
nuk ndrys .. on kurr,'. k l't k 1· · · 

Do t 3 m th ë ct· 
1.. 

d z . a ete, po . a 1tft1 1 oarë do të kon- 
~ e on 1sa e n • otni, .. . . . . 

po taksen pse e ke unifikue si për sum oh t ma tr p. r, se çnu-m t duh im t 
kalitetet e mira, si për kalitet. t e kë- auk bazohet verem mbi kalitetin, po 
qlja, Atyne do t'u tham se qellirni i b izohet edhe mbas vende vet e si 
im nuk asht vetëm qi arka e Shtetit , rrbas mastrs Ievet, dhe çmimi për çdo 
të marrë 3, Milion e sa franga ari vend mund të ndryshojë. Tue marrë 
prej taksimit të duhanit, po qi prej paraspshë këto gj .ra, dhe për mes 
kësaj pasunije të përfitojë industrija, me shkasëtue turbullime në popu'l, 
mleshtri]a, po edhe buiqësija e prona- në pronarë dhe mos me sh ue shperr 
ri, dhe në ketë mënyrë do të përfitojë zime e abuzime në kurrize t' a-kës 
industrija e kultura c duhanit, se unë Shte tit, se mundet nii kalitet i parë, 
due qi duhani i kalitetit të mirë të me u regjistrue për të dytë, e nji i 
perdorohet në Shtet, për t' i bamë dytë për të tretë e kështu me radhë, 
ballë konkurrencës t' industris së hue] pranova Zotërinj të ndershëm nji ta 
Sa për kalitetet e poshtme, tue qenë ksë uniforme për të gjitha kalitetet e 
se t ksportlmi asht i lirë këto mund duhanit, qi në ke ë mënyrë mos t' u 
të gjejnë burimin e shitjes [ashta baht t dam kerku]t dhe sidomos Shte 
shtetit si në M;sir, në Hollandë, Ger- tit dhe në i u baf.ë ndenji dam ky të 
mani, Svicer, Qinë etj. Sikuer të sho- jetë sa ma i pakët. 
firn se ç' kalitete përdoren përjashta 
do të bindemi se katitetet e poshtme 
do të gjejnë sigurisht nji burim të 
math jashtë, po vetëm duhet qi disa 
vetë tregtar t' interesohen për ke të 
gje, d, m. th, të venë në Misir, në 

hanit. Kës'soit, nga nj ra anë me ka 
litete t c mira do forcoi më indust rin 
e vendit, e me kaliretet e poshtme do 
të forcojmë expor. min, se mos kul- 
toni se vetëm kalitet! i mirë shkon, 
se edhe salueti ma i keq ptr Jorct se 
giirhkushi ka gusto për njcnin apo 
tjetrin soi, dhe se ci.i shis on edhe kos 
timin, kështu qi Librkanti do të jetë 

Shpresoi se me këto sh 'vgirne qi 
dhashë giithkush do të kuptojë siste 
min e jaksimit te duhanit qi i asht 
paraqit Parlamentit me ketë projekt 
ligië, dhe besoi se Parlamenti do t'a 
pranojë nga çdo pisëpam]e, tue q '[.~ 

rrugen shvillimit e përparimit ekono 
mis korntare, e jo ve tërn nga pik~ 
pamja bulqësore, po edhe nga pikë 
pamja tregtare e industriale, dhe prej 
këtij sistemi g" ith kush do të shotë 
dobi, tue fillue nga Shteti e tue mba 
ruc në mj:~htrat 

Du-:rtrokitje. 
Z F. RU°"J : Z. Krpetar ! Ma parë 

do të Ialëndero] Z. V. Bamihën për 
shpi,·gimet e gjera e të gjata qi na 
mbi ke ë projekt. Projekti i parë ndry 
shon me ke të vetëm në mënyrën e 
rr giistrtmit të duhanit edh! mbi ~ të 
lënuru të lirë punimin. Këto i kishim 
parë të meta në projektin e parë se 
tue u marrë parasysh! qi bandrolli 
aplikohet për hcren e rarë ne! Shqipni 

1 de 1ë ish e zorshë n zb stirni i asaj 
mënyr", por jo aqë sa e ek sazbrol 
z. Karaosrnani. Ato inkovijente i a 
thamë Z Ministrit i cili rue bashkë 
punue me të ndërshmin deputetin e 
Gjinokastrës Z. 83mihën na paraqiti 

1 ketë projektin e dytë, i cili i ngreh 
::10 in'co rvjente qi oarashikohëshin 
Pra mas· kv prejekt u pa se asht ma 
i plotësuar dhe tue qenë se në prin 
cipi i bandrollit më duket se asht e 
tepcrt të dergohet në komisjon përsë 
ri, por të vihet në votë qi të dy tu ; 
thenë se ky i dyi asht i Qeveris, 
dhe të pranohet masi dhe komisjoni i 
kish pare inkonvijente. 

Z. M. KASO : Z. Kryetar ! Unë 
ketë nuk e quaj nii proiekt-Iiglë të 
ri se po të kështu dulush te na vin 
te nga këshilli Ministruer por duhet 
t' a quajmë si nji modifikim i projekt 
ligjit të parë i bamun në komisjon e 
dhe! mbi ato modifikime duhet të bi- 
sedojmë, 

Z. F. VOi<Oi-lOLA; Z. Krperar ! kur 
Ihsem për projekt-ligjët duhet te gjej- 
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më rregullën e procedurën qi ndiqet I het dhe del përjarhta i grirë :dhe qi 
për ta. Gjith ashtu duhet të gie imë ka paguar taksën qi kur H! eksporto- 
proceduren qi flet mbi modifikimet het i grirë t' i kthehet taksi i të gr:. 
kur kemi të tilla çashtje në bisedim. munit me qi nuk do të konsumohet 
Këtu as na ka ardhun nonji projekt- këtu rnbrënd në Shqipni. 
ligi'i ri as kemi në bisedim nonji mo- Z. V. BA MIHA: Me të vr rtetë për 
di fikim. E vetmia udhë qi [mundet te duhanin · qi eksportohet nuk merret 
gjejmë për çashtiet qi jemi tue bise- taksë bandrolli, por në qoft se ka. nj:· 
due asht kjo: kur na vjen këtu nji rës q' e grijnë duhanin për të· cilin 
projekt•ligjë, si pranohet në parim ka pague taksë, në qoft se e ekspor- 
dergohet në komision, i cili tue shqyr- ton i kthehen të hollat kur të sjellë 
t.ie atë projekt mundet te ndahet në deftesen e doganës ku të vërtetohet 

r mendimet me dysh; :mendimi i shu- se asht berë eksportimi, ose_ kredito- 
micës dhe mendimi i pakicës. Ketë het për të grirë nji shumë aqë sa ka 
e parasheh rregullorja dhe sod këtu eksportuar pa i marrë nonji taksë. 
mundet të bazohemi. Projektin e parë z, S. STAROVA: (M. i Finanan- 
t' a quajmë mendimin e shumicës edhe 
këtë të dyjtin q' e paraqet Z. V. Ra. 
miha mendimin e pakicës me të cilin 
bashkohet dhe Q, verija. Tasbri do të 
veprojmë kështu: Projekti i parë 
i Qeveriës bii-, modiftkim-t e shu 
micës të komisionit nuk pranohen kë 
shtu qi bije bazë e shumicës së ko 
misjonit dhe pranohet për bisedim i 
pakicës të cilin e r, [ato] Z. Bami ha 
dhe qi si mas rregullores ka të drejtë 
të bajë raport e të relatoië. 

Përkrahet 
Z. KQYETARI: At' herë pranohet 

mendimi i Z. Vokopolës qi rue u rrë 
zuar mendimi i shumicës komisjonit 
të bisedohet mbi projektin e pakicës 
bë komisjonit qi asht bashku: dhe 
Qeveri ja, 

Pranohet 
Këndohet Kaptine e I. »mb] pro 

dhimin e duhanit» Art. I. si pason : 
»Prodhimi .i duhanit qi kultivon 

Bulku ose pro -ari, nuk i shtohet 
tjet~r taksë, për veç se dhjetës 

Mbjellja, mbledhja, shitja dhe eks- 
portimi i duhanit, lëhet i lirë si ma 
parë», 

Z. S. BLLOSHMI : Z. Kryetar l 
Më duket se duhet të formohet nji 
nen i posaçzm për atë duhan qi gri- 

cavet) Kur thuhet se eksportimi i du 
hanit asht i lirë, nii njeri sikur edhe 
t' a ketë grirë duhanin e të ketë pa 
gue taksën, i k iheh- n prap të hollat. 
Pra kjo nuk asht nevojë të bahet me 
nji nen të posaçe m se mund të rre 
gullohet me nji Qarkore. 

Z. BLLOSHMI: Nuk kemi kundër 
shtim qi të lajmërohen zyrat përkatë 
se me nji qarkon>, tue u përrnendun 
se asht i lirë e ksportasjoni i duhanit, 
por për t'u kthyer t' hollat për atë 
duhan q' asht i grimun, duhet të jetë 
nii artikull i pesaçërn se kjo nuk mjaf. 
ton qi _të bahet me qarkore. 

Z. V. BAMIHA: Si tha dhe Z. 
Ministri, kur se thuhet se eksportimi 
asht i firë, asht e ditun se nuk pa 
guen nonji taksë. Në qoft se asht i 
grimun duhani, at' herë si thashë dhe 
ma parë do t' i kthehen t' hollat, 
por nuk mundet të bahti nji nen i po 
saçern, ose lë thuhen fjalë të teperta, 
kur se qëllimi mbushet tue thënë se 
eksportimi asht i lirë. 

Z. M. KASSO : Mua më duket se 
po bah- t nii konveosjon se si kur të 
ki ndehet a rt. 11 i këf j projekti do të 
kuptohet se eksportasjoni ashtë i lirë 
për atë duhan qi asht i pa grirë. Aj 
qi ka ma rë lejen dh , e ka grirë, po 

të dojë t' a nzjerë jashtë, nuk mundet 
t' i kthe hen të hollat se si thashë prej 
prej art. ll. të kë1ij projekti kuptohet 
qi monopolizojmë të grimunit e du 
hanit, prandaj dhe at qi do t' a eks 
por ojë po të kete grirë nuk do t' ·i 
kthehet ta\{si. 

Z. F. RU::>I: Dhe unë tue u bash· 
kue me mendimin e Z. M. !{asos them 
se neve tue pranue sistemin e ban 
drollimit në ketë mënyrë, kemi 
pranue të monopolizuemit e të 
grimunit e duhanit, kështu qi 
dhe aj qi eksporton jashtë në qoft 
se e nxler të grimë do të paguej tak 
së- Veç kësaj edhe për nli arsye tje 
ter, mua më duket I drejtë mendimi 
i Z, M. Kasos se në qof t se do të 
bsjmë përjashtim në taksën qi do të 
merret në të grimunit e duhanit, atë 
herë do të çelim rrugën e kondraban 
dës se do të na thotë nji tregtar qi 
unë do të eksportoj kaq denga duhan 
të cilët i futin në barkë sa prr t'u 
dukur qi nxori jashtë shtetit dhe i 
nxjerr ma poshtë e i fut prap në Shqip 
ni. Si do mos dhe në kufit t' onë 
qi janë k-që të hapta dhe nuk mu 
ndet të ruhet kondrabanda. 

Z. A. HASTOPALLI: Z. Kryetar! 
Ata Zotni] qi thonë se duhet të pa 
gojë taksë dhe duhani i grirë q' eks 
portohet, më duket se nuk e dinë se 
sa duhan eksporton ".-'hqipnija. Na kë 
tu gjiih nji mendojmë si-e.si të shto 
hen t' ardhunat e arkës së Shtetit po 
harojmë të marrim para syshë njl gja 
qi asht me shurn rrëndësi për ekono 
minë e Shtetit qi asht eksportasjoni. 
Për t'u mbrojtun të dy këto pika d. 
m, th. si të ardhurat e ,Shtetit të si· 
gurohen, si dhe ekonomija kornbtare 
të përparojë' duhet t' ndj ~k im rrugen 
e nji proverbi t' onë qi Ra thotë : mi 
shi të piqet po dhe helli mos digjet. 
Prandaj them qi taksë t' i viret vetëm 
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duhanit qi konsumohet mbrenda Shte 
tit dhe jo atij qi eksportohet se në 
qoft qi do· t' a ngarkojmë me nii taksë 
atë duhanin qi Jet jashtë, atëherë do 
t' a ndalojmë eksportasjocin krejt, e 
dhe këtë të mos e lëmë për t'u bërë 
me qarkore ashtu si thotë z. Bamiha 
se si dihet nji qarkore nuk, ka fuqi 
ligji, por t' a baimë me nji artikull 
të posaçme për kthimin e të hollavet 
atyne q' eksportojnë të grirë. 

Z, Nd. KIÇI : Për atë duhan qi do 
të eksportohet jashtë unë jam i me 
ndimit qi Qeverija të caktojë nji shrë 
pi të posaçme për të grirnunit e atij 
duhani edhe kur të eksportohet t' a 
përcjellë Qeverija atë mall deri në 
kufi. 

Z. S. BLLOSHMI : Gjith punët qi 
bahen me ngutësi, bahen me gabim. 
Me të dëgjuar goj'e autorit të këtij pro 
jekti se tregttja dhe eksportimi i 
duhanit asht i lirë, nuk fola as nii 
fjalë se ky sistem me r~ ver« të co të 
jetë për= t' admirne dhe kështu 
e votuem. Kur mbante ato fjalët e bu 
kura Z, V. Bamiha, me ardhë në mënd 
dy sende .për të pyetun, Desha të tho 
shnja se mirë do të jenë në nji ms 
magazië havenët, por briskut ç'do 
t'i bahet dhe kalitet.t qi do të kenë 
nil taksë, si i miri dhe i dyti. 
Por si thashë nga ngutsija nuk mu 
nda t' a pyesnje. Ki:'to falë më suall 
nërmënd se eksportimin a do t'a bai 
më duhan të grirë a po të pa grirë. 
Mbi ketë at' herë mendova se nii plaç· 
kë kur e eksportohet e gatitun, puna 
mbetet në v nd, kështu qi asht në fi 
tim të ekonomis kornbtare. Këtë e ka 
pranue dhe z. Z. Bamiha. Pika qi 
ndahemi me Z. e tij asht këtu : Se na 
themi të. bahet nji artikull i posaçëm 
për t' u kthyer t' hollat atyne ~ që kan 
grirë duhanin dhe e eksportojnë, Z. 
e tij thotë se kio mjafton të bahet me 
nji qarkore d. m, th. qi asht ekspor - 

timi i lirë dhe për duhanin e grirë, 
jena dako-, vetëm në kët~ pikë jemi 
në kund. rshtim. Sa për ato qi tho'ë 
Z. M. Kaso dhe përkrahen prej Z. F. 
Rusit, ato më duket se janë proponi 
me lë ri-] qi kjo asht në kundërshtim 
me shpirtin e këtij projekti se edhe 
vetë autori po thotë se edhe duhani i 
gr.rë asht i lirë t' eksportohet pa tak 
së edhe na me të tillë Interpretim e 
kemi pranue. Si dihet gjithmon eks 
portasjonio Shteti e përkrah : tu e ma 
rrë ç'do masë të nevolshëme për të 
dalë mall jashtë me tepricë. Me të ve 
nunit nii taksë të tilë atë h. r ! ma 
l rim nji masë të kundërtë se p sh. 
si na tha Z: e tij ptr në Hollandë në 
se neve këtu na kushton duhani 
5 korona dhe atje na japin 6 mundet 
të bahet eksportasioo, por kur 
t'i marrëm edhe ta1<s!! t.; grim atii qt 
do t' eksportohet e të n1 bahet dh-t 
korona, at' herë si mundet t' a eks 
portojmë për gjashtë korona? Kështu 
qi si thashë kjo asht nii masë e ku 
ndertë dhe! po e ndalojmë eksporta 
sjonin. 

Ajo qi thotë Z Nd. K'çi qi të cak 
tohet nji sh'ëpi c veçantë nër të gri 
mun duhanin q' eksportohet, më 'du 
ket se ~sht e parnundun se nu1< asht 
lehtë në ç'do qytet të ngrihen depo 
bis. Nii për të grimit e duhani' qi 
konsumohet rnbre nda dhe nji për I 
atë c;i do eksportobel 

Veç kfs~j sjell edhe nji ndalim në 
tregti se tregtari duhet 1' a nxjerë ma 
llin kur t' :i shohë të nevoishëme edhe 
me shpejtësi për të përfit ue nga ç'do 
rsst se shpejtësija në tregti asht shplr 
ti i konkurencës. 

Sa për kondrabandën qi thuhet se 
mundet të bahet tue dalë duhani i 
grirë nga nii ske'ë tjetër, për këtë mu 
ndet të merret nji masë tue i u vënë 
nji damkë atij duhanit "q' eksportohet 
edhe në qoft se përsëri hynë në Shtet 
të ziret si kcndrabancë, Pra u lutem 

mos bani proponirne të rea, por në in 
terpretirnit qi jep v, të autori i këtij 
ligji të bahet nii nen i posaçëm ku të 
thuhet se aj duhan i grirë 'qi ka pa 
gue taksën në qolt se eksportohet, t'i 
kthehen të zot të hollat e taksës qi 
ka p igue në bazë të dëftesave te ve 
rifikueme prej doganës qi ka dalë, 

Z. V. Bi\MIHA : Unë, Zotëninj ! 
mendoj Sc duhani i grirë nuk ekspor 
tohet për veç se cingarevet, Nji njeri 
qi H! shesë [ashtë duhan do mos do 
do të ja shesë nji tregtari i cili e ble 
p: r t' a shit un ne fabrikat edhe si di 
het fabrikat nuk blenë duhan të;grirë 
s • fa bri kat e grijnë vetë dhe e bajnë 
hi rm in Me gji th këtë do t'i lutem 
Dhomës së Deputetvet të mos ndalo 
jë pranimin e artikullit parë se kjo 
ça sht]e nuk ka vënd në këtë artikull 
Këtë e shtojmë në u paftë nevojë në 
arit ul in t 2 të këri] projeki )u ba- 

' het Iralë mbi taksin qi merret për të 
grimonit e duhanit. 

\ Z. Zh. YPI: Art. i parë nuk ka 
1 lidhje me art. li. të këtij projekti. u. 
ne bashkohem me mendimin e Z. M. 
Kaso s s : neve këtë taksë që po i 
vemë duh .nit e vëmë për të grimunit. 
Prandaj me gjith Sc ky b'sedim e ka 
vendin në art. li. por masi u fol mbi 
këtë çasht]e edhe unë çf.,q mendimin 
t' im dhe .hern qi ç' do duhan qi të 
gr het duh ~t të paguej ta "së qoftë dhe 
të eksr or.ohet, se në pranofshim ato 
qi thotë Z. S. Blloshmi do të na gjasë 
ajo qi tha Z. F. Rusi e cila asht shum 
e arësye me qi të hapim rrugen e kon 
drabandës tue dalë duhani nga nji 
skele sa për të dukur dhe të hyjë në 
anën tjetër. 

z. M. KAS-o : Këtu vjen çash.ja 
qi ç' do njeri nuk mundet të bajë Ji. 
gjë edhe nga· kë]o shkaktohet qi nii 
li gjë të k undershtojë vetë-veten. 

Aj qi ka berë ketë ligië ka duun 
shum mirë, por nuk munden t' a kup- 
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tojnë. Z. S. Blloshmi kundershton ve 
ten pa kuptuar se nga oj' anë thotë 
me gëzim pranoj të vënunit. e taksës 
mbi të ngrimunit e duhan.t dhe nga 
ana tjetër i a ngreh ketë taksë. Neve 
po i vemë nii vergji të grimunit të 
duhanit, pra aj qi grinë duhan në Shqi 
pni do t'a paguej taksën si qi t' a 

shesë mbrenda si dhe t'a shesë jashtë 
Shtetit. 

Z. KRYETARI: Këtë bisedim e 
lemë kur të vemi n' artikullin 12 të 
të kf tij projektligji. Tash a pranohet 
artikulli i parë ashtu si asht ? 

Pranohet 
Këndohet Kaptina e I!. "Mbi pu 

nimin e duhanit» art. 2 si pason : 
»Punimi i duhanit rregulluhet si 

vijon: 
Përdorimi i parë i të giith vegla 

vet e të maqinave për te grimit c du, 
hanit e për punimin e cing.rever, të 
purave të burnotit nër vërrde qi nuk 
janë të destinuem nga Ministrija e Fi 
nancavet për ket qellim ndalohet». 

Pranohet. 

Këndohet art. 3. si pason : 
«Personave a Shoqnive qi kanë 

t' instalueme ose deshirojnë me the 
melue fabrika për të grimunit e duha 
nit e për punimin e clngarev-, të pu 
rave e të burnotit, i u akordohet le 
ja e instalimit me këto kondita : 

a) T' interesuemit i paraqitin nii 
lutje Financës së vëndit për me ma 
rrë 'lejën me të citën cakohet vendi 
ku do të punojnë fabrixa dhe diftohet 
lloj 'i veglave ose i maqinave të saj; 

b) Vendi qyret me anë t' adminis 
tratës civile e të Pinance s qi mos të 
jetë në kundershiirn me ligiët e Rre 
gulloret e Shtetit e Bashkis». 

Pranohet. 

Këndohet art. 4. si pason : 
,,Mbas dekretit zbatues të kësaj li 

"ië, grisat (havanxhit) e duhanit e pu- 

nuesst e cigarevet me duer, janë të 
detyruem me i dr, [tue Financës S:! ve 
ndit e me kërkue lejë për të :grimit 
e duhanit ose për punimin e cingare 
vet". 

Z, Z. MENDIQI : Do të pyes Z. 
V. Bamihen për se të mos jetë i lirë 
nji tregtar të baië cigare kur se tak 
si viret vetëm mbi të grimunit e du 
hanit dhe jo mbi cigaret. Pra nji r,je 
ri qi do të marrë du'ian prej atij të 
bsndrolluernit, përse të mos ketë të 
drejtë t' a b -jë cingare ku të dojë. 
Këtë dua të me shpiegoië Z. V. Ba 
miha. 

Z. V. BAMIHA: Kjo dispozitë asht 
vënë se nuk asht e mundun ndryshe 
të kontrollohet në se këto cigare janë 
bërë nga ay duhan qi asht i taksuem. 
Thotë ay qi ban cigare se ky duhan 
asht prej atij të bandrolluemit, po ku 
e di unë në asht i bandroluem ose jo, 

Z. Z. MENDIQI: Më diket se nuk 
do të jeë e drejtë qi të ndalohen 
nga të ba -nunit e cigareve! ata ma· 
rrën duhan të bandroluem kur se për 
bërjen e cig srevet nuk ka njonji taksë. 

Z. S. BlLOSH \11: Z. Kryetar! Ka 
të drejtë i ndershmi Deputet i Shko 
drës se artikulli 11 thotë kështu : 
"~hteti monopolizon të drejtën e të 
grimit Ni duhanit», 

Z. V. BAMIHA: Edhe art. 2. i pro 
jektit thotë: punimi i duhanit rre 
gullohet si vijou«. 

z. S. BLLO~HM;: Ver:e t se puni- 
mi i duhanit rregullohet si mas këtij 
ligji por kurse nji njeri vetë dhe merr 
duhan prej atij qi ka pague taksën, 
mundet t' a përdorë si të dojë dhe t'a 
punojë cigare ose tjeter ku të dojë. 
Në asht se Shteti do të vërë taksa 
dhe mbi të bamit e cingarevet ajo 
asht nji çashrie tjetër. 

Z. KRYETARI: Për r a këndue 
dhe t' a studjue ma mirë këtë pikë e 
lemë bisedimin i ër nesër masi edhe 
koha ka kalue. 

Mbyllet seanca ora 7 mas d, 

Mbledhja 37. 
E Marte me 11- V.26 ora 4 m. dreke 

Kryeson Z. K. Kotta 
Këndohen emnat e ZZ. Deputetve 

e mungojnë zz : 
· Bahri Begolli, Banush Hamdiu, 

Bexhet Frashëri (me teje), Piqri Rusi, 
Jak Koçi, Javer Urshid (me leje), Gj. 
Çako, Kasem Seidin, Kolë Mjeda (mi 
sjon} Kristo Floqi, Lon Gjini, Maliq 
Bushati, Milto Tutulani (mision), Mu 
fid Libohova (me leje), Rexhep Mati, 
Simon Popa, Dr. Woxhori (me leje), 
Xhelat Zogu. 

Z. KRYETARI : Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Këndohet nji shkresë e Senatit N, 
115-1 datë 10-5-926 si pason : 

P. T. 
Dhomës së Deputetve · 

Kam nderin me i njoftue asaië së 
Nd.Kryesi]e, se Z. Eqrem Vlora, ish Se 
nator i Vlonës, mbasi për dy muejrrjesht 
qi prej datës 1-111-926 deri 30-IV'926 
inklusiv, mungojri prej mbledhjeve pa 
asnji au'orizim të Senatit, mjerisht 
me sle llien e Z. së t.] dha shkak për 
aplikimin e nenit 64 të ~tatutit mbi 
rr.ztrnln vetiu të tij nga Senatoriia, 
dhe më ketë rnenyrë mbetet vakant 
vendi i nii Senatori. 

Me nderime të posaçma. 
Kryetari i Senatit : 
P. Evangjeli m. p. 

Këndohet nil shkrese e J{~hillit 
Ministruer me të cilen paraqet Pro 
[ek t ligjen mbi formimin e Këshillit 
të Shtetit, 

Vihet ne rendin e dirës, 
Këndohet nji shkresë e. Këshillit 

Ministruer me të cilen paraqet pro 
[ekt-ligjen mbi financat e Bashkive. 

Vihet në rendin e ditës. 
, vijon 
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BIS EDI MET E SEN AT IT 
ishte qi fraza e fundit e paragrafit të 
kësaj shtojce të thoshte se mëndyra e 

. . shitjes të kësaj pasunije do të cakto- 
Mbledh " e kryeson Z, P, Evangjeli het me nji rregullore, të cilën e ka të 

z. S. VUÇETERNI: Në fjalën qi drejtë Q~veriia t' a bajë, nuk do t' ish 
mbajti Z. S. Papa refe] arsyen Dre]- inaplikabel këjo shtojce, po kurse tho- 
tësinë dhe tha se ndarja e kësaj toke të qi rnëndyra e shitjes do të rregu- 
vetëm refugjatve asht nji pa drejtësi llohet me Ligje shumica e Komisjonit 
qi i bahet Shqiptarve të ijerë, n' asht e quajti qesharake pranimin e nji shtoj· 
kë]o nji pa drejtësi duhet anutue dhe inaplikabel dhe vendosi ngritjen e 
Ligja e instalimit t' emigrantave, në këtij paragrafi tue thanë qi kur të na 
pikëpamjen e drejtësisë kë]o s' asht e paraqitet Ligja mbi mëndjrën e shi· 
arëspeshme se nil Ligje e votume prej tjes të kësaj pasunije i nepet dhe ky 
të dy Dhomave Legjislative nuk mund au'orizirn Qeverisë qi lypë me ketë 
të thuhet qi asht kundra drejtësis, pra paragraf të kësaj shtojce. 
si kemi votue Ligjen e emigrantave z. S, PAPA: Kur thash qi bahet 
ashtu votojmë edhe ketë, gjith ashtu pa drejtësi, nuk e thash pse u epet 
edhe Z; Tij tha se shumica pë intere- emigrandve, se neve për ernigrandet 
sat e nalta të kombit vendosi ngrirjen kemi votue dhe të tjera Ligje ndih- 
e këtij par~grafit t: ~ësaj. shtoje\ Un_ë I muese, por thashë qi bahet pa drejtë· 
si relator t shumicës të Komisionit si se previlezohet nii klasë nga klasa 
nuk thash ndenji fjalë të këtillë; unë tjetër. z. Tij thotë se këjo shtojcë asht 
thash m e frazen e fundit qi ka ky pa- e tepërt, mua nuk më duket t. tepërt, 
ragra! i kess] shtojce asht ioaplikabel se n eni i 6 i Ligies mbi rregullimin 
z. Tij thotë me ket~ caktuhe~. princi· I e pasunlsë se Shtetit në Sarandë, tho 
pi, neve nut po bajrnë ndenji Statut të qi kë]o pasuni u ndahet vetëm e mi 
qi të caktojmë prencipin, Qeverija na j grandave, pra po të ngritje këjo shtoj. 
paraqiti ni Ligje e pranuem, na para· 
qite nji tj .t: r po kur neve këtë e njo 
flm qi nuk asht aplikabel nuk marrë 
vesht përse t' a votojmë, se shtojce 
nji Ligjë i bahet prr mirë apliki nin e 
asaj Ligje, por nuk i bahet nji shtoj 
cë qi aplikimi i sajë ndalohet me Ira 
zën e fundit qi përmban këjo shtojcë, 
n' asht se Qeverija shef nevoien e 
ndrimit ~ t' art. 6 të Ligjës mbi rre 
gullimin e pasunis së Shtetit në Sara 
ndë i cili nen kufizon ketë pasuni për 
refugjate dhe do qi nji pjesë e sajë 
t' u shitet Shqiptarve të tjerë prega 
ditet Projekt-Ligia në ketë rnëndyrë 
dhe u parqitet Dhomave për aprovim, 
se pranimi i nji shtojce e cila nuk 
aplikohet asht qesharake se sikur r 

Mbledhja 31. 
E Merk··· me 19-5-26 ora 10 p. 

cë Qeverija nuk mundet të paraqisë 
nji Ligje se neni 6 asht apslutisht qi 

Z. I. XHINDI: 2. Krpetar! Mua 
duket se po bahen biseda të kota 
po rabin ujë në havon me qenë 
Përfaqsuesi tha qi unë s' jam i preg 
ditun dhe lypi azhurnimin e kësaj~: 
sede për nji ditë tjatër qi keshtu ke 
qi u thanë sotë janë të kota se do 
përsëriten prap kur do të ndodhet · 
Ministri këtu qi do të bisedohet k~j 
Dekret-Ligje, pra i shof të tepert 
bisedimet qi po bahen. 

Z, A. DIBRA: Z. Përfaqsuesi 
Min, Financavet lypi azhtirnlmin 1 
kësaj bisede, për m' u ndodhë vetë l: 
Ministri për me mbrojtë ketë Dekret, 
pra ma parë duhet qi të vendosim qi 
a do të vazhdojmë bisedimin a po do 
t' a azhurnojmë. 

Z. H. SHKOZA (Përf. Min. Finan. 
cavet) Si thashë edhe ma parë qi di. 
shëroj azhurnimi e këtijn bisedimi qi 
ti! ndodhet vetë Z. Ministri per me 
e mprojtë ketë paragraf të këtij De 
kreti se une nuk jam i pregatitua 
per mprojtjen e saj. 

Pranohet azhurnimi. 
Z. KRYETARI. Mbasi gia tjater 

per të bisedue nuk kemi, mbledhja 
mbyllet n' ora 12.30 mbas dreke per 
m'u mbshtjellun të Shtunden me 22 
Mai ora 10 para dreke. 

Mbledhja 32 
këjo pasuni u ndahet e nigrandave, E Hane 10-V-1926 ora 10 p. 
dhe nuk kuptoj pse shumica e Komi- Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 
sjonit nuk do qi të mbetet ky para- Këndohen emnat e zz. Senatorve 
graf I dhe mungojnë ZZ. E. Frashër! (leje) 

z. S. VUÇETERNI: Pse nuk asht p: Ha.rito, (leje) Sh. Verlaci Sh. Serre· 
aplikabel, qt (leje), 

z. S. PAPA: Asht aplikabel, se me Mbasi u gjend· shumica Z, Krye- 
mos pranimin e kësaj shtojce e cila tari ~~li mbledh!en , . 
u pa e nevojshme për kompletimin e ~enpdohhekt l~tJ~ e bkanu5~sve t: k\ 

. . .. . tundit es opt të qar ut tarovës m, 
nenit 6 qt këje I metë nuk do të mu· të cilën ankohen se mbas lirimit tf 
ndet t' aplikohet as nenit 6 i atij Ligji, katundit të tyne prej ushtrisë Jugosla· 

Z. KRYET ARI: Ajo aplikohet se ve Istref Beu do të konsideroj katu- 
asht Ligji. ndin e naltpërrnendun si çiflik e U 

z. S. PAPA: Me ketë rnëndjrë ne· përmendunit si bujq e tij. 
ve po pranojmë qi këjo pasuni t' i nda- I referohet Komisjonit B. 
het vetëm nji klase. Shtypshkroja "Nikaj,, Tiraqf 
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REPUBI.tI:KA 

fletorja 

Nt: 134 

Zyrtare 
/ 

Botohet prej Zyres së Shtypit 
PAJ l'IME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit I\Njl copë ~ javës fr. ar 0.2S ; njl tepi 

Sbqlpni ; fr. ar 20 Jashta ; T I R A N £ e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA 
Regullore e Shoqnis Akcjonëre "Mi- 
njera Bakrit Puka S. A. 
Shpallje:, per nenshkrim akcjonesh. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Rregullore 
e Shoqniës Akcijonare 

"Minjera Bakrit Puka S. A.,, 
Rregulla të përgjithshme 

Neni 1. 
Po :temelohet shoqniia akcjonare 

për hetim i shfrytim të minierave ba 
krit qi gjinden në Shqypni në Nen 
prefekturë të Pukës, në bazë të kon 
cesjonit Qi Ba oka Serbo-Shqyptare 
ka marrë prej Qeveriës Shqypnies e 
qi koncesionar! po ja pshtet ksaj sho 
qnle akcjonare me nji lidhje të ve 
çantë, 

Emni, të ndejunit të ngjatonit 
e Shoqnies 
Neni 2. 

Emni i Shoqënis asht: Shqyp: .Mi- 
tira e bakrit Puka S. A, ,, Serbisht : 
»Bakarni Rudnik Puka A. D.. Fre 
ogisht: »Les mines de cuivre Pouka 
S. A. English!: ,, Puka copper mines 
Co- L:et,,, 

Neni 3. 
Firmen e përfaqëson e nenshkruen 

legalisht kryetari i Këshillit Drejtuer 

bashkë me Drejtorin ose prokuristin 
jose nji piestar i Drejtoriës me Drej 
torin e prokuroristin e shoqënies tuj 
vue censhkrlmet e veta nen vulle t€ 
shoqnies. 

Neni 4. 
Të ndeiunit e shoqnies asht në 

Shkodër, i Direcjonit në Pukë në vend 
të minjeres, 

N ni 5 
T~ ngjatunit e shoqniës shenjohet 

për 50 vjet, por mundet me u shty.! 
mas sharteve të shoqëniës edhe për 30 
vjet tjera. 

Neni 6. 
Kapitali i shoqniës asht 5,000.000 

(pes miljon i] frank ar, të damun në 
20C.OOO akcje, se e cila ka 25 fr. ar. 

Neni 7, 
Pagesa e surn ës the rneluse ka 

për t'u ba në ket mënyrë: në rasë të 
shkrimit ka për 1· u deponue 20°!0 
të vlertës nominale, d. m. thonë 5 fr. 
ar. [për gjithcilen akc!e, e kusuri i 
vlertës nominale mas Of vojve të shoq 
niës e vendimeve(të Këshillit Drejtuer, 
Në rasë të shkrimit, akcjonarit i dor 
zohen akcle të p.rkohsbme, të cillat 
[anë n' emen të ti, e cillat ndrroheu 
me akcje definitive tek të jenë të pa 
gume krejt. Për shpenzime të terneli 
mit akcjonari paguen në rasë të shkri- 

mit për gji,h akcje 1 fr. ar. 
Neni 8. 

Kush në rasë të thirrjes parë të 
Këshillit Dreituer nuk e deponon SU 

men shum 30 dit mas çpalljes në Fle 
toren Zyrtare, ka me kenë i detyruem 
me e pague me interesë qi Kshilli 
Drejtuer ka me shenlue. Në kjoft se 
nuk i përgieglet edhe nji thiries tie 
ttlr, Kshilli Drejtuer :anulon akcjet në 
çeshrie me të drejt me qitë tjera. 

Neni 9. 
Akciet definitive janë mbi barsin 

(portatore) e janë te shenjume me nu 
mer vijus të vullosuna me vullë të 
shoqënies e të nenshkrueme prej t:fy 
pjestarëve të Këshillit Drejtuer, prej 
të cillvet njeni ash t kryetar jose nen. 
kryetar; barsi i akcjeve asht i zoti i 
tyne. 

Neni 10. 
N. r të mledhuna të shoqënies bar. 

si i akcjeve ka drejt të votojn aq he 
rë sa akcje ka. 

Neni 11. 
Shoqnija me të gjith pasuninë e 

kapital të ven asht pergieglës ndaj 
personave të treta për detyrë (të ma .• 
rrun mi vedi. 

Punët e Shoqënia 
Neni 12. 

Punët e shoqnis janë : 
a) kërkimi i mlnjerave të bakrit f 
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tjerave. shfr ytimi e të punuernit e tp 
ne, në bazë të koncesjonit :qi Banka 
Serb ... o-Shqyptare ka marrë prej : qeve 
riës Shqppniës j 

b) të ngrehuni! e telegrafeve e të 
telefonave, mas koncesjonit të përrne 
ndu.t:J .... , 

e). të ngreh unit e telegralës pa tel: . ,_ . 
b) të ngrehuoit e Iunicolareve ; 
e) te goditunit e udhave të hekrit 

si normale si të ngushta për nevo] të 
shfrytimit te minjerave e tjera nevoj 
'11 \h~qënies. 

f) të goditunlt e rrugave e t' ura 
ve :ishtu edhe të limave. 

· këshilli Dr.ejtuer e Kontrolluer 
Neni 13- 

... " f\ës~illi Drejtuer :përbahet prej 7 
, pi~s~rëve të cillët i. zgjell për 5 vjet 
, mbledhj~ e perglithshrne e akcionarë 
. ve,, P?as- rregullimeve të lidhjes me 
ltonçesjonarin. 

Neni 14. 
Këshilli Dreituer asht organi i sho 
qënies edhe përfaqëson para gjith- 

.. kuj më sa nukasht e than un në ne. 
'-"'-"~ ._ 
ni9l _a. . . 

. .,Af përdoron lirisht pasunin e sho- '··f"~ .-..,. " . . ,.. .... 
, qniës, ban raports 6 mujshe e vleto- 
~ .,..- .J. ·•. • 

.re mi' gjeje të punve të shoqniës tuj 
~:.,, '1- . . . 

jJ& paraqitë Këshillit Kontrollues e mble- 
"'\"},. 1 •.. - • 

dhjes vjetore të akcjonarve për -ve- 
ndim, 

,, ,,., Ai baR~Qlbledhie të zakoaëshme e 
:J-~ ;..:. .., /, ~ _I ~ ......_ ~-' .••• "" • _..,... t ; 

,.Jasl)tzakqnësbmetë akcjonarëve, zgiedh 
~ ,,_;.__ .., •; x, ~· "'"' ~ lii 

drejtorët e nëpunësat ~. i shenjon rro- 
gat, posë tjerave .drejta e detyra qi 

' apin këto rregullore. 
• < 

Neei 15. 
. ,, . Seieilii pjestsr i Dreitoris do të de 
ponojn në arkë të shoqniës së paku 
30 copë.akcie si garanci, të cillat rri 
n! në arkë të shoqnies deri sa të je 
në pjestar i Dreitoris. 

Neni 16. 
Pjestar i Drejtoris mundet me ke· 

- 
në seicilli gjyteias qi gzon (të giitha e mas sharteve të lidhjes bamun me 
drejtat civile e politike. konces'onarin. 

Neni 17. Neni 21. 
Këshilli Drejtuer zgjedhet për 5 Këshilli Kontrollues kontrolton pu, 

vjet; në rasë qi ndenji vend jet va- nen e përgjithshme e shikjon llogar], 
kant, ka për t'u plotsue në të paren nat 6 mujshe e vjetori! t!! Drejtoris. 
mbledhje të zakonëshm e të akcjonar- Aj ka të drejt me ekzarninue gje 
ve, në mënyrë të Nenit 13 rë ktyne rre- jen e përgjithshme të shoqënies kuer 
gulloreve. të doen. 

Në kjoftë qi Këshilli Drejtuer zvo- Neni 22 
globet aq fort sa mos me mujtë me pu- Seicilli pjesrar i Këshillit 'Kontro- 
nue e me dhanë vendime të zakonsh- Hues asht i detpruern para se të hi- 
me, ka për t' u ba ml, dhja e [asht- në në detyrë me deponue në arkë të 
zakonëshrne e akclonarve, qi ka me shoqniës 10 copë akcje si garanci, të 
ba zgjedhjen e pje starve të Kshillit cillat rrinë në arkë deri sa të jenë 
Drejtuer qi mungojnë mas Nenit 13 pjestar i Këshillit Kontrollues. 
të ktyne rregulloreve. Neni 23. 

Në rasë qi Kshilli Kontrollues nuk 
Neni 18. : mundet me punue, ka për t'u thirrë 

Kshilli Drejtuc r asht i detyruem \ mledhje e jashtzakonshme të ake]o 
me majtë së pakut nii mbledhje krye i narve e cilia ka me plotsue Kshillia 
mojit, e po kje nevoja edhe ma tepër : Kontrollues, 
Mbledhjet i ban kryetari i Drej.oris ; I Neni 24. 

I 

në mungesë të ti nenkryetari, e në l Seicilli pjestar i Kshillit Kontrollues 
kjoft se edhe ky mungon mbledhjen ! merr 25 fr. ar. për gjithcillen mledhie 
e ban pjestari ma i moçmi i Drejto- j të bame, posë shpenzimeve të rrugës 
ris, i në kjoft se I ka pasë. 

Drejtorija i ban mledhiet e veta ! Neni 25. 
ne Shkoder ose në çë farë do vendi ! Mbledhjet e Kshillit Kontrollues i 
qi t' a shotë me neve], ! ban kryetari vet, i cilli edhe i drejton. 

Kshilli Drejtuer mundet me dhanë i Ml dhi k . 
: e Ja e a cjonarve . vendime të zakonëshme kuer në rnle- i N . 

26 • , . 01 • 
dhje gjinden pak së pakut 4 PJ.es~ar. ! Mledhjet janë të zakonshme e ja- 

Vendimet bahen mas shumicë të ! h k h mahen ku t' a shofin . . : s tza ons me e 
voteve; në rasë të damunit të voteve, ! K .. hilli Dreituer, di . . të , me arsye (:'S t 1 njihet i zakonshem ven 1m1 për e i N . 

27 . . . . , ent . 
cillin ka votuë kryetari 1 Dreitoris o- : . k h hen ni'i1 . . . ! MledhJet e za ons me ma 1 

se zëvendësi ti. i herë në vjetë në rjedhje të gjasht muj- 
Neni 19. ! ve të parë se të ctllës vjetë . 

Seicilli pjesëtar i Dreitoriës ka 40 l Neni 28 . 
fr. ar, në di1ë kuer vjen në mledhje, \ Mledhj en e jashtzakonëshme mu· 
posë shpenzimeve U! rrugës. \ nden me ba Këshilli Kontrollues, kuer 

Këshilli Kontrollues l kto t' a giejn l' arsyshëm e në bazë ti 
Neni 20, ; ktyne rregulloreve, 

Kshilli Kontrollues përbahet prej 5 i Neni 29. 
pjesëtarëve të zgjedhun për 5 vjet n!! 1 Kshilli Drejtuer asht i detyruem 
mledhje të zakonëshme të akcjonarve l me e lajmue mledhien e zakon~shme 
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e jash1zakonshme në Fletore Zyrtare 
të Republikës Shqyptare bare nji muj 
perpara. 

Në ket lam do të diftohet rendi i 
ditës mi të cillin do të debatohet e 
vendohet në mbledhje. 

Neni 30, 
Mledhja mundet zakonisht me ve 

ndue kuer do qi të jetë e përfaqë 
sume në mbledhje gjysa e akcjoneve 
të shoqniës. 

Ntr mledhje vendohet mas shu 
mices të vetëve. 

NI! kjoftë qi në thirrje të parë të 
mledhjes nuk deponohet gjysa e ak 
cjeve të shoqniës, arherë, tuj njeh di 
ten qi ka kenë e shenjueme për t' u 
ba mledhja, shum mas 15 ditësh do 
te thirret rnledhja e dytë, në të cillen 
ka për t'u dhanë vendim me at numer 
akcjesh e akcjonarsh qi kan me qi 
llue të pë r faqsuem. 

Neni 31. 
Shkatrrimi i shoqëniës jose vazh- 

dimi i punës si asht thanë në Nenin 
5 të ktyne rregulloreve, ose në kjoft 
se do të ncrohet qellimi i shoqniës, 
asht nevoja qt të vendojnë mledhja e 
akcjonarve në të cillen do të përfaq 
sohet së pakut gjysa e akcjeve të 
shoqniës edhe të votojn 3 të ka'erta 
të akcjon arve të përfaqsuem në mle 
dhje, 

Për mi ndrim e plotësim të rregu 
lloreve ti! shoqniës munden me u dha· 
në vendime në kjoft se nl! mit-dhje ti! 
akcjonarve janë ti! përf Qqësuem së pl· 
kut givsa e akc'eve të shoqëni-s edhe 
në kjoft se kto ndrirne e plotësime 
pranohen me shumicë votash. Kto 
ndri me e plotësim: nuk munden me 
u ba, në kjoft se i kundërshtoin lidhjes 
të bame nërrniet lë shoq uiës e kon - 
cesjonarit Neni I. të ktyne rregullore 
ver, 

N~ni 32. 
Kopja c ktyne ndrimeve e plotësi 

meve t: rregulloreve shoqnis do r i 

paraqitet Mini:,tris Bulqiës e të Punve mi akcje të deponueme e bileta e t~ 
Botore të Republikës shqyptare së himunit për mledhje, Në bilet të. hi 
pakut 25 dit masi qi f i prandoinë munit do të diftohet emni e mi •. emoi 
mbledhja e shoqniës, i akclonarit e sa akcje ka deponue, 

Neni 33, Kuer të marrin fund mledhja, ak- 
Mledhjen e drejton kryetari i Kë· cjonarit i kthehen akcjtt e deponume 

shitlit Drejtuer e në mungesë të ti nji tuj j'u marrë reversa e dhanun. 
ples'ar i Këshillit Drejtuer, të cillin e Neni 3S. 
shenjon për ketë punë Kshilli vetë. Në dit të mledhjeve Kshilf Drejtuer 

Neni 34 asht i detyruem me notu mi nji listë 
Ner mbledhje, të cillat bain Kshi- emnat e të giith akcjooarve të përfaq 

lii Drejtuer e Këshilli Kontroluer, mu- suem, numrin e akcieve të deponue 
nden me u debatue e vendue propo- me e numrin të zrne_ve. 
nimet e akcjonarve, në kjoft S'! kto Mledhja mundet me fiU_ur punen 
proponime janë paraqitë Këshillit Dre]- : veç arherë kuer të konstatohet se nu. 
tuer së pakut 10 dit para mledhjes, e- j mri i akcjonarve asht i mjaftueshem 
dhe në kjoft se kto proponime i për- i për vendime të zakonshme. për ndry. 
krahin së pakut 10 akc'onar, Propo- j shej ka për t'u punue mbas Nenit 30 
nimet qi akcjonart i a pin me shkrim \ e 3 I të kryne rregulloreve. 
në mledhje, kan për t' u këndue, e në j Neni 39. 
kjoft se i perkrahin bare 19 akcionsr j Kshilli Drejtuer asht i detyruem 
pa kurrf -rë debatet, do të hinë në pro ! me notue në nii listë të posaçme U! 
ces verbal të mledhjes, e Dreitonia \ giith akcionart të cilët kan lypë me 
asht e detyrurne me dhanë mbi këto j rnerrë pjesë në mledhje, e në ket !istë 
proponime mendimio e vet e me i i ka me u shenlue : sa akcije janë. d~ 
vue në rend të ditës ne të paren mle- i ponue e me sa numer zanesh. 
dhie të zakonshme, e cilla ka per t'i j Kjo listë ka për' t'u krye ~ firmue 
marrë në de batim. : e 3 ,dit e par~ mledhies kit ~ë~ t'. 11 

Neni 35. : çëpallë n' at vend ku do të bahet 
Ner ml. dh]e votimet bahen gjith- ! mledhia, · · 

herë rn : emen. Veç zgjedhja e parls i Neni 40. 
bahet msheftas me pustulla (sceJula) j Në mledhje kiyhen rregullisht kt? 
mas Nen. 13 e 20 të k1yoe rregullo- ; punë në mnyrë qi vijo~ : 
reve. : a) zgidhet sekresarl-shkruesi e tre 

Neni 36. i akcjonar për me ·njeh votimet e me 
Mbi vendime të bame ner mledhje : ne~shkrue proces verbalin: . . 

do të mahet giith herë proces verbal-i, b) këndohet raporti i Kshillit Drej- 
të cillin e nenshkrujn kryetari, sekre- tuer mi bilancë e proponim i të da- 
tari-shkruesi e 3 akcjonar t~ cillët i j munit fitimit si edhe ;a porti i. Kshi- ' . . 
zgiedh mledhja për kt t pun ii. ; 11it Kontrollues ; 

Neni 37. ] c) Kshilli Drejtuer e -Kshilli Kon- 
Aj qi dishron me marrë pjesë ner ; trolues l.rohen si prej punet ashtu 

mlcdhje asht i detyruem me deponue, i edhe prej llogorioave të vlerës ~alue- 
në banka të cillat ka me i shenjue me ; 
Kshilli Dreituer, akclet e veta së pa- d) bahen zgj~dhjet e pjest~rv~ të 
kut :, dit para mledhjet, ri të Kshillit Dreituer e të Ksh11lit ,• 

Seicillit akcjonar i neper reversa I Kontrollues në bazë te !Uyne rr:cu- 
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Uoreve; 

'e) debatohen proponimet e Ksh' 
llit Drejtuer e Kshillit Kontrollues si 
edhe propooimet e bame ne bazë të 
Nenit 34 të ktyne rregulloreve : 

f) bahen vendime mi ndrim të 
rregulloreve. 

Neni 41. 
Vendimet e mledhjes, qi janë dha· 

në në bazë të ktyne rregulloreve, de· 
tyron akcjonart pa farë apelit. 

Bilanch e të damunit e fitimit 
Neni 42. 

Llogarinat e shoqniës bahen 
frank ar. 

Neni 43, 
Shoqnija kryen ltogarinat e myllë 

registrat e vet me 31 Dhetor se të 
cillës vjetë, e ja dorzon për kontro 
llim Kshillit Kontrollues ma së largut 
deri në Fruer të vlerës re. 

Neni 44. 
Bilaosi i përrnujsnërn o i giasht 

mujve mundet me u çëpallë krye mo 
jit ose krye gjasht mujsh, mas ven 
dimit Kshillit Drejtuer; bilaosi i vje 
tës do të kryhet së pakut 1 mu] para 
mledhjes e me ju paraqitë akcjonarve 
së pakut 8 dit para. 

Neni 45. 
Bilansi i shoqniës ka për t'u re 

digue mas rregullave të hadetshme 
e ka për të shenju gji.hmonë aktiven 
e pasiven si në llogarioa të barasi 
mit ashtu edhe në llogorina të fitimit 
e të bjerrunit. 

Neni 46. 
Tuj ujdisë bilansin Kshilli Drej 

tues do të punojn mas ktyne rregu 
llave : 

- a) Se e cilia pasuni c tundua e se 
e cilia kerkesë e shoqniës regjistro 
het në bilans mas çmimit qi ka ma 
të mramen ditë të vjetës kalume, e 
të pasunis patundun mas kushtimit 
vet. 

b) Letrat e çmimit kao at vieftie 

qi kan pasë, mas kursit, diten e mia 
me të vjetës kalume. 

c) Kërkesa me dyshim kan me u 
reglistrue në bilans mas vjetrës qi 
munden me pasë mas gjendjes ditës, 
e kërkusat të njehuna si të himuna 
nuk kan as me u shti në bilans, 

d) Të gjithë shpenzimet adrnini- 

nenpunsë mas rropet qi ka në kjoft 
qi gjinde! 6 muj në punë, Agentat e 
shoqatës nuk kan të drejt në fitim. 

Neni 59. 
Dividende e netto Ltttmlt shoqnija, 

mas Nenit 48, të rregulloreve, ka me 
e pague së pakut 15 dit masi të ma. 

j strati ve kan me u shti në llogari të rrin fund mledhja, në clllen :ade_ asht 
vjetës si f~ daluoa, e shpenzimet e e dety.urne me e çpallë b'lansin e 
bame per koncesion e organizim të ,je~a ll~g~r:na qi ~ ka prand~e mle 
shoqniës kan për t'u arnortizue nër dhia. D'videndet qt mac; Nemt 48 nuk 
5 vjet e parë aktive të shoqniës, k~r~oh~n në v~d~ të 5 . ~je~ve prej 

në e) Fitimi e të bjerunit, të cillët di- ditës qr mledhla e shoqnlës t k1 she, 
ftohen në barasim të aktivts e të pa- nj~, janë të bj~rruna për akcjonarin 
sivës, kan me u shenjue posaçme në e t mesin fondit rezervcs. 

marim të bilansit. 
Neni 47. 

Masi të konstatohet aktiva në bazë Suma e tantijerne s e shenjume për 
të Nenit 46, e të rzohen të gjitha pjestar ta Kshillit Drejtuer e të Kshl- 
shpenzimet e të gjitha damet, çka të l!it Kontrollues, pagohet mas numrit 
teproja asht neto fitimi i sho qniës. të mledhjeve ner të cllat kan marrë 

Në kjoft se në marim të vjelës pjesë e ket send e vertetoin registrat 
pasiva asht ma e madhe se aktiva nër te cilit se i cilli pjestar qi ka ma. 
çka të teprojn tuej rzue aktivën prej · rrë pjesë ne mledhien ven nenshkri- 

Neni 51. 

pasunivet asht dami shoqniës. 

Neni 48. 

mio e vet. 

Fondi i reaervë1 Prej netto Iitirn.t i lehet shoqniës 
5°10 për Iond të rezervës. Prej n rto 
fitimit i dahet tantijema: pies'arve të 
Kshillit Dreltuer 3°[0 ; pjestarve të 
Kshillit Kontroll u -s 2°lo; nenpunsve 
të shoqniës 2°lo• 

Në kjoft se krijohet fondi i pen · 

Neni 52. 

Ç!! Lrë Ionde-h rezervet ka me 
pasë shoqni.a kan me e da akcjonart 

: vetë në mbledhje të zakonshme, 

Neni 53, 
Shoqnija shkatsohet : 
a) masi të kaloja 50 ose 80 vjet 

fitimit. mas Nenit 5 të ktyne rregulloreve e 
Për amortizim të shpenzimeve te në kjoft se mbledhja nuk vendon qi 

instale cioneve të shoqniës dahet 5°10 të vljojo puna. 
prej netto fitimit. b) në kjoft se shoqnija bjerr tre 

Kusuri i neuo fitimit dahet nërrnjct : të pesta të kapitalit të vet. 
akcjonarvë e të ko icesjonar: mas li 
dhjes të përmendua në Nenin 1. të 

sjonit për nenpunsa, a.ëherë ka me 
ju dhanë edhe kti fondit I 01 o ne: to 

Neni 54- 

ktyna rregulloreve. Kuer vendohet shkatrimi i shoq- 
Neni 49. niës mledhja zgiedh më at ças 5 ak- 

Tantijema e shënjurne për nën pun- cjonar të cirlët do të liquidojn shoq· 
si] e shoqniës ka me u da SI! të ctllit , nicn. 
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Me t' emnuemen të kti Komisionit 

5 vetësh për liquidacjon të shoqniës 
merr fund funkcjoni i Kshillit Drej 
tuer e Kshilli Kontrollues vazhdon 
deri në marim të liquidacjonit të shoq 
niës, 

Rregulloret e fundit 
Neni 55. 

Të gjitha drejtat e Republikës 
Shqypniës të shenjume në koncesion 
dhanun Bankës Serbo-Shqyptare jesin 
në fuqi, 

Tiranë me 14 Gusht 1916 
U pa dhe pranue 

Ministri 
Musa Juka d. v. 

Banka Serbo Shqiptare 
L. N. Zuber Nikola N. Zuber 1 

d. v, 

Shpallje 
Për nënshkrim akcj o nesh të 
Shoqnis Minjera Bakrit 

Puka S. A. 
Në themel të shkresës të Ministdt 

të P. Botore e të Buiqësis me 14 
Gusht 1926, Nr. ~20 9, me të cillen 
asht pranue rregullorja të Shoqnis 
akcjonare «Miniera Bakrit Puka, 
S. A. dhe në lidhje me art. 2 të Kon 
vencjonit mbi konvencjonin të made 
mevet të Pukës, me kët hapet nësh 
krimi akcjonash mbi kapitalin shoq 
nuer Fr. A. 5.C00.000 i ndam në 200 000 
akcjone, çdo akcjon me vleftë nomi 
nale Fr. a. 25, 

Nëshkrimi i akc'onevet do të pra- I 
nohet në Bankë Serbo-Shqiptare në 1 

Cetinje dhe në Degën e saj në Shko 
dër. 

Çdo akcjoner asht i detyruem, në 
themel t' art. 7 të rregullores të Shoq. 
nis, kur neshkrohet me derdhë 20°[0 
mbi sumen e përgjithshrn ! të akcjo 
never të nëshkruerne, d. m. th. Fr. 
A. 5 mbi çdo akcjon dhe nga Fr. A. 
1, për çdo akcjon për me mbëlue 
shpenzimet themeluese. 

Nëshkrirnet do të pranohen për 
oji kohë dy mulësh d. m. th. prej 15 
të Gusht 1926, të ditës së kësaj shpa 
llje në Fletoren Zyrtare të Republikës 
Shqiptare, deri më 15 Oktober 1926. 

Tiranë, 15 Gusht 1926 
Konçesjoneri : 

Banka Serbo-Shqiptare 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II. 

B IS E O IME T E OH O MES SE 
Mbledhja 37 

E Marte 11 Maj 1626 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

Viien nga num 133 
Z. 1'.RYETARI: Po hpernë në re 

ndin e ditës. Bisedim mbi proje kt-li 
glen mbi banderolen e duhanit. Kemi 
mbet n' art. 4. 

Mbas dekretit zbatues të kësaj 
ligjë, grisat (havanxhit) e duhanit e 
punuesat e cingarevet me duerë, janë 
të detyruem me i u drejtue Pmar cës 
së veodit e me kërkue leje për të gri 
mit e duhanit ose për punimin e ci 
ngarevet. 

Z. S. BLLOSHMI: Qellimi i kë ii 
ligJi që i kontre- ligjit të parë, për me 
lehtësue bulkun, tregtia edhe mi-sh 
trin e duhanit. Ky qe qellimi princi 
pal, mbi të cilin u bazue dhe e rre- 

DEPUTET VET 
zueme projekt-ligjin e parë, I reve,, të ngrehet, se në qoftë se nuk 

Në ketë artikull po shofim, qi e- 
1 
ngrehet, a'ëherë do me thanë se Shte 

dhe ata Qi kan me ba cingare, do të i ti monopolizon jo vetëm të drejtën e 
kërkojnë leje nga Financa. Shteti në I të dr-itën e të grimit të duhanit, po 
liglë po reservon, apo ma mirë me 
thanë, po monopolizon të drejten e 
të grimit të duhanit, se art, II. thotë. 
Shteti monopolizon Shteti e jo tjetër 
gjs. Për nji duhan qi asht gri, e qi i 
asht pague taksa, si mbas principit të 
këse] ligië, ai qi e ka gri, del në pa 
zar dhe ç' do njeri qi merr duhan, 
mund të bajnë çë të duen me te, në 
dashtë e mban duhan, ne dashtë e 
ban cingare, në dashtë e tretë, d. m. th. 
se s'ka ndonji 1:gj~ qi t' a ndaloj, se 
si thashë, Shteti po monopolizon ve 
tern të grimit c duhanit. 

Pra un proponoj qi në :ketë arti 
kull, fraza ,, ose për pu .i imin e cinga- 

monopolizon edhe të drejten e. të ba 
m unit të cingaret puro, nuk flas se 
këta, për veç se nuk grihen, po edhe 
nuk konsumohen, S! në vendin t' onë, 
nuk bahet tregti me ta. N~ qoftë se 
këjo frazë nuk do të ngrehet, të gjith 
ata mieshtra qi tue ba cingare kan 
ushqyem shpin e tyne e kan muejt 
me jetue, kan me mbyllë tregtin Ç'po 
baimë neve me ketë ligjë? Po mono 
polizojmë të drej'en e të grimit të du 
hanit, po Indirekt po mbyllim dyqa 
net e të gji thë aty ne qi kan jetue metreg- 
tin e cingareve, I pyes të nder. shokë, 
a shofin r arësyeshern nji gja të tillë? 
Besoj se jo, se bon-sensi na jep të 
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kuptojmë, se me ket~ ligië po mono 
pelizoj më të drejtën e të grimit të 
duhanit po jo tjetër gja. 

Z, V. BAMIHA: Kur bahet nji Ji. 
gjë, bahet për me u mbushë qellimi 

· i saj, se po të qe, se bahet nii ligë 
sikur H! thotë i nder. Deputeti i bl 
basanit Z. S. Blloshrni, atëhe-ë nuk 
do të qe nevojë të baimë nji llgië, po 
vetem oji artikull, ku të thohet, Shte 
ti monopolizon të drejtën e të grimit të 
duhanit e mbaron ; po, duhani deri 
sa të vejë e të grihet, lypet të kaloj 
nepër disa formalitete, d. m, th. du 
het të bahen disa veprime e hesape 
të ndryshme, deri sa të dalë jashtë. 

Qel11mi Zotërinj, me prolekt-liglen 
qi asht paraqit, nuk kje qi financa të 
marr vetem taksen 2. Fr. e të lamë 
gjithi! kend të bajnë çë të duen, liri 
po, po e kufizueme. 

Kemi edhe na Statutin i cili nuk 
na lejon të datim jashtë kufinit. Për 
duhanin deri tash nuk kishte asnji re 
gullore as nji li gjë_ edhe ligja mbi tak- 

vetiut, Me ketë qi tho-ë Z. Blloshmi, 
hqet kontrollimi i taksës dhe nuk 
mjafton banderola, se po t' ishte ash 
tu, do të kishte nevojë të venë tak 
sen mbi punimin e duhanit. Me qenë 
se ky sistem qi pranova mbi taksen 
mbi të grimit e duhanit, Asht ma nga 
të leh'!', me ketë ligjë vuem disa ku 
fizime, d. m. th, kontrollio, se pa kon 
trol, si thashë ma sipër, ligia hiqet 
vetiut. Mbi ketë sistem dje në Parla 
ment dhashë shpegirne dhe me duket 
Parlamenti e pranoj me gëzim, dhe 
sot po shof se po kundërshtohet, Çë 

thashë dje ? ! .. , . Thashë, se un 
Shteti po baj nji sakrific të math tue 
përmbledhë sbashku grisat e duhanit 
në nii magazinë pa qera. Më duket 
se e shpjegova mjaft atë ditë qellimin 
e përmbledhjes të grisavet e të cilët 
formojnë dy kategori të veçanta mbi 
punimin e duhanit, mbrenda në ma 
gazina të Shtetit, me qellim qi të zhvi 
llohet aty mbrenda shpirti i atyne qi 
të formohet shpirti i kolektivitetit e 

herë këto magazina do të transformo. 
hen në korperative dhe kësisojlt, jo 
vetëm fabrikant e sotçem, nuk do mund 
t' i bajnë konkurrencë këtyne, po edhe 
këta të fundit, do të d-tyrohen të hy. 
në edhe ata mbrenda qi mos të kenë 
konkurencë prëj të tierve. Sot po kër 
kohet, të lihen lirë të punojnë me do 
rë, d. m. th. t'i lamë gjihmonë m' atë 
situatë qi janë sot, t'i lamë të vor 
fen, të punojnë 10 orë në ditë dhe 
mos të kenë bukë me hanger. Përveç 
kësaj sa do qi l' i përkrahim këta nuk 
asht e mundun t'i bajnë ballë maqi 
nave, se në ç'do vead ku ka hyemë 
n ' veprim maqina, dora ka ra. Na, tue 
parashikue ketë rrezik për nji klasë 
kaq të madhe, kri!oi këto makaze, si 
nji etat transitoire, qi neser mund të 
krijojnë fabrika. Nuk asht e mundua 
qi puntori me dorë t' i bajë ballë kon 
kurenccs së fabrikës; se fabrik1t kan 
kapitale të mëdhaja, kan të gjitha m]e 
tet e duhuna, dhe nji puntuer më pu 
nen e tij nuk mund t'i bajnë ballë 
shpenzimeve të veta e r ushqej vedin 
e Iamilen e vet. Mund të kaloj nja 6 
muej o nii vlerë, po jo ma tepër. 

Z,. M. KA.SO: Përkrahi tezn e ar 
tikullit sikur e ka paraqit Qeverija 
dhe do të diftoj arësyet perse. Ky ar 
tikull nuk ashtë kontra i artikullit II. 
mas të cilit monopolizohet e drejta e 
të grimit të duhanit. 

Në ç'do Shtet qi bahet monopoli- 
zim, mirren Sci masa, se po nuk u mu, 
rren, bahet kontr::ih1"':fë dhe monopo- ... ,.;,, 
lizimi asht zero. De~pranuem në 
princip se Qeveriia b të drejtë mbi 
të grimit e duhanit, 1e,,.t •• arr nji taksë, 
nuk [-rni kont·"· k~tij princ'pit, po të 

simin e duhanit, vjen e parashixon i korperacionlt ; un due qi grisat dhe 
sa regulla. I ndër. Deputeti i Elb i- punuesat t'i japin punë shoqi shoqit, 
sanit Z. S. Blloshmi, thotë, tue qenë kështu qi përpara të këtij mundimit, 
se Shteti merr 2, Frang për të grimit mbrenda në nji vjet ose dy, ato rnagaze 
e duhanit, pse të trazohemi ma te - do të preparojnë dhe Shteti për prepari- 
për, dhe të bajnë gjithkush çë të i min e tyoe sakrifikon oji ss si mbi t'ar 
duen, Jo, Zotërinj, nuk asht ashtu, se ( dhuna! e duhanit dhe u thotë atvne, 
un Shteti taksen e marr mbi të gri- ) qi nuk janë të zotët me i ba ballë 
mit e duhanit dhe po fa l 1 të lirë : k k. ., .. f b 'ki; d t' • on urenc-s se a ri cs, un o u 
ate H! bainë çë të donë, atëherë nuk , . -· .. . . 

d .. b . b d 1. . d h . : Jap pa te hollasnji vend, ç im ma qi- \ mun te aj an ero 1m10 e u amt, : . 
dhe nji njeri qi ka gri duhan rue pa· j nat, havanet ose për të grimë ose për 

1 
gue taksen e të grimit, nuk mund 
t'.a la të lirë t'a përdorin si të duen, 
se kur t'a la të lrë, nuk kam kontrol. 
Nuk mund të them qi n]i njeri qi 
grin 20 kg. për shpin e tij se nuk ka 
të drejtë t'a përdorin për konsumin 
e vet. Ka të drejtë për ketë gja, pri 
nuk mund të bainë tregti, se un në 
shpi s' kam se si e kontrolloj, dhe po 
u hoqë kontrollimi, atëherë ligja hiqet 

të punue, dhe punoni atje. Tue patun 
atje nji lidhje, tue qenë këta njerëz 
të punës e të degës e tue patur për 
krahjen e Shtetit atje ku sot do të 
shifet nji magaze të vetëm, do të 
shifet nesër nji fabrikë mjaft e madhe. 

Sikur ata qi do të punojnë nder 
këto rnag ize do të tregojnë nii inte 
resim edhe nli shpirt të kolektivitetit, 
dhe të kenë ndihmen e Shtetit, atë- 

pranojmë në ' ,i 1r,, r se asht !""If&· 

qit, se ky nën uu~r_ .~ ndon]i pengllll 
nuk ndalon punimin e duhanit, po 
detyron mjeshtrat, grisat e duhanit e 
punuesat e cingareve me i u dre] 
tue Financës së vendit e me kerkue 
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teje. Pastaj Financa për ushtrimin e 
mjeshtris së përmendim, do të marr 
me qera për hesap t' arkës së Shtetit 
nii a ma shumë magaze, ku punuesat 
e duhanit si edhe të cingarevet do të 
venë e të punojnë, se po t' u përme 
tohet me i punue cingaret në shpi, 
atëherë ngrihet sistemi i banderolimit 
dhe kontrabanda asht në shesh. 

Duhani pritet në magazinat e Shte 
tit dhe atje duhet të punohet, se si 
kur t' a lamë të lirë, ç· do njeri do 
të thotë se e kam gri atje. Mbi sa 
thashë ma sipër flet neni 5 i kësal 
ligjë, Gjer sa z. Blloshmi pranoj pa 
rimin e banderolimin e duhanit, du 
het t' a pranojmë ketë artikull e lypet 
t! mos ha roj më çë na thotë § 11, i 
Art, 16. 

Enët me duhan ose me cingare do 
të jenë të mbeshtjedhuna me bande· 
rol në të cilen asht shenue edhe sa 
sija e grameve qi përmbajnë. Si pas 
principit qi kemi pranue, po fa lamë 
qi punimi i cingareve të bahet jashtë, 
dhe çë do njeri po sa e grinë duha 
nin të bajnë ç'a të dum, atëherë 
banderolimin kush do t' a bajnë? Doe 
mos banderolimi bahet në godin e 
Shtetit. Prandaj Zotërinj, mue me du 
ket se ky artikull asht shumë i arë 
syeshem dhe plotëson qell.min e mo 
nopolizimin dhe ndalon kontrabanden, 
se po të , pranojmë ndryshe, atëherë 
as ndonj e ardhun nuk do t' i vinë 
Shtetit nga taksimi i duhanit. 

z. J. FJ?l.:"t?,~ 1H · Kv projekt ose 
,J~l ma mire m~.tue ky sistem, me sa 

kam muei t me na rreth e rrotull, me 
' J ,.*to, 

duket se asi! -~na 1 leht për katundar 
e oër bujq. Edhe B1•~!triia e ka ketë 
$lfem, po ma të ~\g,1et. Sa për 
të qi thonë, - ~~u~uioi i jonë ka me 

u shitë n' Europe, me duket se asht 
nji gabim i math, se me gjithë qi 
nuk jam duhanxhi as tregtar _I duha 
nit, duhani i pa grim n' Europë, nuk 

shkon as dy okë, Ky asht nji iluzion, 
e velem cingare mund të shkojnë. Ma 
përpara duhet të përmirësojmë duha 
nin t' onë, se duhani i jonë kështu 
si asht sot, nuk konsumohet n' Europë, 

l. S. BLLOSHMI: Z. Kryetar I 
Atëherë të gjithë diskurset e bukura, 
oratori ja e famshm ~ e të nder. kole 
gut t' onë Z. Ba miha, paska qenë tak 
sa e havanit e ndalimi i lirë me ba 
cingare. Paskemi qenë gabue se shpir 
ti i kësaj ligië Ishte vetem se Qeve 
rija monopolizon të drejten mbi të 
grimit e duhanit tue lanë krejt të lirë 
punimin e cingareve e të duhanit, 
ashtu si ishte ma përpara. Prandaj e 
nderova e admirova Z. e tij, po si i 
thonë nji fjalës, havanet po na dalin 
pastaj. Z. e tij na tha, qi mos të kenë 
konkurencë bamja e cingareve. Un 
ketë nuk e kuptoj, se në nli Shtet ku 
nuk ka konkurrencë, atje m' atë Shtet 
tregti nuk ka, 

Z. V, BAMIHA: Jashtë Shtetit e 
jo mbrenda .... 

Z. S. BLLOSHI: Do me thanë, se 
kur qenka puna kështu, se Shteti mo- 

Z. S. BLLOSHI : Ç' do të bahet 
vall, kur nji katundarit do t'i giindet 
duhan i grim në xhep, mbas këtij 
interpretimit nji njeri nuk paska të 
drejtë të dredhi cingare në kuti të 
vet, dhe në ketë menyrë pranojmë 
principin qi në Shqipni do të shiten 
cingare të bamuna nga Shteti, 
Kë]o ligië kenka e bame kaq elastikë, 
sa nesër do të na dalin shumë çësh 
tje të mira I I ... Duhani po të dalë 
i grim nga fabrika e Shtetit, duhet 
të ketë të drejtë ç' do njeri t'a për 
dori si të duen. 

Mbas këtij interpretimi nii i pa 
ditun do të dredhin nji cingare në 
kuti të vet) njerëzi t e Financës do t'a 
xanë. Përse ? Se nuk asht leja. Ligja 
nuk e thotë, po interpretimi qenka 
kështu. Asht e vertetë qi fabrikat po 
i bajnë konkurrencë punuesave cin 
gareve me dorë, dhe pak kan mbet 
ata qi dredhin cingaren vet, po ka 
tundari e populli i vogel nuk blejnë 
cingare po duhan, se nji katundar qi 
do të çojnë me gri pak duhan në fa 
briken e Shtetit, ky mbas këtij intër- 

nopolizon, të grimit e duhanit dhe pretimit nuk mund të dredhë cingare, 
do të pimë cingare të fabrikume npa I ndër. kolegu i Dibrës, thotë se 
fdbrikat e Qeveris, dhe pas ketij duhani i pa grim, nuk shkon jashtë. 
shplegim! duhani i hapët nuk qenka Asht e vërtetë se sot nuk del, po 
i lirë. të dalin, dhe kur tl! virnë n' art. 11, 

Pse atëherë n' art. e I. thuhet, se do t'a kujtoj përjashtimin nga taksa 
rnbjell'a, mbledhja, shitja dhe exporti- e të grimit për duhanin qi exporto 
mi i duhanit lehet i lirë si ma parë, •het. 
dhe ky artikull asht ~ë kundershtim Për mos me u zgjatë në fjalë, 
me artikullin qi po diskutojmë, dhe duhet të dimë qi Qeverija çë po mo- 
atëherë pse mos të thornë në ketë ar 
tikull, qi mbjellja, mbledhja e shitja 
nuk janë të lira. 

Z. v, BAMIHA : Po ky thotë për 
duhan të grim .•. 

Z. S, BLLOSHMI : Art. I. nuk 
thotë as për të grim as për të pa 
grim .•• 

Z. V. BAMIHA : Po titulli i kësaj 
ligië s' asht ? •.• 

nopolizon ket, të drejten ë të grimit 
e duhanit, apo edhe te bamunit ecin 
gareve. N' asht se Oeverija do me 
ketë ligje të monopolizojnë edhe cin 
garet, atëherë asht tjetër gja dhe un 
nuk jam kontra, po te dimë bare se 
monc pollzojmë edhe të bamunit e 
cingareve, se me ketë menrrë · do të 
marrim popullin në qafë. 

(Vijon) 
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, B I S E DI M E T E ·S E N AT I T 

Krpslsë Dhomës së Deputetve me të 
.1 · f . ct· · ·· S t . e vendit vakant tue i caktue dhe datën et en nJO ton qt ven 1 1 n11 ena on 
ht k t e mbledhjes. as va an ••. 

• Z H. XHEMALI: Unë nuk thash z. H. XHEM ALI. Ne Statut nuk . k k di · ë St se nu a rspozua n atut për 
ka ndonji dispozitë qi te flase mbi k 1 . . dit k t · d . . . , omp etimtn e ven t va an qt mun 

Këndohet shkresa e Dhomës së mendyrën e ~ohës qi du~et. m u ko- të mbesin në Senat, por unë thashs 
Deputetve Nr. 22-I datë 19-V-926 me mpletue vendi vak~nt. si qt flet per qi në Statut nuk caktohet kohë si qi 
të cilën përcillet Ligja e tarifa doga- depu~~t kur takon qt të mbetet vakant asht caktue për kompletimin e nji ve. 
nore bashkë me raportin justifikuese ndenji vend. ndit vakant qi mund mbesi në Dho- 
votueme prej Dhomës së Deputetve Z. S. VUÇETERNI: Mbasi Krye- rnën e Deputetve, dhe them qi Krye- 
me ngutësi për m' u votue edhe prej sija i ka shkrue Dhomës së Deputetve sija se ka krye detyrën se duhet t'i 
Senatit. detyrën e saj e ka krye, pra ku të tregoj Dhomës së Deputetëve nji nevoj 

Vendoset veoja në rendin e ditësr- vendoset prej të dy Dhomave rnble- e kompletimit të vendit vakant. 
z. H. XHEMALI: Z. Kryetar! Këtu dhja e përbashkët, mblidhen dhe si z I. XHINDI: Në Senat ka rntietë 

po bisedohen e votohen Ligia me mbas dispozitave të Statutit zgjedhin nji vend vakant. Në Statut për Depu- 
ngutësi, dhe Ministrit as vetë nuk ndo- nii Senator për në vendin vakant. tet ka kohë të caktuar kur mund të 
dhen as Përfaqësuesa dërgojnë, pra Z. A. DIBRA: Mbasi vendi (vakant të bahen zgjedhjet për kompletimin e 
ai bahet kë]o dijmë qi Kryesija dety· asht prej Senatorve të zgjedhun prej vendit vakant të nji Deputatit, por për 
ren e ka krye dhe ka lajmërue Mini- Kuvendit Kushtetues, nuk duhesh qi Senatorët në Statut nuk caktohet kohë, 
stritë qi mbledhja mbështillet n' ora t' i shkruhesh Kryesis së Republikës, pra mbas vendimit t' im Kryesija de· 
10, e tani ndonse ora asht 11 Përla- por Dhomës së Deputetve për me tyrën e ka krye tue lajmërue Kryesinë 
qësuesit e Ministrive, s' kan ardhun vendos mbledhjen e përbashkët. Dis- e Republikës, se për mbledhjen e të 
për me na dhanë shpjegime, si do 1' pozitat e Statutit flasin edhe për kom- dy Dhomave duhet nji Dekret i Krye. 
ja bajmë, unë kët nuke marrë vesht. pletimin e vendeve vakant qi mund të sisë së Republikës. 

Këndohet shkresa e Dhomës së ketë në Senat, si flasin edhe për Dë- z. A. DIBRA: Ku mbështet z. tij 
Deputetve Nr. ~76-IV ex. 965 datë putet, se art. 39 i Statutit thotë kështu: nevojën e Dekretit-per mbledhjen e të 
12-V- 26 me te cillën përcillet Pro- »Kur për ç'do arsye qi të jetë mbetet dy Dhomave së bashku .për .komple 
iekt-Ligia mbi gjobitjen e gjanave të zbrazet vendi i ndonji Senatorit ng~ timin e nji vendi vakant? 
Monopolizueme qi i ishte kthyer Oho·· të dy tretat, për para se të zbatohet z. I. XHI NDJ Këjo nevojë vjen 
mes se Deputetve mbasi ishin bërë Ligia e posaçme mbi zgjedhjen e Se· natyrisht si ~mbas rregullave e per· 
modifikime në te prej Senatit, të ci- natorve, mblidhen· së bashku Senati gjiihshme. · 
lat modifikime u pranuan dhe prej dhe Dhoma e Deputetve dhe ml! shu- 
Dhomës së Deputetve për me, plotë- micë votash zgjedhin Senatorin a Se 
su formalitetet e nevojshme. \ natorët qi mungoinë», pra si mbas 

Z. A. DIBRA. Para se të hyjmë dispozitave të këtij nenit plotsimi i 

Mbledhja 32 
E Hane 10- V-1926 ora 10 p. 

Kryesoa kryetari Z. P. Evengjeli 
Këndohet lutja telegrafike prej Kor 

çe Nr. 5. 205 prej Bektesh Hysen, Mu 
harrem Salih e shokë me anën e se 
cilës lypin qi qymyr guri i Mborjes 
si mbas Art. 35 të Ligjes të Minjerës 
lypin qi të dalin n' ankand, dhe jo 1' 
u jepet Ali Baçes me shokë kundra 
Ligjit, mbasi me daljen n' axhudikatë 
do të shtohet me qindra mij Fr. ari 
në vlerë. 

I referohet Komisjonit B. 

në· rendin e ditës dua të baj nji pye 
tje. Si mbas deklarimit qi kishit bere 
ne Senat, kemi vakant vendin e nji 
Senatorit, dhe mbasi sesioni asht në 
të maruemit dua të marrë vesht se 

i vendit vakant duhet ba me nji .her~ 
se për Senatorët nuk caktohet si asht 
caktue n' art. 2~ të Statutit për Depu, 
tetët qi nuk mund tt! bahet zgjedhja 
për kompletimin e vendit vakant para 
nji rnueji, për ketë arësye vetëm me 
nji shkresë qi ka shkrue Kryesija e 

Krpesija ç'masa ka marrë per kornp- Dhomës së Deputetve e ka krye de 
letimin e këtij vendit qi asht vakant? tprën, e proponoj qi 1' i përsëritet 

Z. KRYET ARI. Kryesi ja i ka shk- shkresa e Dhomës së Deputetve e t' i 
rue Kryesisë së Republikës si dhe tregohet desl.ira për mbledhjen e për 

bashkët sa ma parë për kompletimin 

(Vijon) 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

PAI !'l!,iE; për nji mot fr. ar 12 uë ,,- Dreit.m": ZJ7ra e Shtypit I/ Nj! copë e lavës fr. ar 0.2;; ; aj! cepf 
Sbqhni ; fr. ar 20 lashta; , T I R A N £ I e jav_ës së kaluerne fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA : 
Projekt ligjë mbi lidhjen e nji trakta 
ti tregtije me gjermanin. 
Këahilli Ministruer vendim mbi shpen 
zim udhtimet per 6 telegrafist; mbi 
stokimin e 15 000 pulla aerore. 
M. P. Mbrend. qarkore mbi nderhy 
ren e K. Ad. nder veprimet e Bashkis. 
M. P. B. Bujqësis mbi shtypjen e di 
sa rregjistra vet. 
M Drejtësis konkurs për nepuns'na 
vakante, 
Të ndryshme. 
Shp. e dytë për nenshkr im akcjonesh 
të Sh. Minjera Bakrit Puka 5. A. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Projekt - Ligjë 
Na, Kryetari i Republikës 

tare i rnve shun prej vullnetit 
pullit me fuqinat sovrane të 
tue pamë v . ndimin e Kësh l.i. Minis 
truer m ~ daten c sotsh me, 

O E O R E T O J \1 : 
I) Duke pritur lidhjen e nji Trsk 

tatit definif Tregtije në mest të Repu 
blikës Shqiptare e t' asaj të Gj-rrna 
nisë, artikujt prei origji-it e proven 
iencë gjermane që do t' importohen 
në Shqipëri, ashtu d1e artikujt prej 
origjini e proveniencë shqiptare qi 
di t' eksportohen në Gjermani, do të \ 
gëzojnë, në bazë të parimit të reci- . 
procitetit, tratamentin doganuer e kom 
bit ma të favor'zuem. 

2) Ky Projekt-llgjë hyen në fuqi 
tet ditë pas çpallies në gazeten Zpr 
tare dhe mund t' anulohet kurdoherë 

duke lejmusr, mbi ketë, tre muaj ma 
parë Q~ veri në Gjt rrnane, 

3) Ministriia e Jashtme dhe ajo e 
Fioancavet ngarkoncn me zbaimin e 
këtj Projekt-ligji. 

Tiranë, me 12-VIII- 926. 
A. ZOGU d. v. 

Mi'li,tri i Dr-jrësis 
e Zav. M nisrri Finacavet 

J. Kedhi d. v. 
r,·.ioistri P. Jashtme 
H. Vrioni d, v. 

Ministd P. Botore e Bulqësis e 
Zsv . Min. i P. të Mbrendëshme 

Musa Juka d v. 

;ëh~i~~ /Mbi shpe_nzim ud?timet per 
Shtetit ti telegrafist 

Vendim Nr. 266 me 10-VIII 929 
Këshilli ,\1in,~truer në mbledh it ne 

tij të sot-h-ie të mbauun nen Kryesin 
e S 1r.ëlqesi.:s se TiJ Krvetarit të Re 
publikës me Antarë zz. josif Kedhi, 
Ministër i Drejtësies e Zav, Ministër 
i Financavet, Hysen Vrioni, Ministër 
i P. të Jashtme, Musa [uka, Ministër 
i P. Botore e Bulqësies e Zav. Mini 
stër i P. të MbrenJshme, tue pasë në 
bisedim shkrcsen Nr. 3104datë 13-Vl-926 
të Drejroris së P. të Post-te l-grafeve 
paraqit me shkresen Nr. 1126 datë 
12-Vll-926 L' ·Ministris së P. Botore. e 
Bujqësies, mbi pagimin e 30 fr. ari 
në rnu-] si shpenzime udhëtimi të 
6 telegratistave të Tiranës qi do të 

shkojnë në stacion e Radio-telegrafike 
për me marrë mësime theorike e pra- 
ktike prej Ingjinier Z. Imondi, ven 
dosi t' autorizohen zyrat kompetente 
për me i paguem për ketë qellim se] 
cilit prej tyne nga 30 fr. ari në muej 
nga art, «shpenzime udhëtimi», kë 
shtu t'i akordohen po prej këti arti 
kulli nga 30 fr. ari në muej sejcilit 
nëpunës së postës së Shkodrës qi 
sherbejnë në Pazar gjithë ashtu t' i 
paguhet këjo sasi muejore dhe përdae 
sit të Vlonës qi dërgon posten në 
skele, me qenë se distanza e saj asht 
aq e gjatë sa qi nuk asht e mnndun 
me kalue m për qitë me karnbë. 

Sekretari General : 
M. Curri 

Mbi stokimin e 15,000 seri 
pulla aerore 

Vendim Nr. 267 me 10-VIIl-926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 

e tij të mbajtun nen Kryesin e Shkel 
qesies së Tij Kryetarit të Republikës 
me antarë ZZ. josif Kedhi, Ministër i 
Drejtësies e Zav. Ministër i Financa. 
vet, Hysen Vrioni, Ministër i P. të 
jashtme, Musa [uka, Ministër i P. Bo 
tore e Bulqësiës e Zav, Ministër i P. 
të Mbrendëshrne, rue pasë në bisedim 
shkresen Nr, 54,26 datë 6-VlII-926 të 
Ministris së P. Botore, e Bulqësies, 
vendosi qi t' autorizohen zyrat kom~ 
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petente me stokue 15.000 seri pullash 
Aerore me vleftë prej 5 santlrn deri 
me 3 fr. ari edhe 30.000 seri tjera me 
vleftë pre] 5 santim deri me 50 san 
tim ; të tjerat të sjrsharzbohen të gji 
tha me fjalët "Republika Shqiptare», 

Gjymsa e pullave të sipërpërmen 
duna qi i përket Shtetit Shqiptar në 
bazë të kontratës se Iidhun me Sho 
qënien «Adrla-aero-Leyd» të mbahet 
si depozitë për t' iu dhanë si subvan 
sion shoqënies së sipërpërmenduri në 
asht se pranohet prej pushtetit legji 
slativ projekt-ligji i paraqitun prr ketë 
qellim. 

Sekretari General : 
M, Curri 

MIH. f ~. I[ M~~f ~~~~M[ 
QARKORE GJITH PREFEK. E NENPREF 
Mbi nderhyrjen e K. Admi 
në veprimet e Bashkis 
Ministria e P. të Mbrendëshme 

i ka dergue Pref ekturës Tiranë; 
shkresen qi vijon: 

Bashkaogjituo u dërgohet kopja e 
vendimit Nr. 277 dat 19-VII-962 të 
Këshillit t?. Bashkies, që na drejtohet 
prej Bashkies me shkresen Nr. 709 
dat l-VIll-936 mbi ndërhyrjen e Këshi 
llit Administratif t' asaj Prefekturë në 
veprimet e saja jashta kompetencës 
ligjore. 

Në ketë rasë u njoftojmë se ligji 
i komunikuem me Qarkoren Nr. 1009-1 
dat 9-Vl-926 në art. 13 shpjegon qiar 
tazi çashtjen në mënyrë që të drejten 
e caktimit të taksit absolutisht i a 
·len në dorë vetëm Këshillit të Bash- 
kies. Art. 46 po i ligjit në fjalë, të 
drejten e 4pelimit i a ka lan Gjpka 
tores. 

Ky ligj mbasi ka hye në fuqie 
qysh prej datës 7 · VI-926 vet vetiu i 
ka anyluern dispozitat e ligjeve me 
dala të parëshme, prandaj vendimi i 
këshillit Administratif tue mus qenë i 
l}azuem në ligjë e ma tepër në kun- 

FLETORJA Z'tRTARE 17 GUSHT 1~26 _ 

dërshtirn të plotë me tr, quhet si i pa 
qe nun, 

Pra; duhet t' czekutohet vendimi i 
Bashkiës dhe të porositet Z. Myrteza 
Frasher! e tjerë që mbassi të paguajnë 
një beresh taksin le t' i drejtohen po 
deshne Gjyqit. 

Për dije e rregullim të veprime 
ve enë përgjegje tësbkt esës Nr. 709 
dal 2- Vll/-926 

13- VIIl-26 

* * Merroi kopjen e urdhënit qarkuer 
Nr. 179-40 dat 10-Vlll-926 të Ministries 
Financavet drejtue të gjitha Zyrave 
financiare, dhe dispononi veprimet në 
vesh trim të domethanje s se saj. 

16. VIII. 1926 Nr, 2392 
Denim 

Marash Pali prej Shllakut i pan 
dehun për propagandë kundra Regji 
mit e Shk, Tij Kryetarit Republikës 
me 8-8-26 u dënue prej gjyqit Poli 
tik me 7 vjet burgim dhe ky vendim 
u vertetue prei kësa'ë Mln's-ri]e. 

M. R. Botore e Bujqesis 
Mbi shtypjen e disa rre 

gjistrave 
Ministria e P. Botore e Bujqesiës 

ka nevojë të shtypë sa rregiistra, ku 
pona e formularë per nevojë të sajë 
e të Zyreve dipendente. 

Formatet (kuantitetet) sas'et e kua 
litetet mund të vrehen në ket Minis 
tri mrenda nji [aves mbas datës kë 
saj çpallje, Ju lajmohet se n' oren 12 
p. d. në fund të [aves diien mbas 
çpalljes, do t'i jepet fund ankandit 
në favor të ma të mirit oferenr, 

15-VIII-26 

MIMl!f ~IR [ ~ijf JP ~I[~ 
Konkurs për nëpunsina 

vakante 
Pranë Gjyqit të Shk. I, Dibër të 

krijuerne me liglë të posaçme ndodhen 
vakant gjashtë nëpunësina për sekre 
tarë me 140 Fr. ari. prej të cill~vet 
tre do lë jenë pranë Gjyqit të Shk, I. 
ojë pranë Zyrës Notarie-Permbarimit 
e nji pranë Prokuroriës, prande] iu bahet 
me dijtë t' interesucmvet qi tuj iu kon. 
formue qarkores së kësaj Ministrië të 
batueme në fletoren Zyrtare N. 101 
D. 60 7. 926 te paraqesin lutjet e ty. 
ne deri më darë 10- IX-16 qi caktohet 
dita e konkursit i cili do të bahet 
pranë Kshlllit të Dreitësis të Gjyqit 
të Shk. I. Tiranës e Gjyqi: Paqit të 
Dibre s, dhe pranë k';lij të fundit do 
të ndodhen si anta-ë edh : piestarët e 
Kshillit Administratif t' atjeshëm, 
13-Vlll-26 N. 1641 

Te ndrysh1ne 
Emnime në M. P. Jashtme 

Si mbas vendimit të Këshi1lit Mi, 
nisterial e të D kretit .të N. Kryesisë 
se Republikës, Z. Reuf Fico, tue e 
ruejtun vendin e tije si I Derguem i 
Jashtezakonëshem e Ministre Fuqiplotë 
i Shqipenisë n' Angora, ashte emenue 
po me ke të cillësie dhe në Sofi, 

Emnime në M. Financavet 
Zot. Ismail Sharra mbetet si Në 

punës Vergji-Kadastre, dhe si Sekre 
tar Ve rgii-Kadastre mbetet Zot. Kos, 
tanzln Golemi, të dy në Zyrën e Fi 
nancavet Kavajës. 

Emnime në Min. P. të 
Mbrendëshme 

Z Hajrullah Saitit nga Vlahna em 
nohet sekretar Krahinarije në Krumë. 

* 
Sekretarët e krah. Postribë e Gri 

z hë.Rriollë Z, Z. Hamit Nure e Qa 
mil Kuka transferohen në vend të nle 
ni tjetrit. 
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Në vend lii Z. Luigj Çurçit qi nuk 

e ka pranue detyrën, si Polic në Shko 
drE emnohet Z. Shyqiri Jusuf Hoxha 

Shpallje 
E DYTE: 

për nënshkrim akcjonesh të 
Shoqnis Minjera Bakrit 

Puka S. A. 
Në themel lë shkresës të Ministrit 

të P. Botore e të Bujqësis me 14 
Gusht 1926, Nr. 520-9, me të cil!en 
asht pranue rregullorja t~ Snoqnis 
akcjonare « Minjera Bakrit Puka» 

FLETORJA ZYRTARE 15 GUSHT 1926 3 

S. A. dhe në lidhje me art. 2 të Kon 
vencionit mbi konvencjonin të made 
rnevet të Pukës, me kët hapet nënsh 
krimi aksionash mbi kapitalin shoq 
nuer Fr. A. 5.000,000 i ndam në 200.000 
akcjone, ç'do akcjon me vleftë nomi 
nale Fr. a. 25. 

Nënshkrimi i akclonevet do të pra, 
nohet në Bankë Serbo-Shqiptare në 
Cetinje dhe në Degën e saj në Shko 
der 

Çdo akcjoner asht i detyruem, në 
themel t' art. 7 të rregullores të Shoq, 
nis, kur nënshkruhet me derdhë 20°]0 

mbi sumen e përgjithshme të akcjo •. 
11PVet të nënshkruerne, d. m. th. Fr. 
A. 5 mbi çdo akcjon dhe nga Fr. A. 
t, për çdo akcjon për me mbëlue 
shpenzimet themeluese. 

Nënshkrimet do të pranohen për 
nji kohë dy mujësh d. m. th, prej 15 
të Gusht 1926, të ditës së kësaj shpa 
llje në Fletoren Zyrtare të Republikës 
Shqiptare, deri më ~5 Oktober 1926. 
Tiranë, 15 Gusht 1926 

Konçesjoneri : 
Banka Sfrbo-Shqiptare 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II_ 

81 S E O I M E T E O H O ME S S E 
Mbledhja 37 

E Marte 11 Maj 1626 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

Vijon nga num 134 

Z. ND. KIÇI : Zotëni ! Këtu nuk 
po ndijmë tjetër gia v· ç se konrraban 
dë e se katundarët do të bahen punë 
e madhe e nuk po bajnë hesap aspak 
se katundarët i ka henger djalli, kur 
duhani nuk mund të dalë jashtë nuk 
e di se çë farë të miret po i bahet 
ka'undar vet, Po ~je se puna ri kështu 
duhani e katu idarët i ka marr lumi 
dhe ata qi kan jetue me ketë zanatë 
kan me mbarue. 

Duhani i pa grim nuk del jashtë, 
po neser mund të vir ë rasti qi vjen 
uji vapor me u ngarkue me duhan 
në vendin t' onë, dhe po të jetë se 
duhanit qi expor.ohet do t'i rneret 
nii taksë, atëherë duhanin do t' a 
blejnë në Bulgari ose në Greqi dhe 
iqtlet t' ena do të mbyllen. Duhani 
nuk mund !: b. het knntraband~ në 
Shqip.~i përmbrenda, se këjo nuk asht 

DEPUTET VET 
puuë qi bahet. Në qoftë se nuk me- Z. F. VOKOPOLA: Dje, kur vazh 
ndoirnë si të perrnirsojrnë mbjelljen e donte bisedimi mbi ket artikull, unë 
duhanit edhe katundarët kanë mbarue kieqë nji nga ata qi mora fjalen e 
e edhe Shteri nuk besoi se do të ketë 
keto t' ardhuna qi para shef. 

Prande] lutem qi kë]o çashtje të 
studjohet mirë, se asht nll sherr i 
math si për popull ashtu edhe për 

z. XH. YPI: Si mbas kësaj ligie 
nji njeri qi do t' ushtrojë mjeshtrin 
e tij për punimin e duhanit, duhet të 
kërkojë leje nga Qeveri]a. Veç kësaj, 
po sa pranojmë banderolën, duhet t'i 
lamë Qeveris edhe të drejtë e kontro 
llimit, se Qeve riia duhet të dijë sa 
janë e ku janë havanet e maqinat qi 
punojnë duhan, e cingare. Në asht se 
pranojmë bandarolim'n, duhet të pra 
nojmë edhe kontrollimin e Qeveris. 
Prandej nuk tharn të ndalohet punimi, 
po Qeverija të ketë kontrolin, se po 
t' a lamë çdo njeri të lirë të punojnë 
ku të duen, atëherë kontrol nuk ka, 
dhe kontrabanda asht e madhe. Pra- 

kërkova spjegime nga Z. Bamiha, se 
aj e elaboroj ketë projekt me duërt e 
tija. Ky projekt qi zuai vendin e dy 
të parvet, të Qeveris e të shumicës s~ 
Komisionit, dje u lavderue edhe me 
ritonte me të vertetë, e sot për njl 
pikë, nuk lypet të kritikohet në the 
mel, se keto pika, janë ato qi Z. Ba 
miha i shpegoiti, Si e dini fort bukur, 
nji ligië e tillë në Shtet mbeshtetet 
në tri] fuqina, fioancjarisht, ekonomi 
kisht e tregtarisht dhe doemos keto 
trij fuqina do të marria pjesë njena 
me tietren, qi përbalnë trupin e vet. 
Z. Blloshml morri paraspesh 'nji pikë 
tue thanë, se tregtija e vendit dam 
tehet, 

Un, dje kur kundershtova për ketë 
pikën e parë, doshe të kuptosbe përse 
cingaret do t' u bajshin në njl vend 
të mbvllun, dhe ku ishte mbeshtet 

ndej në pranojmë sistemin e bandero-1 qeUlmi i autorit, se kur do herë, kur 
lit, duhet të pranojmë edhe kontrolin, vihet nji artikull, autori i tij ka edhe 
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ai pikëpamjen e vet. Edhe Z. Bamiha I mi, qi nii njeri po të venë e të grin I nalizonet me të tierët. Asht e vertetë 
e shpjegoj ketë pikëpamje dhe na tha, duhan e 1' a mbajnë ne kuti e me te se shitja asht e lirë që në ftllim e de. 
se un nuk shikoj për sot, po shikoj 
kohen e ardhshme, se me të vërtetë, 
mund të damtohen 100-200 veta, të 
citet nuk do t' i binden qi të vej në e 
të punojnë në. magazinë, po për ma 
vonë do të shifet nji dobi prej ketyne 
magazinave, dhe ata qi do të pu 
nojnë atje, do të krijojnë shoqenina, 
do U! transformohen në sindikalizëm. 
Un këtu ngela, se kur barazoj damin 
qi mund të kenë keto 100-200 veta, 1 

qi nuk duen të venë të punojnë atje, 
me dobin qi do të kenë mbas pak 
kohesh, tue besue se ata atje do të 

organizohen e do të punojnë në nji 
regullë, se me duket se Z. Barniha 

të dredhin cingare prr vedi, nuk e 
ndalon k.rkush, se këtu ndalohet treg- 
.. . d h . d I l!Ja e crr garcve, . m. 1 • ara qt uen I 
të bajnë cingare për 1r,gti duhet t' i 

I 
pre gatisin n' atë vend qi i cakton Shre- I 
ti. Katundarë! si «lh c popu1li duha- I 
nin mund t' a mbajnë në kuti] e mund i 
të bijnë cingare 111e te, dh: a snji nj '· I 
ri nuk i thotë gj •, eth? mund t' a ba]- 
në cingare, po tr,gti nuk ban dot 

Z. S. BLLOSH \li : E k1 f'l pol ci 

ri në fund, po mbasi të p agueshë të 
dr, jten e të grimit e t'i veshë bande 
rolen, hap dyqanin se j~ i lirë të soi 
tish duhann c cngarcr, po mba si t'i 
keshë vue baoderol. LiKja ep shpjegi 
met e Vt ta dili! mendja e nji artikulli 
do të kuptohet mba si të studjo'shë të 
gj thë arti kujt, se për ndryshe nuk 
ke mi nii ligjë- Tho!/\ Z. Blloshrni, se 

, me ketë artikull, ndrlohet puntori të 
hajë cingare. Ky artikull nuk thotë 

për veshit e qet në hapës gj1 tjetër, po thotë je i lirë 1ë 

Z. F. VOKOPOLA. : Në q,,f ë se I baishë cir g re, po qi të mundem un 
ban tregti po, po r drj's'ie io, dhe për , W rue] të drejta: e mi.a, nuk të la t'i 
sa kupto] un, Jigjq ndalon 12 bamunit bajshe ku të duesnë ti, po je i defy. 
e cingareve: j·1shtë kur bah, n \Hr t e- 

ka të drejtë. Për me dhanë nii gjy- gti, se ato duhen i,;: bahen. 11ë :mig;, - 
kirn mbi ketë barasim, duhet të ma- , z.nat c Shteti', dhe sa për popull 
rrim parasyesh cila asht ma e mire, 
dhe tue ba kc!ë baresim, besoj se nuk 
do të ketë asnji qi të kundërshto], qi 
qellimi i Z. Barnihes asht ma i mirë. 

deri sa k}' ka oague taksin e të gri 
mit, atë duhan mund .' 2 pln, ne Ja. 
shtë duhan në das+të ci-1gare. 

V. S. BLLOSl-!MI: Të sh iegohet 
Vimë tani në piken e dytë, ne pt- 

1 
me ligjë s. ~1c·1e•l! c pranoi edhe vet 

ken financiare. Këtu taksanohet duha- Z. F. VOKOPOLA: Këio çssh ie 
ni për me u sigurue t' ardhuna, dhe 
për sigurimin e tyne në mt'nyren e di 
shrueme, kemi ven edhe kontrollin. 
Sikur t' a lamë të lirë duhanin e gri 
më të dalin jashtë, dhe t'i a kethejmë 
taksen, të jeni sigurët se ai duhan, 
po s'u shit jashtë, do të këthehet e 
do të shitet në Shq'pni., 

Z. S. BLLOSHMI: Bravo ... 
Z. F. VOKOPOLA: Qeshë Z e 

vjen ma poshtë, ct'1e ai artikull kt-të 
thotë. Prandaj un is m i men lhics t'J 

pranohet kështu si kur se as!11, 

Z. J EREPARA: Besoj se Z. Ei 
çi nuk ka të drejt , te mi se dhin ato 
fjalë, se e dinë të gjithë se sa mu 
ndohem un për k uundar, e për pun 
tori qi mos të merren nepër karnbë. 

Sa për atë qi thotë Z: 6J103hm\ 
se pengohen katundarë', ajo nuk asht 

tij, po, duhet të mendojmë dhe kon- e vertetë, se k? sistem asht tesh mot- 
sekuencat. Thomi S; darntohet ekonornija. mot në Bulgari dhe katundari m.rr 
Ekononiiiaqi damtohet, asht vetem e aty· duhani 1 mbasi e grinë, dhe merr Je- 
ne njerëzve qi nuk duen të punojnë tra cingaresh dhe me to, llan cnga 
mbrendë dhe këjo ekonomi, nuk i përket re. Pra nuk e ndalon kerku», po v .. 
Shtetit dhe këtu ekonomiia damtohet tern tregti nuk mund t~ b.] ;!, 

pjesërisht për ata njerëz qi nuk duen 
t'i shtrohen lgjës, se ekonorniia e 
Shtetit asht e siguruerne në ketë me 
nyrë, 

S~ për cingare qi thotë Z. Bllosh- 

Z. M. KASO. Z. Blloshmi thotë qi 

ruc m t'i baishë në ma gazi H n t' im 0. 
Ut~ horë artikulli se s'! k : lë drejtë 

të bajshë e t~ shitish cingare, po ven 
sa konrita, 'ë c'lat janë ato qi tregu. 

/ \ a ma si zër. Kupti ni i rj i artikulli, 
se nji lig'ë asht si nii sinxhir do të 
nxirret, kur ç· do njeri të ketë s'udjue 
ligj .n gjeri në fund, se art. 16 thotë: 
Sc duhani i p.rnuc m i ha pun, o se ci 
ngare", pure', burrnot mbështillet ndër 
e n : rrej kr. 25,r;o, 100,500. Kë-o enë 
do k ie në ti! mprshtjelluna me 
ba-derol d'ie banderola do. 1' u 
ngi de rret'i e për q irk Mb1s k~saj 
Iiglës nuk përmeohet qi t'2 k- të nje 
ri për siiër ma te oër se nji gjymës 
Kg. s : paket it janë të ndara 25, në 50, 
100 e 500 gr Prandaj artikulli asht 
fort me q-Ilirn dhe Dhoma e Depu 
tetve t' a pranojnë. 

L. LON LLOGORI : Art. li. thotë, 
Shteti monopolizon ië drejten e të 
grirnunit të duhanit d. m. th. se du· 
hani grihet nën kontrollin e Qeveris, 
por nuk thotë për të fabrikuarit e ci 
ngarc vet, Lypet t' ~ dini Zotërinj, se 

këjo mënyrë sjellë ndalim dhe kërkon I cingaret qi bahen me dorë janë shurn 
qi shitja të lihet c lirë. Kur bahet nii ma të mira s, ata qi bahe: me ml· 
ligie, nuk do. të kcrkchet mendja c nji I qin1.i, dh · kudo këta të piir::it prefero 
njeriu të verem, po ai nën duhet t'a- hen, ehe ara qi bahen lme dorë janë 
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ma të shtrej'a se ata të maqinës, Art. I ndalon njeri të baië cingare me dorë, 
3, thotë: qi ata përsona a shoqëni qi vetëm ai qi do '.ë balë cingare do të 
kan t' instalueme, ose dishroinë me in- kërkojnë leje nga Qeverija. Këtu nuk 
stalue fabrika për të grimunit e du- shpjegohet mirë nji pikë, dhe mbas 
l-anit e për punimin e cingare vet, u mendimit t' em, asht nevojë qi në në 
akordohet leja. ketë artikull lë shtohet fjala ,, per 

Mbas kësaj kuptohet se vetem ata i tregti,,. 
qi mund të ngrehin fabrika, kan të Do t'i përgiegjem z. F. Vokopo 
dre] ë të punojnë e të bainë tr"gtl me I lës, qi thotë, qi duhani i grimë mos 
duhan e me cingare, vetëm 4-5 kapi- 1 të dalin jashtë. Qellimin qi neve ke 
tarlsta, e se nji n]. ri i cili i ka nji ka- I 
pita! e qi dishron me nxierë në krye 
tue ba cingare të mira me dorë, rue 
mbledhë 20-30 goca, qi të nx'errin 
tuk ai dhe këto bukeu e tyne, ai njeri 
nuk paska të drejtë, Mue më duket qi 
njeri kësisojir, kur paguen taksin Qe 
veris, paau.n banderolin, duh -t te ke 
në të drejtë të bajnë cinga-e e të she 
sin cinuare. Përse t'i humbet e ctr, j 
ta e këtij dhe p se të kenë preference 
e të Ltoinë fabrikat. U.1 do t',:_;he ku 
mira këtyne fabrikave se fibrikat pu 
shojnë puntorët, se nji punë qi lype 
nji mij pun tor, kur asht maqi-ia mun d 
t~ kryhet me 10-15 punter. Nga ky 
~hkak n:~ Misir, nuk lanë te krijojnë 
Iabrika. Asht e •. < rtet \ ash tu si tha 
Z. Barniha, ~.? k1"'"' nj eri'z nuk mund 
të konkurojnë fabrikat, po, nji njeri qi 
mbin nj1 tregti t" ë, qi punon 
nurë e me duhan te zg'e.lhun, ai mund 

ë bainë nii kliertelë e cila p-el.ron 
cngaret e ti1:i. se si thashë ma sipër, 
cingaret e punuerne me dorë [anë kur 
do herë ma të mira se ato t< maqi 
nës. 

Pra, un jam i mendjes, qi io \ •. 
tern nuk duh .r të n Jalohen ara qt 
bah,: cingare me do ·ë, po r' ankora 
.,hJ'Jen, se c'nucret me do -;_: ian ' riH 
të mira dhe atyne qi kërko në leje 
nga Qeverii, pët· U! ba c.ngerc me 
dorë, duhet me i a dhanë. se aa du 
hanin do t' a marrin me g;ithl; ban je. 
rolcn në depo të Qeveris. 

Z. Q. KA!<AOS.VIANI : Ligia nuk 

mi asht, qi duhanin t' a përmrësojmë 
edhe të dalin jashtë i grimë ose i ra 
grimë, se tue dalë i ashtë duhani, do 
të hyenë para rnbrendë, dhe tue kenë 
populli i pasun do të jenë i pasun:e-1· 
dhe Shteti. Thohet se në qohë se 
nxjerre: i grimë duhani, pt'r t'u ex 
portue jashtë, a'ëherë, në vend qi të 
shkojnë n' s të vendin ku destinohet do 
të hyenë në Shqipni kontrabandë. ·z. 
Kryetar! ~~ii riji qi mendon qi t1! bai- 

j në kontrabandë, ai kontrabanden e 
ban kudo e në të gjitha mënyret; ai 

I 
kontrab mden e ban edhe në magazi 
nat e Qeveris. Veç kësaj, ai qi do me 
ba kontrabandë e nxjerrë duhanin e 
pa grimë jashtë dhe e grinë në kaik 
me havan> Prandaj un proponoj, qi 
duhani të jetë i tirë të dalë iash-ë i 
grimë e i pa grimë; se kontrabanda 
mund rë bahet ma tepër me duhan të 
pa grimë se sa të grimë. Kioftë se 
shift'! e pranueshme shtimi i fjalës 
,,pa tregti», 

Z. V. BA MIHA: Si mbas Iialve 
qi po bahen, mjer+sht po shof se ata 
rojekt-lgien r.uk e kan kendue faret. 

fr,rndaj o t' a këndojnë në fund enë 
l,r_p , ,•f~ mos k th"~ë fialf: fare. Tho 
te i nd. r. hot ga I Elbasanit Z. Bllo- 
hni se si mh. s rrt.kullit I. mbjellja, 

mbledhja. shitj-: dr c exportimi i du- 

giithëkush mund të hpenë mbrenda, 
Nuk kemi ardhë akoma mbi të grirnu 
nit e duhanit, se mbi kerë bahet fjalë 
në Kap. e dytë. Pra, ja t' i këndojmë 
këto, ja mos të bisedojmë fare. 

Z. Llogori thotë, se vetern ata qi 
kan kapital kan të drejtë me ba ci 
ngare dhe asnji masë nuk asht marrë 
për ata qi punojnë me dorë. 

Artikujt 3 e 4 janë ba maksues 
' për a'a qi punojnë më dorë Art. 3 
thotë kështu: Përsornve a shoqënive 
qi kan instaluerne ose dishrojnë me 
themelue fabrika për të grimunit e 
për punimin e cingareve të purove e 
të burnotit, ju akordohet leje e insta 
limit me këto e këto kondita, dhe nuk 
ndalon ndonii tjetër qi të kerkojnë le 
je e nu'( do me thanë se vetem ata 
qi kan pare e kiln nji tillë të drejtë, 
po ata qi ksn pare mund t' instalojnë 

, fabrika. Pastat vjen Art. ma poshtë 
dhe thotë: Mb;s dekretit zbatues të 
kt'sai ligjë, grisat (havanxhit) e duha 
nit e punuesat e cingareve me dorë, ja 
në të detvruern me i drejtue financës 
së vendit e me kerkue leje për të gri. 
munit e duhanit ose p."r punimin e 
cingareve. Pra lë kërkojnë leje dhe i 
u epet, d. m. th, se ky artikull asht 
ba maksues për ketë kategori. Prandaj 
të merrni pro]. ktë-Iigten e t'a këndo 
ni në krye e deri në fund, në qoftë 
se ka ndonji të rnbetë, thoni, se ju 
japë shpjegime, po jo të kundërshto] 
në ketë mënyrë se kështu nuk kup 
tojmë njeni tjetrin. 

Vjen i ndër. Deputeti i Beratit Z, 
Q. Karaosmani c .'•e thotë, qi mund 
të bahet kondrabandë me duhan të 
pa grimë rue gri neper Illuga. 

Po si do t' a krejë jashtë, se lypet 
hanit, [anë të lira. Po fa shikojmë / ja te ketë banderol, lypet të ketë vu- 
ke.ë artikull r:H çikë me pak kujdes, len. Tj: tër asht kur grihet edhe shkon 
.,y artikull t1:i:1 fjalë mbi prodhim, jashtë. Na thotë Z, e tij se duhani 

I 

d'•: kur t'iohet se ,~cr,1 c Parlamentit / mund të grihet nepër barka. Më du- 
asht c 111 pun, o uk do me thanë se, I ket se po kerkojnë gjana fantastike 
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dhe nuk asht e mundur të vazhdojë 
bisedimi në ketë mënyrë. 

Z. K. RADOVICKA. Z. Kryetar I 
Sa për shoqënit e vogla qi mund të 
ketë nji njeri 10 ose 12 vajza për të 
punuernit e cingareve, mbasi duhani 
po banderolohet, Qeve rija dot' a ketë 
marrë parasyesh, qi at i qi merren me 
ketë tregëti t'i u epet leja për të pu 
nue cingaret [ashta depos së Sht-tit. 
Por un do të themi nii g.a tjetër, dhe 
këjo due qi të jetë e sh-nuerne në 

Z. S. RI.LOSHMI: I përgjegjem 
k nd r. Deputetit të Gjinokastres Z. 
Barniha qi mos te kujtojnë se nuk e 
kam këndue, po e kam këndue e kam 
slud.ue e pranda] po fl 1<:, e pse po 
g;ejë kur dcr sh'irn ndër Ij rlë ·qi po flet 
vet Z, e tij, pse na ka shpjegue ndry 
she e na doli rdryshe. 

Asht e drejtë ajo qi thotë Z. Karn, 
se nuk i kam p iralizue nenet, po i 
kam barasue dhe i gjeta në kundër 

I shtim me rienin tieti in. Art. IG. tho- 
proces verbat, qi neser ara qi do 1' i : të, kështu : Duhani i punuern i hapun 
adreson Qeveris e të ke, kojnë vend I ose cingare, purot, burnot mbesh-i- 
për të punue në mag sze, :ë mos u lien nder enë prej gr. 2:'i, 50, I 'O, 
thotë se nuk kemi, se un jam i sigu- 500. 
rët qi Q •. veriia nuk de të ketë godina Enët me duhan ose me cingare do 
të rr jaftueshrne për në të gji th qyte- . të jenë rnbështielluna me banderol në 
tet e shqipnis, Mund të ketë për Shko- I të ciltn asht shenue •. dhe sns iia e gra. 
der e Vlonë, por dot' i mungo'në për me ve qi përmbajnë. 
në Preferkturat tjera. 1 Band, rola c!on H: giitet me kujdes 

Sa për duhanin qi do t' e xportohet 
iarn i mendjes q' dokumenta: t~ sje 
llen nga jashtë. 

Z, V, BAMIHA: Sa për piken e 
parë nuk asht e mund un të veprojmë. 
Sa për piken c dytë do të përgjegjcm 
kur të vimë në Kar. e Ill. Mos pan 
deheni se n]i ligië mu-d të bahet aqë 
ridikyl, qi nji njeri qi bl.në nii pa 
ketë cingare ose nji pak .të duhan, 
nub mund t' i sh rinë në kuti t~ v.t ; 
dhe në Greqi edhe në Bulgnri ka ba 1- 
derolë dhe ç'do njeri qi blenë nii pa 
ketë cingare ose duhan e merr prej 
enet dhe e ven në kuti, si me duhan 
hapua si me cingare. dhe kerkush nuk 
mund t: i thotë a•ij pse e vuene atje. 

Z. K. RAJOVICKA : Nii njt rz qi 
paraqitet në financë e qi kl !0-15 
varza apo djelm qi puno'n ~ cingar-, 
këti njeri a do t' i [epet le.e ? 

Z. V. 8.!;MIHA: Nuk asht e mu. 
ndun qi këtij t'i epet leje të punojnë 
në dyqan të vet, po atij do 1· i tham 
eja këtu, ti! jap nj; copë vend, ban 
nji qoshk puno e shit sa të dueshë. 

në rnëndyië qi ena mos të çilet pa u 
shkit banderola. Për kerë artikull po 
kunder shtoj, me qenë se Qeveriia 
po mt rr taksen e duhani: kur po del 
[ash ë r gl shpija e b me pt r ke te 
qellim dhe po i ven nji kontroll, d. 
m. th. bander oleri Me dalë s' andejmi 
ai duhan asht i lirë, si tregtari si kon 
sumatori të bajnë çë duen, 

Pastaj Art. 4. thotë, se grisat e du 
hanit lyp:t të marrin leje nga Shteti 
kur duen të grinë duhan e të bainë 
cingare, dhe Ar'. 16 'hotë se paketat 
të banderoluerne mund të shiten, d, 
m. th. se janë në dispozicion të treg 
tarit e të korsttm'.lto·it, të c..il~ r'mund 
t'i dispojnë si të duen. 

Z. V. BAMIHA: Jo .... 
Z. S. BLLOSHMI: Duhanit të gri 

më i vihet banderola dhe paguen nji 
taksë, dhe kur duhani del s' andejmi 
unë me ketë duhan baj ç' a të duerni. 
Mos të bairnë sofizma .. 

Në kftë ar-ixull do të marrin le 
jen, si ata qi bajnë ci-gare si edhe / 
ato qi grinë duhan. 

Mirë se ai qi do të grinë duhan, 
do të m irr l.ieu për me hye n'atë lo 
kal, po nuk e kuptoj pse do :1ë kër 
koj l.je edhe për punimin e cingare 
ve. Leja, a do të merret kunder nji 
taksi apo për dije? Pse do të ker. 
kohet leja? Çë kuptim ka këjo leje. 
Mirë se për duhan, po për cingare 
pse. Pra kërkojë nga Z. e tij të na 
shpjegojnë. 

Z. V BAMIHA : Ltje kërkohet qi 
do të venë në magazen e Shtetit të 
jetë i punë ;, qi mos mun ct të vejnë 
gjithkush E dyta, kur kërkohet leja 
për punimin e cingareve, do të thu 
h t rn'atë kcrkësë se a ban cingare 
ptr hesap të tjer ve apo të vedit. E 
treta: marrja e lejes ka të bajë edhe 
me taksin e patentës. 

Z. S. BLLOSHMI: Këto trij arë 
sye s' [anë gia hiç. Thotë Z. e tij se 
do të merret leja për p&p:l!sen e tak- 
ës së patentës. Taksa e p temës ka 

nji ligië të pasaçrne, dhe cë do treg. 
ti e p~.£•:en këtë dhe nuk ka nevojë 
të futet kë.u, Nii qi kague taksin e duha 
nit, asht i tirë të bsjnë çë donë, dhe 
në dashtë te punojnë pvr hesap të vet 
në dashtë të punojnë për hesap të 

I tierve, Un mproj ketë parim qi, mbas 
pagimit të taksës, ai qi merret me 
mjeshtrinë e cingareve dhe :të duha- 
nit, asht i lirë, po sa ka pague tak 
sin, të baië çë doenë, Qellimi asht 
kjartas, dhe na sa do qi flasim, asht 
kot e prandaj z. Kryetar venie në 
vc'ë dhe ne e fitoftë shumica, mirë. 

Z. Q KARAOSMANI. Mbi pikën 
e k< tij artikulli ne pranon shumica, 
te shtohet fjala "për tregti», Due t'i 
rë·gjegjem të nder. Deputetit të Gji 
nokas rës Z. Barnihës, i cilli thotë, se 
nuk mund të të futet ndër gjemija du, 
hani për hava e tuke thanë Z. së tij, 
qi nji njeri qi do të bajnë kontrabandë, 
e ban në t~ gjitha rnënprët. N' Ame 
rikë kan xanë nepër vapore kazana 
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për me pjekë atkohol, kështu edhe 
duhani mund të grihet në barkë-, 

z. V. BAMIHA: Me areoplon do 
t' a barin. 

z. H. MYFTIU : Në shi do t' a 
grinë, .. 

Z. Q. KARA05MANI: Barket kan 
tenda Zotërinj. Kontrabandës nuk 
mund t'i bajsë ballë, se kontrabanda 
bahet kudo, dhe ai qi do t' a bainë 
p~rdoron të gjitha rnënyrët, Qellirni i 
jonë këtu asht, qi duhani i Shqipnis 
t' exportohet, se prej exportimit ka 
dobi hem populli hem Shteti Shqiptar, 
se exportirni tregon zenjnllekun e ve 
ndit, e kur populli tjetëjzeng]n asht 
zenjin edhe Shteti. Për përmirësimin 
e duhanit kam me folë kur të mare 
het ligja. 

Z. L. LLOGORI. I oder. kolegu i 
jonë Z. Ba miha, bani nii Fj rlim të ci 
!lit i dha nji tonë apostrof e egersirë, 
nji fjalim t' egertët qi nuk lejohet në 
nji Parlament, dhe tha, se Z. Llogori 
bashkë me shokë qi nuk e kan kë 
ndue ligjen, lypen të hesh.in Mund 
dhe mos t' a kemi studjue aqë sa ata 
qi kan interesë, po kur do herë nuk 
duhet të datim [ashta rregullit e të 
flasim me nji tonë agersiv. 

Z. S. TOPT ANI : Fjalët e Z. Ra 
dovickës, si edhe të Z. Llogorit me 
heqin vërejtje, se nji familje mund të 
jetojë tue bamë cingare dhe kur ka 
pague taksin e të grimit, pse mos të 
ketë të drej rë të bajë cingare në sh pi, 
se, si 1h:.1 edhe Z. Llogori, cingaret 
me dorë kan vleftë ma fort se ato qi 
bahen me maqine. Qellirni i ligiës, 
asht kontrollimi, dhe insistimi qi ci 
ngaret k bahen vetëm në fab ikë, sot 
për sot nuk më duket i arëspeshern, 
pse nuk jemi devolupue në rnenvren 
e dishrueshrne, dhe duhet të dimë se 
sindikatct kan shkatrue popullin e 
Shteti! në vende të· tjera. Po të cak 
tehet në banderolë se ky duhan asht 

caktue për cingare. dhe ai qi dishron 
me ba cingare vlen e vulos 2000-3000 
pake:a, nuk e kuptoj pse mos të ketë 
të drejtë të bajë cingare. Në dona me 
folë me logjikë, ky asht shpirti i li 
gjës. 

Z. K. RADOVICKA: Un ketë ar 
tikull do t' a votojë me nji kondit". 
Un jam i bindun se Minis•rija e Fi 
nancavet, do të gjejë aqë vend për 
me instalue ata qi punojnë cingare, 
se në Shkod. r e gietke ka shumë qi 
punojnë këtë mjeshtri, 

Z. KRYET ARI: Ligja u shpjegue 
e po e Ve në votë. Ma përpara kemi 
propooimin e Qeveris e pastaj vi, n 
proponimi i Z. Bl!ashmit me ngrit]. n 
e fjalës ,,ose për punimin e cingare 
ve ,; 

Z. S BLLOSH \11 : Do me thanë, 
cirgaret janë të lira dhe mund të marr 
leje pa paguem ndenji taksë. 

Z. KRYETARI: Pastaj kemi pro 
ponimin e Q. Kara.ismanit qi thotë të 
shtohet fraza »për tr,gri. si edhe 
prnponim n e Z. S. Toptanit. 

Z. V. BAMIHA: Me qenë se do të 
vihet në vo ë art. 4, sikur asht në 
proj ekt-ligjë, deklaroj se po nuk 
u voiue artlkulli si kur se asht, kon 
trollimi i taksës asht i pa mundun, 
dhe nuk e di se Mini,trija e Finan 
cavet mund të zbatoj nji li gjë kësi· 
sojit. 

Z. S. BLLOSMI: Nji Deputet nuk 
mund të rarnplasoinë Ministrin, pra 
duhet të vinë Ministri i Pinancavet, 

z; NDREK KIÇI: Po u gri duha- 
ni në magazet e Shtetit dhe u pague 

I rakasa, nuk e di pse mos të shkojë 
, në shpi me u punue cingare, se Qe 
verija havanet po i mbledhë, 

Bahen 5 minuta pushim e pas 5 
minutash mbledhja mbështillet prap. 

Z. i(RYETARI: Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Z. A, HASTOPALLI: Ndër bise- 

dirnet qi rodhen gjanë e gjatë u kuptue 
se qellimi i snumve prej nesh qe, qi 
punimi i cingareve të lihet i lirë. 

Ma në fund relatori i Qeveris Z. 
Barniha, tut: dashtë me luftue princi 
pin qi mprohesh prej disave n' inte 
resë të punimit të lirë, tha se, nuk 
mund t' a pt anoj se nuk ka nji kon 
troll. U banë 5 minuta pushim dhe 
vazhduen bisedimet privatisht për me 
gjetë nji rrugi të mesme, qi hem pu 
nimi të jetë i lirë edhe kontrolli të 
jetë. Prandaj un bana nji formulim i 
çilli ashe i kjartë dhe i jep të gjithë 
siguritë e duhuna. 

Prandaj le të këndohet proponimi 
i jem, se më duket se këjo asht for· 
mula ma e mirë. 

Këndohet formolimi si pason: 
Fabrikimi i cingareve me dorë o 

se me maqina asht i lirë kudo e për 
cilin-do, me konditë qi puntori ose fa 
brikatori të paraqes përpara autorite 
teve kompetent aqë kilogram cingare 
sa ka marr duhan të banderoluem, tue 
shtue edhe peshen e letrave të cinga 
r.s qi mbështillet duhani, për t'u 
mbështjellë këto cingare me bande 
rola. 

Z. V. BAMI HA: Në ketë menytë 
si asht formulue ky artikull, lamë se 
cilin të lirë me punue cingare ku të 
doenë, d, m. th. se ne ketë menytë 
Qeveriia do të mbesin pa kontroll, 
se gjithkush do të bajnë çë doenë, 
Merrni ligjët e botës dhe do H! shil 
ni se nji ligjë ma me lehtesira se këjo: 
nuk do të gjeni kerkun, Kur duem të 
marrim nji taksë, lypet të pranojmë 
qi baza lypet të je1ë, qi jo vetem të 
marrim nji taksë, po të kemi edhe 
kontrollimin në nji vend, se në ketë 
mënyrë hem kontrollimi bahet dhe 
shpenzimet janë të pakta, 

vijon 
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81 SE DI M ET E SEN AT IT 
Mbledhja 23 

E Hane 10-V-1926 ora 10 p, 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

Z. A. DIBRA: Jo nuk asht nevoj 
e nli Dekretit për mbledhjen e të dy 
Dhomave se Statuti flet kjartazi. 

Z. S. VUÇETERNI: Statuti flet 
kjartazi qi kur mbete vakant rdonji 
vend në Senat mblidhen të dy Oho· 
mat për kompletimin e vendit vakant, 
por në Statut nuk vaktohet koha qi 
duhet m'u mbledhë të dy Dhomat. 
Natyrisht si mbas dispozitave të Sia· 
tutit të dy Dhomat marrin vendim 
veçanërisht se e cilia për mbledhjen 
e përbashkët. Senati me të mbetur ve. 
ndi vakant lajmëron Dhomën e Depu 
tetve tue tregue nevojën për mbledhjen 
e përbashkët për mbledhjen e Sena - 
torit të ri, por nuk mund të caktoj 
kohën e mbl. dhies, se Statuti nuk i 
jep ketë të drejtë, pra Senati s'ka të 
drëitë emponimi, me lajmërimin qi ka 
ba Kryesija e Senatit detyrën e v, të 
e ka krye, në u vonoftë ptrgjig;a e 
Dhomës së Deputetve, i përsërisim 
dhe oji herë shkresën, dhe s' jam i 
mendjes Qi të caktoojmë di.ën e mble 
dhjes së përbashkët si qi e thotë Z. 
A. Dibra. I 

Z. A. DIBRA: Art. 49 i Statutit ' 
flet kiartazi, dhe si thashëqi për mble 
dhjen e të dy Dhomave nuk duh: t 
Dekret i Shkëlqesia së Tyre Kryetarit 
të Republikës, se si mbas dispozitave 
të Statutit për mbledhjen e përbashkët 
ka të drejtë të proponoj dhe nji nga 
antarët e Dhomave Legjislative, sa për 
ketë rasë s' ka nevojë fare se Statuti 
thotë qi për kompletimin e nji vendit 
vakant të Senatorit mblidhen të dy 
Dhomat, por koha si thashë nuk asht 
çaktue, por mbas mendimit t' im kom· 

pletimi duhet ba me nji herë, Sa për 
procedurën e mbledhjes së përbashkët 
të dy Dhomave, këjo mund të bahet 
dhe me Dekret të Kryetarit të Repu 
blikës dhe me proponimin e nji anta 
rit të Dhomve Legjislative, por pro 
eedura e kësaj mbledhje asht këtu 
n' art. 49, pra mbasi koha për kom 
pletirnin e vendit vakant për Senator 
nuk asht caktue nuk jemi të ddyruar 
ti! veprojnë si mbas artikullit qi flet 
për komple imin e vendit vakant të 
Dhomës së De put. tve. Senati mbasi 
nuk ka mar, ë përgiigje nga Dhoma e 
Dsputetvc, them qi të përsërisin edhe 
nii herë shkresën iue tregue dëshirën 
përkornple timln e këtij vendit në ketë 
sesion, dhe nuk thash qi t' ja empo 
nojmë Dhomës së Deputetve, por t'i 
tregojrr ë dë-h.r,', 

t; KRYETARI: Ki.'jo r.gjc:t ng:i qi 
asht nji gia qi ndcdhë per herën e 
parë, dhe qi nuk asht bërë Lizja mbi 
rnëndvrën e z.giedhje ve të Serntorve 
dhe jam i men imit qi të vihet në 
rendin e ditës për rn' u bisedua. 

Z; A. DIBRA: S' asht nevojë për 
venjen në rendin e ditës per m' u bl 
sedue, se S'atuti Ilet kjar az. 

Z. I. XHINDI: Z A. Dibra thotë , sot ose pas kaq muajsh. Procedura 
qi s'ka nevojë për Dekret të Kryeta- I për kompl tlmin e nji vendit vakanl 
rit për mbledhjen e të dy Dr omave I në Dhomën e Deputetve asht e cak· 
së bashku, por ke ë nuk e bazoj me 
ndonji artikull t~ Statutit. Me të vër 
tet në Statut nuk ka ndonji nen qi të 
caktoj mëndyrën e mbledhjes së dy 
Dhomave, dhe me qenë se s' ka ndo 
nii shenim të këtillë veprohet si mbas 
rregullave të përgjithshme, dhe po 
muarme shernbullë qi për kompletimin 
e nji vendit vakant në Dhomën e De 
putetve duhet Dekret për ketë arëspe 
dhe për mbledhjen e përbashkët në të 
këtilla raste duhet Dekret i Kryetarit 
Republikës. Sa për detyt ën Kryesija 

t Senatit e ka bërë, se si tha dhe z. 
S. Vuceterni qi neve s' mund t'i im· 

ponojmë Dhomës së Deputetve dhe t' 
i caktojma datën e mbledhjes së për. 
bashkët. 

Z. A. DIBRA: Art. 49 i Statutit flet 
kjartazi dhe s' asht nevojë e Dekretit. 

Art. 40 i Statutit flet se kush e 

zgjedh, por procedurën mbas së cilës 
duhet veprue nuk e kallzon, dhe ptr 
ketë duhet venë në rendin e ditës qi 
ti:' bisedohet. 

Z, A. DIBRA: Procedura asht çil· 
tazi n' asht se kemi dëshirë qi kom- 
pletirnin e vendit vaka rit t' a lamë për 

vjesntë, por mbas mendimit t' im nuk 
duhet lanë, por sa për bisedimin mbi 
procedurën qi duhet ndie kun, këjo 
asht interpretim, dhe nuk asht velim 

në të drejt. n e Senatit. 
Z. H. XHE.\1ALI: A me Dekret ose 

me proponirnin e ndonji pjestarit të 

Dhomave do të bahet mbledhja c për· 
bashkët, mbi ketë s'ka kundërshtim~ 
Si tha dhe z. A. Dibra qi Statuti flet 
ç ltazi, pra as nji njeri s'ka të drej 
ten të thotë qi zgjedhja do të bahet 

tuerne në Statut, por për Senator jo 
Neve nuk the ni t'i imponojmë Dho· 
rnës së Depuretve et' i caktojmë daltn 
e mbledhjes së përbashkët, por the 
mi qi. t'i përsëritet shkresa, tue i 
tregue arsyet e nevojës të komplet 
mit të vendit vakant se këjo :BM. 

shkak ligjuer dhe jo imponim. 
vijon 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
I 

BKSH



Vjet V. Tiranë, e Merkure 18-Gusht 1926 Nr. 136 

~EPUBI.tl~A $fiQIPTA~S 

Zyrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

pAJ rIME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit IINjl copë ! lavës fr. ar Q.1-5 ; nfl Np! 
Shqlpni ; fr. ar 20 )ashta; T I R A N £ e javl!s sl! kalueme fr ar U)O. 

Titra zotnimi Teqe të këtij qyteti, mori funt tue 
Z. Vule, e bija e Sulejman Taba- mbetur përkohësisht për mbi Z. Ferik 

kut prej këtij qyteti, kërkon letër Zot· Çenen për fr. ari 3000 (tremi) mbasi 
nimi me kohë kalimi për nji dyqan nuk u-prezantua ndonie ofertues tie 
me ixharetejnë qi ndodhet në rrugen tër, 

, Bezistan ose në Rener me këto kufij. Pra çpallet për se dyti, kush dë- 
_______________ 11 Përpara rrugë; nga e djathta Hysen ·1 sheron me ble të prezantohet në ketë 

T 
~ d h Kopili; nga e maj ta Hysen Dakli dhe zyre në 15 pesëmbëdhjetë dit që nga e n rys me prapa Suleiman e Y mer Myhrcr Ba- dat e botimit të kësaj shpallje të 

P 
hi . M p Mb tha e Vasil Thana. shtojë 5°]o se në mbarim të këtij Afa- 

US 1me-emn1me . · . s· ct· . N 4 · d të hi d r· · · · h 1 mbas ven irnit r. 68 d 23· ti o s itet e initivis t pa mos 
Per arrësyet dhe mbas urdhenit • 

Nr. 1347 dat IC-Vll-926 të Kryesiës së 
Republikës, pushohen nga puna Pro 
to-arkivist i asaj Prefekturë Z. Llarnbi 
Shallvari dhe Sekretar i Shtetit Civil 
Z: Haxhi Selmani Kanina, dhe po si 
mbas urdhenir të siperrne oë vend ti:: 
parit emoohet Z. Ab.din M. Jonuzi e 
në vend të dytit Z. Murad Bajraktari. 

PERMBAJTJA 
Të ndryshme pushime-emaime në M. 
P. Mbrendshme. 
Shp. e Prefekturave mbi postbartjen, 
mbi tritra zotnimi. 
Shp. e gjyqeve, kadastrës. 
Shp. e tretë per nenshkrim akcjonesh, 
Bisedimet e Trupit Legjis!ativ. 

Shp. e Prefekturave 
Mbi Post-bartjen 

Këshilli Administrativ i kësaj Pre· 
lekturë vendosi nxjerien n ' adjudikstë 
të postëmqarties me automobil Shko 
dër-Lesh-Milot Kruej Hani Babait Ti 
ranë e vieçeversa Shkodër-Shingiin 
Shkodër adjudikata provizore fillon që 
me 14 të muajit korent deri 25 dhe 
ajo definitivja që nga 26 deri 
30.VIIl-26. Offertueslt për hollësina të 
drejtohen kësaj Prefekture. 

Tiranë 14-Vlll-26 p, 887 

u-pranuar nonië shtesë. 
P. 10 G'inokastre, 11-8-926 P. 890 

7-26 të Këshilliës Administratës këtu 
ahme shpallet më nii afat pesërnbë 
dhitëcitësh se kush ka ndoj kundrë 
sh tim t'i drejtohet Këshillit Adminis- 
trativ të kësaj Prefektërë mbrenda në Mbi padien e ngrehur në Gjyqin 
afatin e caktuem, për ndryshe epet ven- e Paqlt të Gjinokastres nga an· e 
dim për me u ba veprimet ligjore për Haxhi Xhaxhi ut nga Giinokastra' kun 
dhanjen e deftesës së tapis të zonjës. dra I) Qerime Vejsel Hoxhës eve e 

p. 10 Elbasan me 12-8-926 p. 926 Abdul Katos, 2) Asim Abdul Katos 
Zav, Prefekti Elbasanit 3) Sadika Abdul Katos, 4) Behje Ab- 

1---------------I dul Katos dhe 5) Fezije Sheh Musta. 
fajt e ve e Harun Katos të gjithi! nga 
Gjinokastra, për pagimin e shumës 
prej 44, 50 (dyzet e katër e gjysmë) 
Lira Turke flori, q'i detyrohen Abdul 
Kalua dhe bijt e tij Asimi edhe Harun 
Kalua solidalisht si mbas një akt-de 
tyrimi me d. 3 Korrik 912. 

U caktua dita. për gjykim për me 
30 Nentor 1926 diten e Marte ora 9 
(para-dreke) 

Me qenë se ~g~ të" paditunit t\fim 

* 

Shp. e Gjyq~ve 
Me qenë se ankan e parë që u 

botua në fletoren zyrtare Nr. 99 datë 
26 6-926 mbi shitjen e shtëpisë pri 
shur bashkë me selemllek e me kop 
shtë që zotnojnë bashkërisht ZZ. Fe 
rik Çene, Sanie, Selami, Qazim, Na. 
dire, Sallie, të bijt e Selih Çenes dhe 
Razie e shoq e Salih Çenes të gjithë 
nga Gjinokastra e ndodhur në lagjen 

I 
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Mbi padien e ngrehur në Gjyqin e I 2 " 
Paqit të Gjinokastrës nga an e Haxhi 
Xbaxhiut nga Giinokastra, kundra I) 
Qerime Veisel Hoxhës e ve e Abdul 
Katos, 2) Asim Abdul Kales, 3) Sa- 
dika Abdul Kalos, 4) Behje Abdul 
Kaios edhe 5) Fejzije Sheh Mustafajt I 3 ,, 
e ve e Harun Katos të gjithë nga 
Gjinokastra, për pagimin e shumës 
prej 21 Lira Turke flori, q'i detyro- 
hen Abdul Katua bir' i tij Harun Ka- 
lua solidalisht si mbas një akt dety- 
rimit me d. 1 Korik 912, u caktua 
dita_ për gjykim per me 30 Nentor I 4 ,, 
1926 diten e Marte ora 9 paradreke. 

Me qenë se nga t! paditunit Asim 
Avdut Katua ndodhet n' Amerikë, me 
banim të paditun në bazë të nenevet 
26 t! 32 P. C, njoftohet me anen e 
këf.ai s_hpallje të prezantohet në diten 
edhe oren e nail-përmendur para ke tij 
Gjyqit se per ndryshe do të shikohet 
gjyqi në mungesë. 

p. Giinokastre, 8-8-1926 p. 885-I 
Nd. Gjyqtari 

Thirrje 

Abdul Katua ndodhet n' Amerikë me 
banim të paditun në bazë të nenevet 
26~e 32 P. C. njoftohet me anen e 
kësaj shpallje të prezantohet në diten 
dhe oren e nalt-përmendur para-gjyqit 
se për ndryshe do të shikohet gjyqi 
në mungesë. 

p, 10 Ojinokastre, 8-8-926 p. 885 
Nd. Gjykatësi 

• 

I P,andehun Zef Ndreka nga Tiva 
ri ma parë banues në Tiranë e tash 

J 

me banim të pa ditun i pasdehun 
per keq-përdorim besimi ndaj ustahin 
e vet_,Satvator Kurtin, tue i grabit 
300.Kr. Serme; thirret për t'u para 
qit para gjygjit Shk. I. Tiranes me 
D .. J.IX~26 .ora 9. d. 

Kjo thirrje per botim të nevojshem 
dergohef në fletoren Zyrtare. 

Tiranë 16-Vlll-26 
Nr. 1351 · · Kryetar' i Gjygjit. 

Shpalljet e Kadastrës 
Nr. Pre]. Nenprel, Lagja Sendi Kufini Sipërfaqëja 
1, Durrës Shijak Lagja Kopështë L. kopështë Mcharrem dvn, I 

Re i damë Rreshit e rruga kepë- met. 33 
shtit, p. kopështi Murat 23°[o50 25 
Mukës e kopështi vath gjatë gjanë 
Hushit v, kopshti Zyber 
Rroshit, J. koptështi damë 
i Sid e Murat Keçit 

kopështë L. kopështi Havas Mu- " dyn. t " 

" 

i damë stafa Çekut e Muha rrem met. 33 27 
Adem Rroshit p. dyqani gjatë gjan 
Muharrem Eljazit dha kani 
vetë v. kopështi dam Idriz 
Zyër Rroshit, J, Aslan Ramazani 

,, kopështë L. rrug.i shpivet, p. ko- kut. 1200 
i damë pështi Seid e Murat Ha- met. 28'1, 

xhi Zyber Keçit J. rruga 50 20 4l 
qi shkon në shpijat e qerim 
Rroshit c Kapllan e Malo- 
kut, J. shpija e kopështl dam 
i Havas Mustafa Çekut, 

,, Nii shtëpië D. e Mb. kopështi dam Kut. 400 
përdhesh me i Muharrem Rroshit M. kop- 
4 cda l pështë vetë p. rruga shpiëvet 
gielltore l. 
hajat dhe 

oborr ldamë 

" 

\ 

Nga posuuiia e sipër shkrume, në I epet letër Zo'nimer, 
në pasunien e shkruem në kolonin •1 p. 10 Durrës 12-Vlll-926 
1 e 2 gjinden Zotuesa ZZ. Seidl e Nep. Kadastrës 
Muradi të birtë Haxhi Zybër Keçit dhe 
në pasuniën e shkrumun në koi. III e 
IV giindet Zotnuse Z. Havaja e bija 
Mustafa Çekut të cilët pasuniën në 

Shp. e Gjyqeve 

Iialë, në Zyrën e Kadastrës mbasi 
nuke kan të rregjistrume dhe dishirojnë 
t'i rregiisrroin tue marrë letër Zotni 
met në gjuhen Shqip, kësaj here si 
mbas vendimevet të Këshillit Admni 
stratës Shijakut Nr. 86, 87. D. 15- 
Vl-976 vehet në shpallje prej datës 
shpalljes mbrenda 15 ditve kush ka 
ndo nji kundërshtim t'i paraqesi kë 
saj Zyre dekumernentat provuse, për 
ndryshe në mbarim të afatit do t' i 

'v\basi nuk asht zanun Xhemat 
Gjergji banues në kat, Kamber JS të 
Shijakut që pandehet se me d. diten 
e ka vrarë të quejtunin Ali Sutfullla 
Gjergjin nga kat. Kamberas të Shija, 
kut Kryetaria e Gjyqit të Shk. I. Ti, 
ranës që prej datës sh pall] es të këti 
vendimi të pandahunit përmendua i 
nepet dhetë dttë afat, për me u pre 
zantue para gjyqit, Në qoft se nuk i 
paraqitet gjygiit mbrenda këti afati vër· 
tetohet se nuk don me Ju bind ligjës1 
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dhe kështu ka_ me t~ shil.ue ~iyqi. në I da ~ëti ~fati _v:~tetohet s~ .. nuk don 
mungesë, kanë me JU r- zue te drejtat me JU bind ligjës, dhe kështu ka me 
civile ka me ju sikvestrue pasunija u shikue gjyki në mungesë, kanë me 
dhe me as nli mënyrë nuk ka me ju rëzue të drejtat civile ka me ju 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e sikvestrue pasunia dhe me as nii më· 
bamuna. 

Të gjith gjendarrnët e policët janë 
të detyruem me zanien e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, ~72 
të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Tiranë më 13·Vlll1926 p. 884 
Kryetari i Gjyqit 

* 
Mbasi nuk asht zanun Shefik Tur 

ku banues në kat Zembisht të Peqinit 
që pandehet se me d. ditën e ka vrarë 
të quejtunit Abdul Hysen Mernën e 
Asim Murat Dedejin ë të dy nga kat. 
Ltkaj të Kava'ës Kryer.ria e Gjyqit të 
Shk, I. Tiranës qi prej datës shpa 
lljes të këti vendimi të pandehunit 
përmendua i neper dhetë ditë afat, 
për me u prezantue para gjyqit. Në 
qoft se nuk i' paraqitet gjyqit rnbren- 

nprë nuk ka ma pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e barnuna. 

Të gjith gjendarrnët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Tiranë më 13-VIIl-1926 p. 883 
Kryetari i Gjyqit 

Shpallje 
E TRET£ 

për nënshkrim akcjonesh të 
Shoqnis Minjera Bakrit 

Puka S. A. 
Në themel të shkresës të Ministrit 

të P. Botore e të Bujqësis me 14 
Gusht 1926, Nr. 520-9, me të cillen 
asht pranue rregullorja të Shoqnis 
akcjonare «Minjera Bakrit Puka» 

S. A. dhe në lidhje me art. 2 të Kon 
venclonit mbi konvencjonin të made 
mevet të Pukës, me kët hapet nënsh 
krimi aksionash mbi kapitalin shoq 
nuer Fr. A. 5.000.000 i ndam në 200.000 
akcjone, ç'do akcjon me vleftë nomi 
nale Fr. a. 25, 

Nënshkrimi i akcjonevet do të pra 
nohet në Bankë Serbo-Shqiptare' në 
Cetinje dhe në Degën e saj në Shko 
der 

Çdo akcjoner ;sht i detpruem, në . 
themel t' art. 7 të rregullores të Shoq 
nis, kur nënshkruhet me derdhë ·20°)1> 
mbi sum en e përgjithshme ·të· akcjo- , 
never të nënshkrueme, d. m. th. Fr. 
A. 5 mbi çdo akcjon dhe nga Fr. A. 
1, për çdo akcjon për me" mbëlue 
shpenzimet themeluese. 

Nënshkrimet 'do të pranohen' për 
nii kohë d}' mujësh d. m. th. prej 15 · 
të Gusht 1926, të ditës së kësaj shpa 
llje në Fletoren Zyrtare të Republikës 
Shqiptare, deri më 15 Oktober ·1926. 
Tiranë, 15 Gusht 1926 

Koncesjoneri : 
Banka Serbo· Shqiptare 

Bisedimet e Truprt Legjislativ 
SESJON""I I II. 

BISEOl·M(ET E O'HO·iMES SE DEPUTE~Tr:v~E T 
Mbledhj.a 37 ' nojnë si të duen e si .. i do qe~i.' Qyesh qenë s~ Z. Minist1.~ i -~!na.nca~e _asht 

\ ashte mundun Qeveri]a të baië kontro- pa qete të lehet per n11 ditë tjetër, 
E Marte 11 Maj 1626 ora 4 m, d. \ llin, të vejë rrotull në shtëpiiat e gji th Pranohet. 

(Kryeson Z. K. Kotta) kujt, se nji punon në mal, nji në fushë Z. KRYET ARI : Bisedim mbi pro- 
. Vijon nga num 135 .. I e nji në katund dhe Qeverija duhet [ekt-ligjen mbi pensionin e nëpunsave 

Për 100 ose 200 përsoua, nuk mund te 
I 
të ketë për giithë qoshe nji gjindarm civil. 

bajmë artikull të odryshem, se damtohen u nji nëpunës, gjo qi s' mund të ve- Z. M. KASO : Edhe këjo të lehet 
pakato përsona, se sikur t~ marrim pa- het në zbatim. Me kstë ligjë janë ba për nesër me qenë se Ministri i Fi- 
rasyesh ligjët qi kemi votue deri ta- mjaft lehtesina dhe në vende të tjera nancavet nuk asht këtu. 
nl, do të shofim se kudo asht dam- si për shernbell në Greqi, këto lehte- Pranohet. 
tue populli c jo sa këtu, po edhe ma sin a nuk i kan dhe atje nuk ka asnji Z. KRYET AV! : Bisedim mbi pro. 
tepër, si.: këtu nuk damtohet edhe aqë, punues me dor, dhe na për këta ke- jekt ligien. mbi admi~istraten e ,P,~st- 
se Qeverija ': ·~yn ~ r-ërsonave u ep mi marrë masa maksues, \ Telegrafave e Telefonave, për heren 
da q a godin ku të venë e të pu- Z. M. JUKA: Zav. M. i P, M.) Me e dytë. 
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Këndohet raporti i konomis Kom 
btare si pason : · 

Kryesie së Dhomës st· Deputetve 

Komisioni i Drejtësis tue pasun nu 
mrin legat ·të mlsëve të tij, sot me 
datë 28-IV-926 shqyrtoj projekt-ligien 
e Post-telegrafave e telefonave për sa 
i përket dispozitave ndeshkimore i 
bani ndryshimet e duhuna mbi këto 
artikuj : 

N' art. 21 dispozita qi cakton dë 
nimin e nëpunsave qi abuzojnë dety 
ren, shtohet burgimi qe në nji muej 
e deri në oji veltë, 

N' art. 22 tue qenë se fraza e dy. 
të ka aji kuptim të përgjithshëm në 
fittim t' asajë fraze, shtohet fjala "ata 
zyrtar», 

N' art. 23 fillimi i dënimit pakso 
het deri në njl muej. 

N' art 24 Me q-në se asht nii di 
spozitë qi mund të caktohet me nji 
rregullore ose me nji urdhën, u pa 
i pa nevojshëm dhe annulohet, 

N' art, 25 bahet 24 dhe ata qi pa 
sojnë u ndryshohen numrat. 

N' art. 26 shtohet burgimi në nji 
javë e deri në nji muej. 

N' art 28 fraza e dytë ndryshohet 
si pason : 

"Ata qi në rasë të kryengritjes të 
mbrendshme, ose të jashtme, në rasë 
lufte ose me qetlim brigandaxhit nda- 

i loinë ose vonojnë korrespondencen 
telegratave e ië telefonave, dënohen 
si mbas dispozitave të veçanta të li 
giës ndeshkimor qi asht në veprim.,, 

Lutemi pra z. Kryetar projekt-ligja 
në fjalë me ndryshimet e bamuna 
n' artikujt nallë shenuem t' i parash 
trohet Dhomës për aprovim. 

28-IZ-26 
Për Kryetarin e Kom. të Drejt. 

. Xhefer Ypi m, P. 

Këndohet projekt-ligja artikull për 
artikutl si pason ; 

FLETORJA ZYRTARE 18 GUSHT 1926 

KRYE I. I detyruem me respektue kushtet e kon, 
Monopoli tratës ; për kundrasi pas vereities së 

Art. 1. Monopoli d. m. th. e drejta dytë qi ka me i u heqë, kontrata ka 
e të ngrëhunit dhe të çfrptuëmet H! me u konsiderue e annulueme. 
telegrafis e të telefonis me fil O pa e) Shoqëniia sipërmarrëse ka me 
fil i përket verem Shtetit, dhe nuk kenë e detyrueme me i u bindë të 
mund t'i lehet privatve veç se mbren- gjithë ligiëve të Shtetit dhe me res- 
da dispozitave t' artikujve të posaçern pektue të giithë marrëveshjet telegra, 
te këtij ligji. fike, radio-telegrafike e telefonike të 

Përjashtohen vetëm përparshme. 
a) Komunikacionet qi përdoren f) Në rasa të [ashtrzakonshme, për 

mbreoda nii shpije për korrispondirn mbrojtje të vendit dhe për sigurim të 
të dhomave ndërmjet tyne. qetësis botore, Shteti ka me pasë të 

b) Vijat e shërbimit t' udhës heku- drejtë me -idalue korrispondencën 
ravel. pjesërisht ose krejtësisht mbi të gjithë 

c) Vijat ndërmjet nii shpis treg- vijat telegrafonike, ose me martua 
tare ose privatë dhe zvrave telegra- vet për sipër punimin e tyne, Për 
Ionike të Sht tit, për me kernbpe te- ketë gje shoqënis sioërmarrëse, jo ve 
legramat ose fonogramat ndermjet të I tërn s'ka me i u dhanë asnli shpër 
zyrave telegrafonlke dhe të zotit të blim dami, por n' atë kohë s'ka me 
shpis, , muejt me i u zglatë as kontrata. 

d) Vijat ndërmjet dy shpiiavet I g) Sipërmarrsi deri sa të jetë e 
tregtare ose private të nii qyteti ose munduri, ka me përdorue përsonal 
nji vendi, për lehtësi t' atyoe dyve, 1 shqiptar. 
por kur të kuptohet se këmbehen e- i h) Pa pelqim të Qeveris asnii kush 
dhe korrispondenca publike me taksa, 1 i kontratës s' ka me u mucjt me u 
Admnistrata ka të drejtë me konfis- 1 ndryshue. 
kue të giithë materjalio e tyne bashkë I i) Në të dhanun të konçesjonit me 
me maqinat, I kondit_a baras, kan me u prelerue 

Art. 2. Të dhanunit në konçesjon shoqn:t kombtare. 
të telegrafis e të telefonis përmendua j Pranohet. 
n' artikull të parë asht nënshtruern Art. 3. Aniët (vaporat) tregtare 
konditave kryesore qi vijojnë: Shqiptare, për me përdorue mjetë! e 

a) Do të jetë n' interesë e në dobi komunikimit eletrik me jashtë aniën, 
të Shtetit dhe të kombit. janë të detvruern me marrë lejen e 

b) Koha e konçesjonit nuk ka me I Qeveris. 
kalue 50 vjetët. Me gjithë ketë pas Aniët e hueja qi kan mjete komu- 
10 vjetve Shteti ka me pasë të drejtë nikimit elektrik me jashtë aniën kur 
me annulue kontraten tue i pague si- / kan me hpernë ndër ujnat e tokës 
përmarrësit shpenzimet e barnuna ose Shqiptare, kan me marr lejen e Qe- 
me lypë qi të shoqënohet me te. I veris për me përdorue ato mjete. Aty- 

c) Shteti ka me pasë të .... rejtë kon- ne aniëve qi s'ka me i u dhanë leje 
trollimi mbi shoqënin sipërmarrëse për përdorim te mjeteve në fjalë, kan 
e cila ka me kenë e detprueme me i me i u vulos aparatat n' atë kohë qi 
tregue Shtetit të gjithë lehtësinat për- të gjinden n' ujuat e kufinit Shqip- 
ketë qellim. J tar. 

d) Sipërmarrësit kan me kenë të Pranohet. 
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KRYE i II. 
Përgjegiësi e Shtetit. 

Art, Shtteti nuk pranon asnji për 
gjegjësi civili! të shkaktueme prej 
sherbimit telegrafik e telefonik. 

Pranohet. 
KRYE I Ill. 

Kontrolli i Qeveris 
Art. 5. Qeverija ka të drejtë me 

ndalue sherbimin telegrafik e telefo 
nik të mbrendshme dhe të jashtme, 
pjesërisht ose krejtësisht, për nji kohë 
të caktueme ose të pa caktueme, kur 
do herë qi t'a gjokoj të nevojshme] 

Pranohet. 
Art. 6. Qeverija ka të rdrejtë me 

ndalue ç' do telegram ose fonogram 
qi me e iiykue të rrezik sh me për 
Shtetin, ose të damshme për qetësin 
botore, kundër tigjave të vendit ose 
sjelljeve të mira. 

Z. S. BLLOSHMI: Ndalimi për 
gjithësisht, me duket se asht oji dam 
i math. 

Qeverija te japë shpjegimi mbi 
ketë pikë, 

Z, M. JUKA: (Zav. M. i P. M.) 
Qeverija kur do t'a shohë të nevoj 
shme mund të ndalojnë dhe ato të 
tregtis. 

Pranohet. 

KRYE I IV. 
Drejtat e Qeveris 

Art. 7. Qeverija ka të drejtë me 
zgjatë vija e me ngreh në çë do vend 
qi t'a sh o fin të: nevojshme dhe me 
eaktue orarin e llojit e korrisponden 
cës së tyne. 

Pranohet 
Art. 8. Qeveri ja r ë marrëdhan je 

telegrafike e telefonike me Qeverit e 
hueja, ka të drejtë me lidhë marrëve, 
shje të veçanta me ta, dhe rr:e cak 
tue në bazë t' atyne marrëveshjeve, 
laksat e fjalve për fe kem bye. 

Pranohet. 

Art. 9. Korrispondencat telegrafike 
e telefonike dahen në 7 kategorina : 

I. Telegramat dhe fonogramat të 
sigurimit të Shtetit dhe të shpejtimit 
të jetës së nlerëzls. 

li. Telegramat dh fonogramat ur 
gjent të Shtetit. 

III. Telegramat e fonogramat ur 
gjent të sherbimit. 

IV. Telegramat e fonogramat ur 
gjent të privatve. 

V. Telegrarnat dhe fonogramat or 
dinare të sherbimit. 

VI. Telegrarnat edhe fonogramat 
ordinare të Shtetit. 

VII. Telegrarnat dhe fonogramat 
ordinare private. 

Pranohet. 
Art. 10 Kopjet ose orlgiiualet e 

telegramave dhe të fonogramave nuk 
mund t' epen veç dërguesve, marrsve 
përfaqësuesve legal të tyne dhe gjy 
katoreve kompetente, mbasi t'i lypin 
me shkrim. 

Pranohet. 
Art' 11 Administrata e telegrafave 

dhe telefona ve për të ruejtunit e fila. 
ve të sajë prej filave U! fuqis elektri 
ke të forta, ndër gjithë masat e nevoj 
shme të rastit, dhe kur asht nevoja, 
ka të drejtë me ndalue zgjatjen e fi 
lave të fuqive elektrike të forta ose 
me lypë kembimin e direkcjonit të 
tyne, 

Pranohet. 
Art. 12 Kur të jetë nevoja me 

kembye direkcjonin e vijave të fuqive 
eletrike, qi janë bamun para të zgja 
tunit e vijave t' Administratës, shpen 
zimet e të shkrefunit e ringrefunit 
të tpne i psguen administrata e pos 
tave, telegrafave e telefonave. 

Pranohet. 
Art, 13 Administrata e postave, 

telegrafive d" c telefonave ka të drejtë 
me përshkne vija e s~j~ në tokat, në 
rrugat dhe në sheshet publike, me 

konditë qi mos të ndalojnë në nda 
lojnë në menjrë të vazhdueshme leh 
iësln e levisjes njerëzia, 

Vijat fuqive elektrike duhen me u 
zg jatë në menyrë qt mos të sjellin 
asnji dam dhe ndalim vijave t' admi 
nistratës postave, telegrafave e tele 
fonave. 

Pranohet. 
Art. 14 Administrata Postave, tele 

grafave dhe telefonave, ka të drejtë 
me shkurtue ose me pre krejt të gji 
thë drunin dhe pemët qi ndalojnë 
zgjatjen e yijave U! sajë dhe punimin 
e mirë të tyne. 

Pranohet. 
Art. 15 Administrata postave dhe 

telegrafëve e telefpnale për të ngre 
funit dhe zgjatje të vijavet të saja, 
ka të drejtë me pë-norue tokat dhe 
faqet e ndertesave private, por me 
konditës qi mos t'i sjellë as,,ji dam 
dhe ndalim punit të tokës dhe nder· 
tesave. 

KRYE V. 
Ndalime dhe ~Ndeshkime. 

Art. 16. Instalimi i telegrafis dhe 
i telefonis me fil e pa fil prej anës 
privatëve pa lele të përparshme asht 
reptesisht i ndaluem. 

Pranohet. 
Art. 17. Administrata merr misa 

ligjore me anë lë Prokuroris së ve 
ndit kundër mos respektuesit t' arti 
kullit përparëshem, dhe konfiskon, 
prap me anë të Prokuroris në vendin - 
ndin e ngjarjec, gjithë korrisponden 
cat ve ghat, ma,inat dhe '. materjaiet e 
tjera t' atij përder irni. 

Prauohet, 
Art. 18. Të zotët e instalimeve te 

legrafike o telefonike qi mbas §§ c) 
e d) t' artikuJlit J. kan kenë të lejuem 
parashpallies këtij ligji, janë t!! dete 
ruem mbrenda nji mueiit, me i u drej 
tue administratës postave, telegrafave 
e telefonave për përsritie ie lejfs qi 
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kan .pasë; dhe, në mos i u përsëritë 
lejee, përparëshme, shrerngohen mbre 
nda 15 ditëve me çkref të gjithë ins 
talimet· · · 

të telefonit, qi bainë ose leiojnë me 
ba ndryshime në tek sët të nji tclegra. 
mit ose fonogrami, qi me dashje hu 
mbin ose falsifikojnë nji telegram o- 

dhe të pemëve gjatë vijave telegra 
fike o telefonike, le lidhunit e kafshë. 
ve në shtyllat e tyne, tl\ përdoruernh 
e shtyllave për nji punë tjetër, W dam. 
tucrnit e shtyllave, filave e isolatorve 
asht rcptësisht i ndaluem. 

Kundra vajrësit dcr:ohen me 20 
d- ri 200 Fr. ari ose me nji ditë 
deri tre muej burg. Ne u vërtetoftë 
se të damtuernit asht ha me qellim 
denohen me 100 deri 5000 Fr. ari ose 
me tre muj deri trij vjet burg. 

Z. KRYE fARI: Aty ku thohet »nji 
, ditë e deri në tri! mucj burg, komi 
' sioni e ka ndryshue ~n!! nji javë e 
ll:ri në nji rnue] burg.. 

Pranohet ndryshimi i komisjonit. 
Art. 2tl. Ata qi gjatë vijave tele 

_g afikc o telefonike kan me pre drunj 

,Instalimet teJegrafike e telefonike J se fonogram, denohen me nji muej 
me fil o pa fil, qi mbrenda kohëve deri në 3 \ it të burg, dhe ato zyrtar 
caktueme pr-ej ktij artikulli nuk kan qi kan pasë dije mhi këto ngjarit> dhe 
marr lejet ligjore ose nuk janë çkrel, s' kan laimcruc ku duhet; me nji mucj 
konfiskohen dhe të zotët dënohen me deri në nji vjet burg. 
100- deri ·toOO fr. ar Pranohet. 

Art: 19. lustalim.et telegrafike o te. / Art. 23. (i Qeveris) Nëpunsat ete- 
lefonike me fil o pa fil, lë lcjue me · legrafit e telefonit qi tue dashë k:111 
nt rasiL·t: dy~himit ~se nevojë<:.' mu- / venue .korri:,pondencen telegra~ike ~ 
nden.me r u rnspekcJonuem prei Ad- telefonike, denohen me 3 muej dert 
ministratës së Postave, Telegratave, nji vlerë burg, dhe ata qi kan pasë 
dhe në qoftë se konstatohen veprime 
të kunder ligiishrne ose jashtë kondi 
tave re: lejes, · të zotët denohen me 100 
deri 500. fr. ar. 

Pranohet. 
:Art. 20. Instalimet telegrafike o te 

lefonike private, vetëm tue përmbu 
shë gf!thë kushtet e ligjit, munden me 
pasë të drejtë me u lidhë zyrave te 
legrafike o telefonike të Sh·etit. 

Pranohet. 
Art. 21. (i Qeveris) Të hapuni: e 

mbësheftesis korrisoondencës telegra 
fike. o të '.te fjalimeve telefonike, si e- 

1 dhe të lajmeruemit e gjlndjes nji te 
legrami ose nji fonogrami për nji për 
son tjetër.r asht reptesisht e ndaluerne. 

Nëpunsat e telegrafit ose telefonit 
qi çpërdoroinë këtë besim dhe përha 
pin msheftesin, dënohen me "I 5 ditë 
deri në 6 muej burg ose gjobiten me 
50 e deri 500 fr. ar. ose me dy 
denirnet për niiherësh, si mbas rendë 
sis së rastit. 

Z. KRYET ARI : Komisjoni ka ba 
ketë -ndryshim -ata nëpunës ai abu 
zoinë detyren ·j shtohet burgimi që 
në riji muej e ·deri në nji vjdë,,, Kush 
asht antar i pranimit të kësaj shojeë 
të ngrehin derren. 

Pakfcë. Pranohet i Qeveris. 
Art.·22. Nëpunësate telegrafit dhe 

I dije dhe s' kan lajmeruc ku duhet me 
24 orë deri nii javë burg. 

(i Komisjonit) 
Nëpunësat e telegrafit e telefonit 

qi tue dashë kan venue korrisponden- : ose pemë, me ha gropa, me rrt zue e 
cen telegrafike o telefonike, dënohen I me gcdr ndertesa ose me ha punë të 
deri në nji muej burg, dhe ato qi kon · (era qi mund të ndalojnë e të dam 
pasë dije dhe s' kan lajmerue ku du- J toinë pu timln e filave, [anë të dety. 
het, me 24 orë e deri në nji javë ruem me lairnue me shkrim adminis- 
burg. lraten e postave, të telcgrafave e të 

Pranohet i komisionit. tel,fonave tre d të para se të fillojnë 
Art. 24. Veç nëpunësave të sher 

birnit dhe t' atyne qi dEtyrisht duhet 
të hyejnë csnii nëpunës ja htë shsrbi. 
mit ose përson tjetër, nuk mund të 

hyein në dhoma të rnaqinavs telegra 
fike o telefonike. 

Ata qi veprojnë kundra këtij arti 
kulli dënohen me 20 deri 200 fr. ar. 

Z. KRYETA~I: Komisioni ketë ar 
tikull e ka annulue me qenë se asht 
nii dispozitë qi mund të c iktoher me 
nji rregullore ose me nii urdhen, dhe 
neni qi vjen bahet 24. 

Pranohet annulimi. 
Art. 25. Nëpunsat qi telegrarnat 

ose fenogramat pr ivr te i shkojnë ose 
i lejojnë me shkue si ~ zyrtare ose si 
servisa veç takses, gjobiten me 30 
deri 300 Fr. ari. 

Pranohet. 
Art. 25. Të. mbjellunit e drunjive 

punen punen ; administrata mbrenda 
tri] ditëve tjera ka me dergue nëpun 
sat teknik të sajë për me mar.un ma- 
at e të mbrojtunit të tyne. 

Ata qi veprojnë kundër këtij arti 
kulli <lenohen me lOC deri 500 Fr. 
ari ose me nji javë deri ne tre muej 
burg, 

Pranohet. 
Ar. 27. Ata qi tue dashtë, prishin 

vijat tetegrafonike dhe kështu vonojnë 
korrivpondencat ose qi damtojnë nder 
lesat e zprexe telegrafonike ose ma 
qinat e materialet dhe në çë do me 
nysë qi lë jetë, ata qi udalojnë në 
punsat telegrafonik ose I'Ierrojtësat 
prej tëkrpernt: të detyrës tyne. de 
nohen me gjobë prej l 00 deri .WOO 
Fr. ari ose me burg 2 muej deri në 
dy vjetë 

Ata qi në rasë të kryengritjs!sh ose 
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brigandaxhit ndalojnë ose vonojne 
korrispondencen, denohen me dy gjo 
bat e shenueme ma naltë. 

(Fraza e dytë ndryshohet prej ko 
komisjonit si pason :) 

,,Ata qi në rasë të kryengritjes të 
mbrendshme, ose të jashtme, në rasë 
lufte ose me qellim brigandaxhit, nda 
lojnë ose vonojnë korrispoudcncen tc 
legrafonike, dënohen si mbas dispo 
zitave të veçanta të ligjës ndeshkirno 
re qi asht në veprim. 

z. M. KASO : Ky nen t ka nji re 
ndësi të posaçme, dhe në tana Sht- 
tet fajtoret dënohen reptësisht. Pra 
ndaj mendimi i komisionit qi këta të 
dënohen pas ligjës të Kodit Penal asht 
shumë i arësyeshern, se denirni i Qe 
veris asht shumë i lehtë. 
Pranohet fraza e dytë ndryshue prej 
Komislonit, 

Art. 28. Ata nëpunsa telegrafi ose 
telefoni qi tue dashtë vonojnë ko 
rrispondencen ose formalitetet tjera 
zyrtare, denohen me njf muej deri nji 
vjetë burg. 

Kryetarët ose shtysit e këtyne, de 
nohen me tre muej deri në trij vjet 
burg. 

Art. 29. Damet qi kan me rrjedhë 
nga veprimet të ndaluerne prej arti 
kujve 22 deri në 28 shpërblehen prej 
shkaktar ve. 

Pranohet. 
TAKSA 

Art. 30. Taksat telegrafike mbrenda 
Shqipnis caktohen: · 

I) Telegramat private ordinare për 
mbrenda qytetit deri në 20 fjale Fr. 
ari 0.50. 

Tej 20 fjalëve, për fjalë Fr. ar. 0.25 
2) Telegrarnat private ordinare për 

jashta qytetit deri në 5 fjalë Fr, a. 0.60. 
Në 10 fjalë Fr. ari 0.75. 
Tej 10 fjalëve, për Ijalë Fr. ari O.OS 
3) Telegrarnat private urgjente me 

tri] fish të taksave. e neneve 1 e 2 

5) Telegramat e shtypit drejtue 
prej kujdo mbi emen të fletoreve dhe 
krejt me lajme për t' u shtypë, deri 
21) fjalë Fr. ar. 0.75. 

Tej 20 fjalve, për fjalë 0.03 
Qintat, 1, 2, 3, 4 dhe 5, 6, 7, 8, 

9 rumbullohen në qint 5 e 10. 
5) Telegramat letër-natës deri në 

40 fjalë Fr. a. 1.50. 
Tej 40 fjalve, për fjalë Fr. ar.0.25. 
(qintat rumbullohen) 
6) Telegramet me barasim pagu] 

ne nii të katertet e takses ordinare të 
telegramave vet. 

7) Lajmerirn marrjet telegrafike 
(5 fjalë) Fr. ar. 0.60. 

8) Lajmerim marrjet telegrafike ur 
gjent (5 fjak) Fr. ar. l,80. 

10) Drejtimet ndryshme të nji te 
legramit (T. M) ç'do drejtim, veç 
drejtimit të parë Fr. ar. 

Për çdo 100 fjalë ose pjesë 100 
fjalë Fr. ar. 0.50. 

11) Drejtimet ë ndryshme të nji 
telegrami urglent si na sipër (vetëm 
dy fish). Fr. ar. 1.00. 

12) Drejtimet e shurtuna ose të 
marrëveshtuna për nji vietë F. a. 40.00 

Për 6 muei. Fr. ar. 22.50. 
Për 1 rnuej Fr. ar. 4.00. 
Ll) Telegramet qi ndalohen prej 

derguesve para transmetimit F. a. 0.25. 
14) E drejta e prerne për të dha 

nunit nji kopje, rji telegrami, për ç'do, 
\00 fjalë ose pjesë 100 fjalë F. a. 0.50. 

15) Taksë expresi (person i posa- 
çem) për ç'do kilometer tej 500 me 
trave [ashtë qytetit Fr. ar. 0.30. 

16) E drejta e preme për ç'do de 
ftesa telegr arni të rnbrendëshme (pa 
taksë tjetër). Fr. ar. 0.05 

17) Taksa e përvietësh me për in 
stalacjonst telegrafike t' art. I. § (c) e 
(d) Fr. ar. 100.00 

Pranohet, 
Taksa telefonike rnbrenda Shqipnis. 

Art, 31. (18) Taksa e tabonuemtt 

për fjalime telefonike dhe [ashta ej}'- 
. ' ' 

tetit për nji vjrtë :fr/ af; 140.00 
19) Vetëm për mbrenda qytetit 

për nji vjetë' fr •. ar. 5tt,OO .:,: 
20)., Ç' do fjalim për [ashta qptetit, 

per ata qi nuk [anë .. t'. abonuem. Fr. 
ar. 1.25 

Për rnbrenda qyteHt Fr. ar. Q,50 
21) Lajmërimet për me ,f1µ'e n(:~· 

lefon nji përson të kerkuerne iashtë 
• ·_ .• .•• _,</;. .• 

qytetit Fr. ar. _0,75 ·. . . . ,.,.. , ''i·,. 
Mbrenda qytetit Fr)>.?,!,,:·,· ... , 
Taksa· Fr. ~r •. 1, 59 ja~ë: për .fJ~!i- , . . . ·:,' .· .... 

mi deri minuta, kaluemen .tre minuta, 
kerkuesi i fjalimit do ,të paguej dhe . . . . 

për tre minuta tjera. . .. · .. 
Fjalimet nuk mund .të kalojnë (~) . . .··- . 

nand minuta: 
Shpenzimet e të ngrefunlt ,të· vjja. 

, .1,1 

vet çë prej çentralit telefonik e deri 
. la :- .• •• . • • -~ 

jashtë shpis të abobuerne, janë .. në 
ngarkim t' adrninistra-tës ato t' insta- . . - . 
lacjonit të rnbrendëshem bashkë. me 
maqinat dhe veglat e tjera i. ngarko 
hen t' abonuemve. 

Përsonat ose shpijat. qi_ abonohen 
• L ••• ' 

për heren e parë, pagueinë nji t;ak~ë: 
të prerne e të përgiiihëmonshme .Fr, 

, , l, .,_,.,. I 

ari 25; në qoftë se abonohen. .rnbre- 
nda ose [ashra qytetit, dhe F;; 10. në 

. . . ·.'' 
qoftë se abonohen vetëm . për rnbre- 
nda qytetit. · · ·' .;', 

. ! 

Z. M. KASO: Ne tanë Shtetet ko- .. ·. '\ ·1,·.:1. 

ha e fjalimit në telefon asht 5 minuta 
se për tre minuta së mbetet f9hë,;~e 
u ba fjalimi. , . • ,. , ... ,·:•·,. 

Z. S. BLLOSHMI : Më duke] .se 
për tre minuta fjalim:.:t¢ pagu~~~·.fr. 
ar. 1, 25 asht tepër shµ~~,·, ~t n~~r 

I • . . ., '' 

~·htetet e tjera paguhet vetem 25 Ge!}· 
tim e rsht shumë çudi për ate qi e 
ka ba e s' ka ditë ça me .ba. 

·; ·.. . '.'} . 
N' Austrin, në Francë e në'' Oier- 

mani qi janë vend~ të mëdh~i~ pagu- 
,• . • • • • ._:; :: l : •••. ,·. ·) 

het 20 centim për 5 minuta, ~r~ pro- 
ponoj qi të bnhet për · 5 · minuta :·z.s 

' .. ' .. ,', 

centim. vijon · · 
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B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 32 

i. Sbtunde 22-V-1926 ora 10 p, 
ICry•aon kryetari Z. P. Evangjeli 

Z. S. VUÇETERNI: Kujtoj se s' ka 
nevojë ma foljeje se u diskutue mia 
ftë, dhe neni i Statutit flet kjartazi 
dhe thotë se, mbledhen të dy Dhomat 
për kompletimin e vendit vakant, ta 
ni a duhet Dekret a po jo ? dhe me 
ketë pikë kemi kundershtim se qëlli 
mi asht mbledhja e dy Dhomave, dhe 
z. A. Dibra proponoj qi të përsëritet 
shkresa e Dhomës së Deputetve, pra 
për të ba ketë s' kemi tjetër përveç se 
të përsëritet shkresa, të mos të hye] 
më në procedur, tani duhet diskutue 
qi n' asht nevojë e përsëritjes së shkre 
sës a po jo,? unë them mbasi s' ka 
shumë kohë qi asht shkrue s' ka ne 
vojë përsëritjeje, se dhe sesjoni asht 
në të mbarue dhe s' ka se çë të për· 
fitolmë në ketë sesion nga kolegu i 
ri qi mund të zgiedhet mbasi a' mbe 
ti kohe për mbylljen e Dhomës, por 
në qoftë se në sesionin tiatër do të 
vonohet kompletimi i këtij vendi, atë· 
herë do t' insistoj dhe unë për mble 
dhj~n e përbashkët sa ma parë se do 
të përfitohet nga qenia dhe e nji Se 
natorit, pra n' asht se shumica ashte 
mendimit qi t' i përsëritet shkresa e 
Dhomës së Deputetve çeshtia asht 
fare sempel s· ka përveç se t' i përsë 
ritet, dhe n' u pranoftë prej !.)homës 
së Deputetve për mbledhjen e përba 
shke~ në ketë sesion bahet mbledhja 
dite kompletohet vendi vakant. 

Z. J. GJINALI: Sikur 1' ishte kohe 
e gjatë për mbylljen e këtij sesionit 
dbe unë do t' insistojshe për bamjen 
e mbledhjes së përbashkët sa ma pa 
rë, por mbasi ky sesjon asht në të 
mbyltun prej kolegut qi do te rizgji 
dhet nuk asht për t' u profitue gja 

përveç se pagimi prej arkës Shtetnore 
me 100 Napolona për këto tre muaj 
qi Senati asht i mbyllua. 

Z. N. DERVISHI: Atë qi do të tho· 
sha unë e tha Z. J. Gjinati dhe kështu 
heqë dorë nga fjala. 

Z. H. XHEMALI: Ajo qi thote Z. 
J. Gji nali se mbylljes së Dhomës nuk 
i mbeti shum kohë s' asht e drejtë se 
si mbas Statutit sesjoni nuk mundet 
m' u mbyllë pa u votue Buxheti, pra 
votimi i Buxhetit mund të vonohet e 
kështu sesioni të vijoj dhe për mjaftë 
nji kohë, pra për ketë shkak nuk më 
duket e arsyeshme lania e zgjedhjes 
të Senatorit qi mungon. 

Z. A. DIBRA: E para pa u votue 
Buxheti sesioni nuk mundet të mby 
llet dhe e dyta si të hapet sesjoni i 
ri do të shkoj nji javë sa të bajnë 
shumicë Dhomat qi të çelen, dhe nji 
javë tjetër do të kaloj sa të zgjidhen 
paritë e Dhomave qi kështu sa të ve· 
ndoset mbledhja e përbashkët do të 
kaloj gjymsa e sesionit gjerë sa të 
zgjidhet Senatori qi mungon, sa për 
kursimin e 100 Nap. qi tha Z. J. Gji 
nali tani le te mendojmë dhe mungesën· 
e nji Senatorit në nji kohë kaq të 
gjate dhe le të bajmë ç' te duam. 

Z. J. GJINALI: Z, e Tyre thonë qi 
sesjoni mund të zgjatet për deri sa 
të votohet Buxheti, unë mbështetem 
n' ate qi e dij d. m. th. qi me 31 të 
ketij muaji Dhomat mbyllen, dhe z. 
e Tyre mbështeten nër gjera të pa 
ditura. 

Z. S. PAPA: Unë e dij se dualme 
jasht rregultit se kujtonjë qi ishim në 
rendin e ditës së gjith sejciti lypset 
t' apë nji mendim, pra çeshtja të vihet 
në rendin e ditës për m' u përgaditë 
sejcili për me ç' Iaqë mendimin e vet ·1 

mbi ketë pikë. 

Z. A. DIBRA: Z. Kryetari Nuk je. 
mi jashtë rregullit, se secili Senator 
para se H! hpejrnë në rendin e ditës 
ka të drejtë të bajë proponim, dhe ve. 
re në votë proponimin t' im mbi për·' 
sërltien e shkresës Dhomës së Depu. 
tetve. 

Z. KRYET ARI: Po e ve aë votë, 
Z. S. PAP,\.: Jo Z. Kryetar duhet 

venë në rendin e ditës për m' u bise 
due. 

Z. N. DERVI~;HI: Dhe unë i këtij 
mendimi jam qi duhet venë në rendin 
e ditës për m' u bisedue dhe jo në 
votë. 

Z. A. DIBRA: Z. Krpetsrl Çeshtja 
u rahë mjaftë dhe mendimet u shfa 
qen pra të vihet në votë se sot na 
kaloj gjysmë ore tue ndru mendimet 
mbi ketë pikë, se po të vihet në re 
ndin e dirës do të kaloj dhe nji orë 
tue bisedue mbi ketë çështje, pra mba· 
si sesioni asht në të mbyllua dhe pu. 
nra kemi mjaftë nuk më duket e arsye· 
shme qi të vihet në rendin e ditës e 
të humbasim kohen tue diskutue nji 
çeshtje qi u bisedue mjaftë gjatë. 

Z. KRYETARI: Po e ve në rendin 
e ditës se këjo asht dëshira e shumi· 
cës, 

z· A. DIBRA: Unë jam kundra qi 
të vehet në rednin e ditës. 

Z. I XHINDI: Po të jemi kundra 
d. m, th. hiqni dorë nga proponimi. 

Z. A. DIBRA: Unë nuk heq dorë 
nga proponimi. 

~ H.XHEMAU: Dhenëh~d~ 
Z. Tij nuk heqim neve qi përkrahim 
ketë porponim. 

Vendoset venia në rendin e ditës 
Z. I. XHINDI: Z. Kryetari Zott 1 

Min. Financavet nuk ka ardhun pl, 
me mproitë çështjen qi i takojnë asi/ 
Ministrie. vijon 

Shtypshkroja, •Nikaj,, Tiranë 

\ 
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REPUBI.tl~A. 

Fletorja 4' 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

PAJTIME: për njl mot fr. ~r 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit I\Nji cope e jave, fr. ar O.li ; njl -,e 
Sbqlpni ; fr. ar 20 )ashta ; T I R A N t e juts 11 kalueme fr ar 1.&0. 

PERMAJTJA: 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi mone 
dhen e re 100 fr. ari. 
Mbi okupimi• e nji xhamia 
Të ndryahme, em nime e transf erime 
e gabim abtypi në M. P. Mbrend. 
Shp. e gjyqeve, kadastrëa e Doganave. 
Biaedimet e Trupit Legjialativ. 

Mt~. t ~. It M~RtH~~ttMt 
ij~RKORE GJITH PREFEK. E NENPREF 
Mbi monedhen e re 100 Fr.ari 

U njoftohet se nder këto ditë ins 
titut i Bankës Kombetare fillon emi 
sion i monedhesnga Fr. ari 100 Këjo 
monedhe mbi anen e parë ka profilin 
e Shkel. Tij Kryetarit të Pare të Re 
publikës Shqiptare e mb' an tjetre 
një fytyrë simbolike të Shqipnies 
n' udhë mbas fatit të rie 1ë sajë nen I 
udhë-heqjen e sigurtë e Kryetarit të saj. 

Lutemi prandaj të kryen .shpalliet 
e duhuna se aji që deshiron e sidomos 
nëpunësit një tl! tillë monedhë t' i 
drejtohen degave të Bankës Kombë 
tare n' orarin e caktuem sa ma parë 
mbassi këta janë në numur të paktë 
e me vleftë historike. 

17-8-26 Nr. 2342-I 
Mbi okupimin e nji xhamis 
. Minis/nja e P. të Mbrendëshme 
1 ka dergue Ncnprefeëturës Shijak 
shkresen qi vijon. 

Kryesie e Këshillit Naltë të She- 

Perfundimi priret. I shiri i biri banues në Vernik që pan. 
Në vijim të Qarkores Nr. 384 dehet se me D. 5-iX·925 ditën e ka 

dal 28-11/-925 per dijeni e veprim. vrarë të quajtunin Breshan Dautin 
17-8-26 Nr. 24ll nga ay Katund, Kryetaria e ~iyqit të 

Shk. I Gjinokastrës që prej dates 
shpalljes të këti vendimi të pandehu 
nit përmendua i nepet dhetë ditë afat, 
për me u prezautue para gjyqit. Në 
qoft se nuk i paraqitet gjyqit mbre 
nda këti afati vërtetohet se nuk don 

Si mbas urdhenit Nr. 207-64 dat · bi d 1· •·· dh kë h k ( _ "> • • • me JU in 1g1es, e d tu a me 
14,VIIl-9 .6 të P. T. Kryesiës së Re- h'k · · ë k. u s 1 ue gJyq1 n mungesë, anë me 
publikës vendin vakant të Z. Kurt 

rialit me shkresen Nr 438-l dat 8-VIII 
926 njofton se bashkia e atyshme ku 
ndra urdhenit Qarkuer të kësaj Mi 
nistrie Nr. 884 dat 28 Ill-925 ka oku· 
puem Xhamin e vendit per ushtaret 
e Batteriës Tiranës. 

Tue qenë se veprimi i Bashkiës 
së atyshme asht në kundershtim me 
Qarkoren e sipërme, porositeni me 
rendesie që t' urdhenoni Bashkien per 
hi qien e ushteriës prej Xhamieve dhe 
vendosjen e tyne nder hane Otele ose 
shtëpia, 

Te ndryshme 
Emnime e transferime në 
M. e P. të Mbrendshme 

Shqytit qe u gradue si Komiser i Kl. 
Iltë në Prefekturën e Durrësit trans 
ferohet Polic i Prefekturës së Gline 
kastrës z. Sybhi Suto. 

• 
Si mbas urdhenit Nr. 1356 dat 14 

Vlll-926 të P. T. Kryesiës se Repu- 

blikës për arrsyena Administrative 
pushohet nga puna Krahinar i Poli 
çanit Z, Riza Runa dhe në vend të 
tij emnohet z. Ymer Çapari. , 

Gabim shtypi 
Në Nr, 136 në t~ r.dryshme pu •• 

shime e emnime në M. P. Mbrendë 
shme gabimisht asht lanë pa u she 
nut: se bahesh në Prefekturë të Vlonës, 

Shp. e Gjyqeve 
Vendim afati për t'aratisun 

Mbasi nuk asht zanun Neim Be- 

ju rëzue tl! drejtat civile ka me ju 
sikvestrue pasunia dhe me as nji më 
nyrë nuk ka me pasë të drejtë anki 
mi mbi veprimet e bamuna .. 

Të giith gjendarmët e policët jane 
të detyruem me zaajen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për- 
menduna i asht shkrue Prokuroriea 
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dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës · penale shpallet ky ve 
ndim. 

Gjinok:1ster më 10-8-926 
p, 889-11. Kryetari 

• 
Mbasi nuk Asht zanun Jaho Lazo 

dhe Ymer Saliu banues në Kuç që 
pandehen se me D. 21-V-926 ditën e 
Premte kanë vrarë të quajtuoin Çunë 
Lesene nga ay katund, Kryetaria e 
gjyqit të Shk. I Gjinokastrës që prej 
datës shpalljes të këti vendimi të pan 
dehunit përmendua i nepet dhetë ditë 
afat, për me u prezantue para gjyqit. 
Në qoft se nuk i paraqitet gjyqit 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk 
don me ju bind ligjës, dhe kështu 
ka me u shikue gjyqi në mungesë, 
kanë me ju rëzue të drejtat civile ka 
me ·ju sikvestrue pasunia dhe me as 
nii mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna, 

Të 'gjith gjendarmët e policët janë 
të detJruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ve 
ndim, 

Gjinokaster më 10 ·8.926, 
p. 889-1. Kryetari 

* 
Mbasi nuk asht zanun Axhem Xhe 

lo i biri banues në Vasjer që pande 
het se me D. 22 Qershor 926 ditën 
e ka vrarë t' emen e tij të quajtunin 
Zabihe Canen nga ay katund, Krye 
taria e gjyqit të Shk. i Giiookastrës 
që prej datës shpalljes të këti vendi 
mi të pandehunit përmendua i nepet 
dhetë ditë afat, për me u prezantue 
para gjyqit. Në qoft se nuk i paraqi 
tet gjyqit mbrcnda këti afati vërteto 
het se nuk don me ju bind ligjës, 
dhe kështu ka me u shikue gjyqi në 
mungesë, kanë me ju rëzue të drejtat 
civile ka me ju sikvestrue pasunia 
dhe me as nli mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet 
e bamuna. 

Të gjith giendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ve 
ndim. 

Gjinokaster 10,8-926 
p. 889 Kryetari 

Shp. e Radastrës 
Behet e ditun se Z. Brahim Selimi 

nga katundi Krahës, kërkon të nxier 
titra zotnimi (tapi) për një shtëpi, që 

- 
Zotnon në katund, e cila kufizohet P. 
Ismail Hysen. Mbr. udha ; d. Muha 
rem Hysen ; M. udha. 

Pra kush ka ndonjë kundërshtim 
' prej datës së botimit. brenda një muaji, 

t'i drejtohet Zyrës kompetente; per 
ndryshe në mbarimin e afatit caktuari\ 
veprimet Kadastriale do të përfundoj 
në si mbas kërkimit të interesuarit, pa 
u marrë ndër sy kundërshtimi. 

Tepelenë 12-VIIl-926 
p. 10 P. 891 N ep. Kadastrës 

Shp. e Doganave! 
Listë e gjanave qi kan 

mbushë I vjetë e I ditë në 
magaxina të I.Jrejtoriës Dog, 
Shkoder e qi do shiten në 

ank:andë 
Entrepo, 

Jolanda VIL Pogu. C. K. 1 thes çim, 
çakezë d. to-VIl-25 Manifest. Nr. 132 

Magaxinës. 
List 7-59 Nuradije A. F. C. 1 arkls 
tesha d. 30-Vl-25. 
Jolanda O. 6 Fuqi spirto d. 25-Vll 
25 Manif. 163. 

Shkoder 13-8-26 
Drejtorija e Doganave 

d.r.p, p. 893 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II_ 

B rs E o tM ET E D H o ME s s E D E p UTET VE T 
Mbledhja 37 

E Marte H Maj 1626 ora 4 m. d. 
{K.tye,on Z. K. Kotta) 

Vijon nga num 136 
Z, L: LLOGORI : Në Misir ku 

kam qenë une, për tre minuta u pa 
guente. .30 grosh. Do t' a dini Zotëri- 

n], se këtu në pes minuta nuk na da 
lin me i thanë njeni tjetrit t'u ngjatë 
jeta e ku e di une, pra tre minutat të 
shtohen, 

Z. XH. YPI: Mue më duket se ko 
ha asht caktue mirë e të pranohet. 

ZANA: Të na japin pak shpjegi 
me Qeverija. 

Z, MUSA JUKA : Mbi ketë çësb 
tje nuk jam në gjendje të jap shpie· 
gime po të lehet për herë tjetër qi ti 
vinë Drejtori i P. i Posr.Telegtalav- 

Pranohet. 
Art. 32. Dispozitat jashtë këtij li· 

giit janë t' annulueme. 
Pranohet. 
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Art. 33. Ky dekret hyenë në ve 
prim qyesh prej ditës shpalljes së tij, 
dhe ka me marr formë ligjit me rati 
fikim të Parlamentit. 

Pranohet. 
Art. 34. Për zbarirn të këtij ligjit, 

janë të ngarkuem Ministri ja e P. të Mre 
ndshme, Ministrija e Drejtësis dhe 
Orejtorija e Post-Telrgrafeve dhe Te 
lefonave. 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Me qenë se shu 

micë nuk kemi mbledhja mbyllet. 
Mbyllet n' ora 7.30 për me u ha 

pun neser mbas dreke ora 3.30. 

Mbledhja e JS 
E Merkure me 12 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. Kostaq Kotts) 
Kër dohen emnat e Z, Z. Deputet 

vet e mungojnë Z. Z. B. Harndiu, B. 
Frasheri (leje). D. Kryeziu, H. Biçaku, 
J. Hurshid (leje) K. Mjeda (mision), 
K. Deda, K. Floqi, Dr. L. Gjini, L. 
Logori, M. Tutulani (mision), M. Li 
bohova (leje), Dr. S. Pjani, Dr. Vo 
zhori (lejë). 

Z. KRYETARI: Shumica asht Mble 
dhja hapet. 

Këndohet nii shkresë e nenshkrue 
me prej ZZ. Deputetëve V. Sevrani, 
Q. Karaosmani, H. Toska, H. Muftiu 
dhe F. Vokopola si pason : 

P. T. 
Kryesis së Dhomës Deputetëve 
Tue marrë parasyshë randësin qi 

ka nji shkollë internati për përparimin 
e vendit, kemi nderin t'i lutemi asaj 
së ndershmes Dhomë për sa pason: 

Populli i Skraparit tue marrë në 
konsiderasjon se qendra e Nen prefektu 
rës: Çorovoda ndodhet midis katu 
ndevet, e në vend ku bahet pazari 
ç'do javë, e shef të domosdoshme ri 
ngrefjen e o l :,{:.;; së kësaj shkolle 
qi scd përkohësisht ndodhet në Ver- 

zhozhë. 
Për sa informohemi ky popull, po 

mbledhë edhe të holla si në ndihmë 
të agrefies së kësaj godine, por asht 
nevojë qi nga autoritetet kompetent të 
bahet sa ma parë plani i kësaj shko 
lle në Çorovodë, e cila tue qenë si 
rharn jo vetem qendra e kësaj Nën 
prefekturë e pika qendrale e rrethit 
vet, por tue u ndodhun mbi pikat qi 
do të shkojë edhe rruga e Beratit do 
të sigurojë ç'do lehtësi qytetërimi e 
përparimi. 

Pra i tutem së ndershmes Dhomë 
të rekomandohet Qeverija për këtë ça 
shtje me rëndësi qi autoritetet kompe 
tent t' interesohen për të bamë planin 
e kësaj shkolle sa ma shpejt. 

Me nderime. 
ZANA: T'i referohet Qeveriës, 
Pranohet dhe i referohet Qeveriës, 
Z. KRYETARI : Bisedim mbi pro- 

jekt-ligjin mbi administraten e Posta 
ve, telegrafeve e telefonave (për he 
ren e fundit). 

Këndohet art. 1. si pason : 
,,Monopoli d. m. th. e drejta e të 

ngrehunit dhe të shfrytuemit te tele 
gralës e të telefonis me fillesë pa fill 
i përket vetëm shtetit, dhe nuk mund 
t' i lihet privatvet veç se mbrenda dis 
pozitave t' artikullave të posaçëm të 
këtij ligji. 

Përjashtohen vetëm ; 
a) Komu:likasjonet qi përdoren 

mbrenda nji shpije për korespondim 
të Dhomave! nermjet të tyne. 

b) Vijat e sherbimit të udhë-heku 
rave. 

c) Vijat nermjet nji shpis tregtare 
ose private dhe Zyrave telegrafonike 
të Shtetit, për me kembye telegramat 
ose fonogramamat nërmjet Zyrave te· 
legrafonike dhe të zotit shpis. 

d) Vijat nërrnjet dy shpijave treg 
tare ose private t~ nji qyteti ose ve 
ndi, për lehtësi t' atyne dyve, po kur 

të kuptohet se këmbehen edhe kores .• 
pondenca publike me taksa, Adminis 
trata ka të drejtë me konfiskue gjith 
materjalin e tyne bashkë me maqinat», 

Pranohet. 
Këndohet art. 2 si pason : 
,, Të dha nunit në koncesion të te 

legraf is e telefonis përmenduri n' arti 
kull të parë asht nëneshtruem kondi 
tave kryesore qi vijojnë ; 

a) Do të jetë n' interes e dobi të 
kombit. 

b) Koha e konçesjonit nuk ka me 
kalue 50 vjetet. Me gjith këtë pas dhet 
vjetëve Shteti ka me pas të drejtë me 
anulue kontraten tue i pague sipër 
marrësit shpenzimet e bamuna ose me 
lypë qi të shoqnoqnohet me te. 

c) Shteti ka me pasë të drejtë ko 
ndrrollimi mbi shoqnin supërmarrëse, 
e cila ka me kjen e detyrueme me i 
tregue Shtetit gjith tehtësinat për ket 
qellim. 

d) Sipërmarrësit kan me qën të de 
tyruem me respektue kushtet e kon 
dratës ; përkundrazi mbas vërejtjes së 
dytë qi ka me i u heq, kondrata ka 
me u konsiderue e anulueme. 

e) Shoqnija sipërmarrëse ka me 
kjen e detyrueme me i u bind gjith 
ligjëvet të Shtetit dhe me respektue 
giith marrëveshjet telegrafike, radio 
telegrafike e telefonike të përparë 
shme. 

f) Në rasa të jashtëzakonëshme, 
për mbrojtje të vendit dhe për sigu 
rim të qetësis botore, Shteti ka me 
pasë të drejtë me ndalue korisponden 
cen pjesërisht ose krejtësisht mbi gjith 
vijat telegrafon ike, ose me, marrua 
vet përsipër punimin e tyne. 

Për ket gja shoqnis sipërmarrëse 
jo vetëm nuk ka me i u dhanë as. nji 
shpërblim dam', por me atë kobe s'ka 
me muejt me i u zgjat as kondrata, 

g) Sipërmarrësi, deri sa të jetë. e 
mundun, ka me përdcrue përsonel 
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Shqiptar. njeriu prr të relatuar mbi te. Por këtu riën qi kur t' a sholë t' arsyeshme t'a 

h) Pa pelqim të Qeveriës asnji sikurse u pa aj njeri nga shokët nuk. japë. Në shoqnira private asht dhanë 
kusht i kondratës s' ka me muejt me e di se si asht berë edhe si na u pa- koncesioni i telefona vet edhe n' Ame. 
u ndryshue. raqit në mbledhje për bisedim. rikë, Turqi e Italië 

i) Ne të dhanun e koncesionit me Z. KRYETARI : Ky projekt qe dër- Z. V. BAMIHA: Jam i sigurt se 
kondita baras, kanë me u preferue guar në komisjon të Drejtësis dhe të këtu ner neve asht berë zakon qi kur 
shoqnit Kombëtare ». ekonomis kombtare edhe atje si u thohet se i jepet autorizim Qeveris të 

Z, F. RUSI : Z. Kryetar! Ça asht shqyrtue na u kthye për t'u biseduar japë nji koncesion, at' herë me gju 
arësyja qi t'i akordohet ky autorizim në Mbledhjen e Përgiithëshme. Por në hën Parlamentare merret vesh se kon 
Qeveri!!s për të dhanun konçesio- asht se e kanë haruar Z. e tyne ajo çesjoni u dha. Kur th~het se në daltë 
ne për telegrafet e telefonat. asht nji çashtje tjetër. nonii shoqni r a kërkojë, at' herë unë 

Z. M. PILLKU: (Drejt. i P. i P. Z. H. DELVIN A : Si do qi të jetë kuptoj se Soqniia asht gati edhe me 
Teleg.) Ky autorizim kërkohet se mu- masi na ka ardhun nga komisioni, du-1 t'u mbyltun Dhoma Qeverija edhen. 
ndet të dalë nonii shoqoi e të kërko- het të vazhdojmë në bisedim. Tash ka kon Iesionin. 
ië këtë konçesjon. Kështu qi po të z. Kryetar, në shum shtete asht pra- Deputi i Gjinokastrës Z. H. Del· 
shihen të arsyeme konditat e asaj shoq- nuar qi të jepen të tille konçesjone. vina n a tha se jepen këto konçesjone 
nije të mundet qeverija t' a japë këtë Mbi këto pika janë dy theori. E para në Shoqnira. Vërtet mundet të jepeo, 
koncesion tue mos dalë jashtë të drej- asht ajo qi thonë qi të gjitha duhet por vetëm në nji shoqënië vendëse qi 
tavet qi i jep ky autorizim. j te jenë në duar të Shtetit si tramvaj, kurdoherë qi të jetë nevojë të vërë 

Z. V. BAMIHA : Unë nuk e kam shemendefer, telegralet-telelonet, sa dorë Shteti e jo të jenë në duar të 
kënduar këtë projekt, por çuditem, z. J zgjaten edhe deri në fabrikat, edhe nii shoqnije t' huaj glith kornunika 
Kryetar, kur thuhet se mundet të datë theori e dytë a.ht qi thuhet t.s mos i sloni, Disa kohë ma parë në Zvicer 
nonji shoqni edhe Qeverija t'i japë I ketë Shteti ne dorë, por të jepen nl: dhe në Francë ishin kapur për këtë/ 
asaj konçesjonin e telegrafeve. Si mu- shoqnira se bahen dhe ma lë mira dhe çashtje qi a duhet t' i ketë Qeverija 
nde~, ~otrij., t'i japin .~jith .komun!· I qindroinë rr a lirë ~i i<jo theori e dytë ve~ë p~stat e ~elegr~fet, a po të j.epë· 
kasjonin në duart e te huajve, K10 asht pranuar. Si dihet punët zyrtare shin në shoqnira private edhe më në 
asht nji gja qi nuk mundet të bahet. Shteti i ban me anë të telegramevet, fund u pa e nevoishërne qi të jenë nl 

Z. S. BLLOSHMI: Ka shum te vetëm se si në ushtri, në gianderrna- duar të Shtetit me gitth qi tue i mbaj· 
drejtë Z, Bamiha se nuk mundet të ri e në disa zyra të tjera, bahen disa tun Shteti do të kish nji deficitë, Pra 
jepet konçesjoni i telegrafevet dhe te- sherbime me telefon, kështu qi giith kuptohet kur se nji shtet si Zvicra, 
lefonavet në duar ~ho~nij: kur se ~unët ~ tjera qi sh!kohen me telefon J Zotninj, e m:rr parasys~ë ~ë ~aguej 
këto duhet kurdoherë te dtpendohen Janë private. Pranëai ky koncesion mu- ma shum e t mban vetë atëherë me· 
drejt-për-drejt nga an' e Qeveriës se ndet të jepet vetëm se të jetë nenë nji ndoni për Shtetin t' onë qi a mundet 1 

aty asht politik' e Shtetit. As uji nje- syr veians të Shtetit 3jo shoqni qi do I t'i japin në shoqnira të huaja. 
riut nuk mundet t'i konfiskohen postat t' a marrë. z· M. PILKU : (Drei, i P. i P. T. 
e telegrafet përveçse nëpunsavet të z. XH. YPI : Le të na japë shpie- T.) Sod nji shoqnië e tillë për të ma· 
Shtetit. Mundet të i jepet nii shoqni- gime pësfaqësuesi i Qeveriës, z. Krye- rrun këtë konçesion nuk eksiston, por 
je njl konçesjon, i telefonevet vetëm tar, se neve në komision të Drejtësis si thashë dhe ma parë ky autorizim 
ptr marrëdhaniet publike e private si pamë vetëm ato pikat juridike. kërkohet për t' i u dhanë nonii shoq, 
kurse jepen dhe në Shtetet e tjerë, z. M. f>ILKU : (Drejt. i P. i P. T. I nije në qoft se do t' a :kërkojë. K~të 
por kurrë telegrafi dhe postate Shte- T). Ky nuk asht nji koncesion 'qi po projekt-Iigië e kishim paraqitun nji 
tit nuk mundet të jepen në duert e të j epet sod, vetëm se në c; ~t se do vit ma parë dhe e pranue në parim 
huajve. t' a kërkojë nonji shoqni i përgatitet d. m. th. nuk po bahet sod si mas 

Z. H. DELVINA : Z. Kryetar! Kë- Qeveriës ky autorizim qi të mundet kërkimit të nonji shoqniie. Dy vit ma 
tu u ba nji konfuzjon qi 'në të parët t' a japë. Me ketë mënyrë e kanë pra- parë na kish ardhun nji shoqnië Ame· 
se kur del nji çashtje prej komisjonit nue dhe Sh.etet e tjër, p. sh. Iialija qi rikane e cila kërkonte të merrte këtë 
aj komision qi e ka elaboruar cakton në këtë mënyrë e ka autorizue Qeve· kouçesjon, por masi konditat qi kish 
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paraqitua qenë të rënda nuk i u dha 
edhe gjer sod nonji shoqnl tjetër nuk 
e ka kërkuar. Sa për atë qi thuhet se 
duhet t'i jepet nonji shoqnis Shqip 
tare kjo asht e ditun se në qoft se do 
të kërkohet nga shoqnira natyrisht do: 
të preferohen shoqnit shqiptare. Sa 
për telegramet edhe na nuk jemi të 
mendimit qi të jepen por vetëm tele 
fonat në qoft se do t'i kërkojë nonji 
shoqnie me kondita të mira. 

Z. F. VO~OPOLA : Z. Kryetar ! 
Kv projekt-ligjë si kuptohet prej bi 
s.dtmit qi rrodhi nuk asht studiuar 
mirë. Çashtia ka nii randësi miaft të 
madhe se me të dhanuait të nii au 
torizimi quhet qi u dha ky koncesion. 
Unë bashkohem me mendimin e aty 
ne Zotnive qi thonë të mos lehen te 
legramët c telefonat e Shtetit në duar 
të tjerve. Pra masi kjo çashtje ka ra 
ndëst të posaçme, duhet të studiohet 
me nji mendje të kthjellëtë, prandaj 
proponoj t' azhurnohet se azhurnimi 
për rasa të tilla asht i nevojshem. 

(Përkrahet). 
Z. KRYETARI: At' herë pranoni 

azhurnimin për disa dit ? 
Pranohet. 
Z. XH. YPI. Unë jam i mendimit 

qi t' azhurnohet vetëm pjesa e të dha 
nunit të koncesionit dhe pikat e tjera 
të bisedohen masi ka taksa për t' u 
mbledh un. 

Z. M. PILKU: (Drejt. i P. i P. T). 
Do t'u lutem Z. s' Uuej masi kjo ça. 
shtje ka nji rëndësi të posaçme të 
marrë fund në këtë sesion, 

Z. KRYETARI: U azhurnue ve 
iëm për pak dit deri sa të studiohet, 

Sod në rendir. e ditës kishim ça 
shtien e bandrollës por masi na laj· 
mëron Z. Ministri i Fioancavet se asht 
i sëmun, kjo mbetet për Mbledhjen 
e arthme. Tash vazhdojmë në bise 
dim mbi interpretimin e paragrafit (d) 
I' artikullit 2 të ligjit pensioneve ush. 

tarake sod në fuqi. 
Këndohet shkresa e këshillit Mi 

nistruer N. 521 datë me 4-5-1926 si 
pason: 
Kryesis se' Dhomës Deputetëvet 

Tiranë 
Si mbas shkresës Nr. 396-1 datë 

1 · 111-926 të Karnandës së P. të Fu. 
qis Armate, kam nderin me i bamë të 
njoftua asaj P. T. Kryesije se para 
grafi (d) i artikullit 23 të ligjit pen 
sjoneve ushtarake sod ne fuqi nuk 
ka shpiegime të kqarta e flet shkur 
tazi tue thanë (motrat deri në mar 
tesë). Pra ,,Fraza deri në martesë» 
vali vetëm motrave të pamartueme i 
përket ose nga kjo frazë duhet të ku 
fizohen edhe motrat qi kanë qënë të 
martueme por në vdekjen e burrave 
të tyne kthehen në shtëpijat e vëlla 
zënve, 

Si kur S':' asht e ditun qi motrat 
e martueme e me vdekje të burrave 
të kthpeme në shtëpiiat e vllazënvet, 
me qi hyjnë në kujdesin e në mbroj 
tjen e shtëpis së babës tyne sa do qi 
deri sa të rimartohen duhet qi të ke 
në të drejtë për pjesat pensjonare, por 
në veprim asht shkaktue njl dyshim 
masi qi ligji hesht dhe interpretimi i tij 
i përket pushtetit legjislativ. Lutemi 
qi çashtja të parashtrohet në studijim 
t' asaj Dhome dhe të or. lajmërohet 
vendimi i saj për veprim. 

Zav. Ministri i Drejtësis 
Ministri i P. të Jashtme. 

H. Vrioni d. v. 
Z. XH. YPI : Nuk kemi nouii li 

gjë për pension t' ushtëris qi të mu 
ndim të japim nji interpretim mbi 
te. Pra kur nuk kemi nji të tillë ligj 
c' far interpretim do të bajmë, 

ZANA: Asht praaue an bllok. 
Z. S. BLLOSHMI: Ligji i pensjo 

nevet nuk mun+et të jetë në dy më 
ner ; njl për civilët dhe nji për ush 
r~ri:t. Si ushtarët dh , civilët [an bijt 

e këtij atdheut e nuk mundet të kenë 
ndryshim midis type. Ligj! i pensio 
nevet t' ushtëris më duket se ja asht 
pranue an bllok ja se asht në veprim 
mbas autorizimit q'i as~t dhanun Qe 
veriës, por si do qi të jetë aj ligjë 
s'mundet të mbetet në fuqi se në nji 
shtet nuk mundet të jenë dy lloj li 
gje edhe asht në kundërshtim me li- ......, 
gjin e pensionevet qi kemi tash në 
bisedim. Me gjith qi ushtarët kan. 
ndryshim nga nëpunësat civile se nji 
civil e ka punën ne zyrë d, m. th. 
në nji vënd ma të lehtë se nga ush 
tari qi ri në male e ku të jet! nevo 
ja, por prap për nj] diferencë të tilli 
nuk asht nevojë qi të bahen dy liglë 
në nji shtet për nji qellim. Prandaj 
jam i mendimit qi të azhurnohet deri 
sa të vijë edhe pjesë e ligjit të pen 
sjonevet të ushtris për të shqyrtuar. 

Z. H. DELVINA: Edhe unë jam 
dakor me Z. S. Blloshmin e t' azhur. 
nohet deri sa të vijë ligji i pensjo 
neve ushtris, por sod asht në fuqi nji 
ligj për pensionet t' ushtëris dhe me 
të bahen pagesa, i cili ka shumë ndry 
shim me ligjin e pensjonevet civile, 
prandaj propono] qi të merret aj li 
gj e t! modifikohet sa ma shpejt. Se 
me të vërtet në parim pranojmë qi ush 
tarët tf kenë nji diferencë nga civilat 
por jo të jenë kaqij shum larg. 'Edhe 
për të mos mbetun motrat !ë dam 
tueme, t' i rekomandohet komisjonit t! 
Financavet e t' Ushtëris qi t' a shqyr 
tojë sa ma parë këtë ligië. 

Z. M. KASSO : Z. Kryetar! Ligj 
për pensjonë të ushtarvet qi të jetë në 
veprim i pranuar an bllok nga · Pir 
lamenti ose nga Asambleja nuk ka. 
Vetëm në sesjonin e parë na qe pa 
raqitun nji projekt-ligjë për pensjonet 
si, për civilët dhe ushtaret· të c-lee e 
morri prapë Ministri i Financave! për 
të studjuar, 

ZANA; Asht tjet~r projekt, 
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Z. F. VOKOPOLA : Z. Kryetar ! 1 
Ligji I pensjonevet ushtarake ka shkuar 
flt! Parlament dhe asht pranue an bllok 
me konditë qi në sesionin e arthme 
duhesh të paraqitesh për shqyrtim. 
Por nuk u paraqit. Ky ligj an bllok 
nuk ka shkuar as në këtë Parlament 
as në Asamble, por në Parlamentin 
e parë, prandaj nuk e di Z. Kassoja 
ki thotë se nuk ka ndonji llgië të 
tillë. Pra kur se ky ligjë nuk u pa 
raqit për shqyrtim në sesionin e aferm 
të Parlamentit të parë quhet i rëzuar 
kështu qi po të baimë nji interpretim 
mbi nil artikull t' atij ligj, do të kon· 
siderohet si kur se na e kemi shqyr 
tuar e pranuar. Tash nuk kemi si të 
bajm! ndryshe veç se të vendosim 
ashtu si tha z. H. Delvina qi të sillet 
e të shqyrtohet I tërë ligji i pensione, 
vet ushtarllke. 

Z. XH. YPI : Z. Kryetar ! Ligj i 1 

peasj.onevet ushtarak qt asht sod në 
veprim as asht biseduar as qi asht 
pranuar nga Parlamenti fare por ve 
tent i që dhanë uji autorizim Qeveriës 
qi t' a vinte në veprim nji projekt qi 
kish pregatitun me konditë qi të pa. 
raqitej në sesioein e arthme, Por ma 
si aj nuk u paraqit për shqyrtim nuk 
mundet të thuhet S'! ka nonji tigjë të 
tillë dhe kur se nuk kemi ligjë të ti 
llë dhe kur se auk kemi ligjë ç'inter 
pretim dq të bcljmë. 

X. KiR¥ETARI : At' herë paranoni 
qi ri-shkruhet Qei{erH!s të na para 
qesë këtë ligji për shqyrtim e apro 
vi,rJ? 

P~anohet 
Z. KRY~ f ARI: Bisedim mbi pro- 

jekt-Jigij!o. mbi mbjelljen e detyrëshme 
të druvet të frytësbme e të pa frytë 
sh.m.e~ {Ill.~ ,.,ngu tsi). 

Këadoh,:t raporti i komisionit si 
pason: 

P. T. 
Kryesu: së Dhomës së Deputetvët 

Komisioni i Ekonomis Kombtare i 

mbledhun në numurin legal bisedoj 
mbi proiektligjen mbi mbjelljen e de 
tyrëshme të drurëvet të frytëshme e 
të pa frytë shme dhe' vendosi pranimin 
me ndryshimet e poshtshënuerne : 

Art. I. ndryshohet në ketë rnenyrë 
"Ç' do proprietar toke edhe c' do bu Ik 
qi asht në pasuni të Shtetit, detyro 
het me sjellë në tokë të tij c' do mot 
druië të frytëshme e të pafrptëshme» 

"Në vendet komunale detyrohet 
komuniteti> 

Art. 3. thotë <për ç' do bulk o 
tjetër qi merret me bulqësi» ndry 

shohet> të ç' do proprietarit për ç' do 
shtëpi bujku detyrohet me mbjell 20 
drunjë në-mot minirnurn 

Në att. 4. Shtohet: «në qoft se 
Këshilli administrativ vërteton se nga 
llojet e drunjve të caktueme për me 
mbjellë nuk giindet n' atë qark, Zyra 
e Bulqësis së vendit detyrohet me i 
prum fidanet e nevojshme të cilat i 
përndan me çmim real). 

Në fund t' art. 6 shtohet : «ose me 
50 fr. ari gjobë» 

Në fund t' art. 7 shtohet : "Ose me 
55 fr. ari gjobë : në ketë menyrë dë 
nohen dhe ata që shkulin ose u sjellin 
dam druivet të mbielluna». 

Art. 9. "Dispozitat e liglëvet të 
tjerë qi jan në kondërshtim me ketë 
ligjë janë të pa fuqishëm» 

Art. 9. bahet 10. 
Art, 10 bahet 11. 
Lutemi t' i parashtrohet Dhomës 

për aprovim. 
Me nderime. 

Kryetari i komisjonit 
t' Ekonom is kombtare 

K. Kotta d. v. 
Tiranë me 28-IV-926 

Këndohet projekt ligji i modifikuem 
prej komisionit si pason : 

Art. I. Ç' do proprietar toke edhe 
ç' do bulk qi asht në pasuni të Shte- 

tit detyrohet me mbjellë në tokë të 
tij, ç' do mot druj të Irytëshërn e të 
pa frutëshëm» 

"Ndër vende komunale, detyrohet 
komuniteti, 

Pranohet 
Art. II. Llojet e drujvet të frytë 

shme e të pa frytëshme, do të cak 
tohen prej zyravet të bulqësis tue 
marrë parasyshë tokën dhe klimën në 
të cilën mund të prodhojë> 

Pranohet 
Art. Ill. Caktimi i sasiës së dru] 

vet për ç'do katund ose qytet i lehet 
Ki'shillit administrativ tl! vendit në 
përpjestirn (nisbet) qi ç'do proprie- V 
tari për ç'do shtëpi bulk u të mbjellë. 
20 druj minimun në mot» 

Pranohet 
Art. IV. Zyrat e bujqësie do të 

pregatisin nji listë të tlojevet të dru] 
vet të përshkruerne n' art. li dhe me 
shpejti këta i paraqesin Këshillit Ad 
ministrativ për të caktuem sasiën e 
përvietëshërn Në qoft se këshilli ad· 
ministrativ vërteton se llojet e druivet 
të caktuem për me u bjellë nuk gjin 
den n' atë qark, zyrat e bulqësis së 
vendit, detyrohen me i prur fiadanet 
e nevojshëm dhe i përndan me çmi 
met reale. 

Pranohet 
Art. V. Tl! giith ata qi si mas art. 

J. të kësa] ligjë janë të detyruem për 
mblelljen e drrurëve detyrohen dhe 
për rruejtjen mirë-mbajtjen; e zhvi 
llimin e drrurëve të mbjellun. 

Drrurët e mbjellun qi për c' do 
shkak thahen, prishen ose shkulen 
do të vihen në vend. 

Pranohet 
Art. VI. Kundravajtësit për mos 

mbushje I~ detyrimeve të ngarkueme 
në :irtut t' art. 1. dënohen me 20 dit 

1 
punim rruge kombtare ndër vendet 
ku ka me u caktue prej zyrës së P. 
Botore ose me 50 fr. ari gjobë. 
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Art. VII. Kundravajtësit për mos 
mbushje të detyrimeve të ngarkueme 
në vlrtut t' art. 5, dënohen me 10 
ditë punim rrugë kombtare ndër ven 
ndet ku ka me u caktue prej Zyrës 
së P. Botore, ose me 50 fr. ari 
gjobë. 

Art. VIII, Pleqësit e katundevet 
ose të qytetevet janë të detyruar t' i 
referojnë Zyrës Bujqësls kontra-vaj 
tëslt e detyruar me ketë ligjë. 

Mos rëfimi shkakton dënimin e 
pleqësis me 20 e deri 100 fr. ari gjobë 
dhe në rast përsëritje edhe me burgim 
tjetër nji javë. 

Këta veprime ushtrohen adminis 
trativisht pa kjenë të lidhuna me rre 
gulla procedurjale. 

Art. IX. Dispozitat e ligjëve të 
tjera që janë në knndreshtim me ketë 
ligjë janë të pa fuqishme. 

Art. X. Ky ligjë hyn në fuqi qe 
diten e shpallje në fletoren Zyrtare, 

Art. XI. Ministrija e P. të Mbren 
dëshme e Drejtësls dhe ajo e P. Bo 
tore e Bujqësis ngarkohen me zbati 
min e kësaj, ligjë. 

Mbledhja 39. 
E Ejte me 13-V-26 ora 3.30 m. dreke 

Kryeson Z. K. Korra 
Këndohen emnet e ZZ. Deputetve 

e mungojnë ZZ: 
Bahri Begolli, Bexhet Frasheri, 

(me leje) Ceno Kryeziu, Fiqri Rusi, 
Hiqmet Del vina, Iashar Erebara, Javer 
Ursnid, Kolë Mjeda (mision) Kotec 
Deda, Lon Gjini, Mitro Tutulani (mi 
sion), Loo Llogori, Myfid Libohova 
(me leje), Hamid Toptani (me leje), 
Shasivar Alltuni, Dr. Woxhori (me 
leja) e Xhelat Zogu. 

Z. KRYETARI : Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Sulej man Broci me shokë, ankohen 
kundra Financës pse i u kërkon taksë 

për barkët qi kan ble jashta Shqip- 
nijet. · 

I referohet Komisjonit të Lutjeve. 
Z. KRYETARI : Po hyeimë në 

rendin e ditës. Bisedim mbi bandero 
len e duhanit. Kena mbet n' art. 4. 

Këndohet Art. 4 si ·pason : 
Mbas dekretit zbatues së kësaj 

ligjë, grisat (havanxhit) e duhanit e 
. punuesit e cingarevet me dora, janë 
të detyruem me i u drejtue Financës 
së vendit e me kërkue leje për të gri 
munit e duhanit ose për punimin e 
cingareve t. 

Z. F, VOKOPOLA : N' art. 4 të 
projekt-Iigjës, si e dini të gjithë, i 
shin ba mjaft formolime në mbledhjen 
e parti. dhe si u shkembyen disa 
mendime ramë d' akord me Z. Bami 
hen, mbasi proponuesi bani vet disa 
ndryshime, me pranue ketë artikull 
sikur se asht, me shtirnie e Iialës "për 
tregti". 

z, M. KA SO : Shtimi i fjalës "për 
tregti,,, me duket se asht i tepërme, 
se të gjithë ata qi kan mjeshtri do 
të kërkoj në leje. 

Asht nevolë qi financa ti! ketë nji 
vërejtje në kontroll. E dyta, për çësh 
tjen e patëntës, fjala tregti asht e te 
përme, se ata qi punojnë cingare, i 

, i punojnë për tregti dhe po të shtoj 
më keU! fjal~, atëherë lamë të lirë ata 
qi punojnë në shpi, 

Z. ~. STAROVA: (M. i F). Me 
qenë se ishe i smuodë, nuk di se çë 

mejtim ishte për ketë fjalë. 
Z. Q. KARAOSMANI : Qellimi I 

im qe qi të daheshin ata qi punojnë 
për tregti dhe ata qi bajoë cingare 
për nevojat e tyne, N' art. 15 thuhet, 
se duhani mbasi të pagulnë taksën, 
lehet i lirë për me u punue mbrenda 
në fabrikë ose në magaze të përmen 
duna t' Art. 3 e 5. Këtu me duket 
mund të shtojmë njl send për ata qi 
grinë duhan per nevojat e tyne pri· 

vate, qi të kenë të drejtë të balnë cin 
gare në shpi, 

z. s· ST ARO VA : (M. i P.) Me 
ç' ka po marr vesfit, 111.e duket se 
kërkohet qi cingaret të mued të pu 
nohen edhe jashtë. Duhani qi ~rillet 
mbrenda në magazinat e Shtetit. mba 
si paguhet taksa asht i liri! m'u shi 
të, ja po m'u përdorë për vedi, se 
aty mbrendë i vihet banderela, GF 
thashtu edhe cingaret pregaditen mbre 
nda e u lidhet banderola, kështu si 
cingaret, si duhani mund t' I marrin 
jashtë, në dashtë I shet ne dashtë ipi. 

Z. Q. KARAOSMANI : Duhanin 
nuk e bajë cingare, a mundem me 
përdurue për vedi. 

Z, S. STAROVA: (M. i F.) Kur . 
duhani asht i grimë e i banderoluem, 
domos ka të drejtë me e përdorue si 
të duenë. 

Z, Xh. YPI : Pse të vihet për treg 
ti nuk asht nji fjalë qe i ban dam 
Shtetit, se puna shpjegohet ma mirë. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Nuk 
ka nji kuptim me qenë se bahet për 
tregti. 

Z, V. BAMIHA: Art. 4 flet kjar 
tas se thotë : Mbas dekretit të zbatues . - 
së kësaj ligjë, grisat e duhanit e pu 
nuesat e cingareve me dorë, [anë të 
detpruern me i drejtue Finances së 
vendit e me kërkue leje për· të grim u 
nit e duhanit ose për punimin e cin 
gareve. Un privat, marr nJi paketë 
duhan dhe ketë duhan rii'u t'a aredhi 
cingare edhe vet, dhe me ketë . nuk 
transformohem në punues, se ltf ar 
tikull flet për punuesat e cingareve. 

Pastaj filli! mbas këtij artikulli vjen 
Art. !5. dhe e shpjegon çështien dhe 
ma kjartë_. Ky artikull thotë : Financa 
e vendit për ushtrimin e mjeMttHs s! 
përmendunva n' art. 4 asht e dcij,rue 
me me marr me· qera 'p!r;~e~ap'rar 
kës së Shtetit nii a ma. shum! liU{la.; 
ze si mbas nevojës. (Vifdn} 
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81 S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 32 

E Shtunde 22-V-1926 ora 10 p. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

z. H. ROJI: Tani u fjalosa me te 
lefon me Sekretarin e Min. Financavet 
dhe më tha se Z. Ministri asht në 
Këshillin Ministruer, dhe Përfaqësue 
si qi dërgohet në Senat asht i smuet 
për ketë le t' azhurnohet bisedimi mbi 
gjanat qi i takojnë kësaj Ministrije 
dhe qi duhet të ndodhet Z. Ministri 
në Senat për me dhanë shpjegime. 

Z. KRYET ARI: Tani po hyjm në 
rendin e ditës. 

Bisedim (për herën e parë me ngu 
tësi) mbi Projekt-Ligjen mbi mbledhjen 
e detyrshme të drurve të frytshem e 
të pa frytshem, 

Këndohet raporti i komisjonit A 
Nr. 88 datë 20-V,1926 si vijon: 

Komisjoni A. në mbledhjen e vet 
me datë 20-V·926 në numurin legal 
të misëvet tij, tue marr! nl! bisedim 
e shqyrtim Projekt- Li gjen, të pranue 
me prej Dhomës së Deputetve, mbi 
mbjelljen e detyrshme të drurve të 
frytl!shme e të pa frytëshme, dhe tue 
pa dobia e madhe qi do rrjedhin prej 
zbatimit e ligiës në fjalë, në pikëpa 
mjen e industrisë së druve si dhe në 
pikëpamje përgjithësisht t' ekonomisë 
s' onë nasijonale, vendosi pranimin e 
Projekt·Ligjes në fjalë, me ketë ndry· 
shimë: 

Në art. 7 fraza ose me 50 fr. ar. 
gjobe ndryshohet në: ose me 25 fr. 
ar. gjobë. 
, Komjisoni vërreiti se midis art. (6) 

dhe 7 per sa qi i përket rjobave nuk 
ka proporsion. Në art, 6 gjoba asht 
20 ditë punim rruge dhe 50 fr. ar. 
gjobë, pra për me ruitë proporsionin 
ne art. 7, ku përmendet 10 ditë punim 
ae rruge, gjoba duhesh të ishte gjys- 

Z. I. XHINDI. Prazen e fundit 
t' artikullit 4 nuk e mora vesht këto 
fidane qi do të sjellë Min. P. Botore 
e do t' i ju përndajë bujqve a do t'i 
pagoinë bujqit, a po do të jepen gra. 
tis prej Min. P. Botore. 

Z, S. TIRANA (Perf. Min. P. Bo 
tore e Bujqësisë) JAto qi sillen nga 
jashtë do t' i pagojnë sa qi kujshtojnë, 

z. I. XHlNDI. Nuk mjafton qe po 
detyrohen për me mbjellë drutë, por 
t' u merret dhe pagesa. këjo nuk me 
duket aspak e drejtë die mas mëndi, 
mit t' im këto duhet [te jepen gratis, 
se bujqit nuk janë dhe n' atë gjendje 
qi mund t'i blejnë, se me ato të ho. 
lia mund të blejnë bukë për femijë. 

Z. H. XHEMALI. Ku do kështu 
asht, pm të mbetet ky artikull si qi 
asht, se mjafton inisjativa qi rnerrë 
Ministrija per mbjelljen e drurve dhe 
për sjelljen e atyne llojeve qi nuk 

frytshem gjinden nga jashtë, se s' asht e mu- 
e të pa frytshem, do të caktohen prej ndun qi të nepen këto gratis për ar 
zyrave të bujqesis tue marrë para sy. sye se i kushton shum Buxhetit të 
she token dhe klimen në të cilen Shtetit, kurse per ç· do njeri qi do~të 
mund të prodhojnë. blej 20 drurë nuk asht ndonji gja e 

Pranohet. . . . . . I madhe. 
Art. 3. Caktimi 1 sasrs së drujve Pranohet Art. 4 si qi asht. 

per c' do katund ose qytet, i lehet I Art. 5. Të gjithë ata qi mbas Art. 
Këshillit administrativ të vendit në 

ma e gjobës përmendua n' art. 6. 
Komisjoni mbëson se hartimi i 

nenit 7 në mënyre qi asht pranuar 
prej Dhomës së Deputetve, ka rrje 
dhun prej ndonii gabimi, dhe jo prej 
ndonji mendimi bazuar mbi arësyna. 

Këndohet Ligja nea për nen si 
vijon : 
Ligjë mbi mbjelljen P detyr 
shme të drujve të trytshem e 

të pa frytshem 
Art. 1. ç· do proprietar tokë edhe 

c' do bulk qi asht në pasuni të Shte 
tit, detyrohet me mbjellë ne tokë të 
tij, ç' do mot druj të frytshme e të 
pa frytshme. 

Nder vendet komunale detyrohet 
komuniteti. 

Pranohet. 
Art. 2. Llojet e drujve të 

perpiestirn (nisbet) qi ç'do proprle 
tarit per ç' do shtepi bulku, të mbjellë 
20 dru] minimum në mot. 

Pranohet. 
Art. 4. Zyrat e bujqësis do të pre 

gatisin nji listë ti! llojeve të druive 
të përshkrueme n' art. 2. dhe me shpej 
ti i-a paraqesin Këshillit Administra 
tiv për të caktuem sasin e përvjet 
shme. Në qoftë se Këshilli adminis 
trativ verteton se llojet e drujvet ti! 
caktuem për me r u mbjellë nuk gji 
nden n' atë qarke, Zyra e bujqësis se 
vendit detyrohet me i pruem fidanat 
e nevojshme dhe i perndan me çmi 
met reale. 

të kësaj ligjë janë të detyruem per 
mbjelljen e drujve, detyrohen dhe për 
ruejtjen, mirë-mbajtjen e zhvillimin e 
drujve të mbjellun. 

Drujt e mbjellun qi per ç'do shkak, 
thahen, prishen, ose shkulen do të 
vihen në vend. 

Pranohet. 
Art. 6. Kundravajtesit për mos 

mbushje të detyrimeve të ndarkuem 
në virtyt t' art. 1. denohen me 20 dit 
punim rrugë Kombetare nder vendet 
ku ka me u caktue prej zyres së Pun, 
ve Botore, ose me 50 fr. ari gjobë, 

Pranohet. (vijon) 

Shtypshkroja ·Nikaj,, Tiranë 
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nEPUBI.tIKA SHQIPTA~E 

notoh~t prej Zyres së Shtypit 
PAI llME: për nil mot fr. a( 12 në li Dreitlm! : Zyra e Shtypit I :ljl copë e javës fr. ar 0.2=> ; nil .epë 

Sbql-.,ni; fr. ar 20 jashta; T ! R A.NP.. e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA; 

M. e P, Mbr. Qarkore mbi mos ma 
rrje armë gjindarët e lejuem. 
M. Drejtësis mbi nji nenpunsi vakante. 
Të ndryshme emnime në Financë. 
Shp. e Financavet. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

MIH. t ~. I[ M~~[H~~~r1,t 
QARKORE GJITH PREFf.K. E NfNPREF 
Mbi mos marrje arme 
gjendaret e lejuem 

«: Mbas kendej as oji Cjindarrne i 
lejuem nuk ka të drejtë të marrë arme 
me vedi. Mbi keto çasht]e u asht ur 
dhnue dhe tjeter herë. M. P. Mbrendë 
shme asht njoftue qi 1;.; arrestoje e të 
çarrnatosnje gjithë ata qi kanë me 
qenë ne kundreshtirn me ket urdhcn. 
Për ç' do konseguencë të rrjedhun 
nga mos rispektimi i ktij urdhni per 
gjegjesija i takon Komandës Opera 
tive relative, 

Për dije e zbatim ktu sipër u per- r 
shkruhet kopja e urdhnit Nr. i652 d. 
li. Vili. 926 e Komandës Përgj, të 
Fuqis Armate drejtue Trupave Opt 
rative mbi mos marrjen e arrrnëve 
me vedi nga gjindarmit qi vejnë me 
leje. 

17-8-26 Nr, 2410 

brës të krijurne me Ligj të posaçme, I u vare per fr. ari 21 dhe dorëzimi 
ndodhet vakant nenpunësia e Notar · definitiv bahet me 24,8-26 diten e 
Përmbaruesit, andaj ju bahet me dije mart n' oren e caktueme, 
t' interesuesve qi tue ju konformue Vlonë 18-8-26 
qarkores së ktsa] Ministrie të botue- I Drejtor i Financës 
me në fletoren Zyrtare Nr. 101 d. * 
26-7-26 të paraqesin lutjet e tyne deri 

I 
Si mbas vendimit këshillit admi- 

me 10 IX 26 dit e Premte ora 10 i nistratës datë 17-8-26 Duljani Nartes 
caktohet d;t'.l e ko ikursit, i e.n: ! dhe i Dukatit me çmimin qi shenohet 

t . 1 .. b h t .. c· · Dikti ·t J u varë per 5 viet shitja definitive ha- e 1: a e. ne Jyqt'l e 1 • 1m1 para 
het me 25-8 ditën e Merkuer ora 6 
p. d. 

Daliani Narks per pesë vjet fr. 
ari 337~{)0 

Daljani Dukatit per pesë vjet Fr. 
ari 27000 (njizet e shtat mijë) 

Vlonë 18-8-26 

Mbi nji nenpunësie vakante 
Pranë Gjyqit të Shk. se I të Di- 

Komisionit të posaçern per zgjedhjen 
e nenpunsave të Dreiiësisë. 

18·8·26 

Te ndrvshme 
Emnime në M. Financavet 

Zot. Hyqmet Kasaruho Nëpunsi i 
Kadastrës ernnohet Nëpunës Vergji 
Kadastre e Zot. Mehmet Hado Në 
punsi i Vergjis emnohet Sekretar Ver 
gli-Kada ure në Del vinë. 

Nëpunsi i Kadastres Zot. Feti ls- 

Shp. e Financavet 
Si mbas vendimit këshillit admi 

nistratës me datë 17-8-26 mbartja e 
8000 kuintalvë të krypes Vlonë Korçë 

Drejtori Financavet 
* 

Mbasi koha e shitjes të dhetave e 
t~ tretave me iS të mujt vazhdus ka 
kalue e mbasi nuk ka ndo nji ofertus 
për të dheten e 9 cop katuneve e për 
të tretat e pas u nis shtetit në fush 
Krue e Curz afati i shitjes zgjatet si 

lam Starova cmnohet si Nëpunës i mas vendimit kshilles administratë! 
Vergji-Kadas,ri::s dhe Nëpunsi i Ver- , N. 20.~ me 16-8-26 deri në fund të mujt 
gjis Zot. Ragip Leka emnohet si Se- vazhdus. 
kretar Vergji-Kadastre në Pogradec. Krue 17-8-26 Kryenep. Financavet 
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E dheta e duhanit të vjetit vazh 
dues të kat. Karrn Mulluj e Vjerdhë 
si mas vendimit të kshillit adm. Nr. 
15 d. 19-8-26 u qit në ankan shitja 
provizore fillon me 20 e deri me 25 

gusht e definitiv me 25 deri me 30 
gusht 926. 

Pukë 19-8-26 
Kryenep. Financave 

* 
Në bazë të vendimit Nr. ms d, 

16-8,26 të këshillit administrativ të 

Bisedimet e Trupit 
--- - ·- -----~-- . 

SESJON""I I 

BISEDIMET E OHO E 
Mbledhja 39 

E Fjte n ~.aj ~626 ora 3.30 m, d. 
(J.- ryeson Z. K. Kotta) 

Vijon nga num 137 

Nj; ngië . s' mund të flasin 
ma kjartas se kështu, se nji 
njeri qi ban cingare me duhan për 
veten e tij, me qenë se nuk asht nji 
punues cingaresh. se ai mund të jetë 
advokat, doktor, farmaçist e kudi un, 
atë nuk e ndalon ligja, bahet vetëm 

· për punuesat e cingareve qi i bajnë 
me i shitë. 

Z. K. SEIDINI : Fjala vjen, un kam 
nevoje për nii yj€ të për 20 kr. duhan 
i çoj me i gri në rnagazet e Shtetit 
dhe mbasi pagu] taksen e të grimit, 
a kam të drejtë apo jo me e ba ketë 
duhan cingare në shpi. 

Z. V. BAMIHA : Sikur nji njeri 
të marr kaq paketa duhan nuk mund 
t'i bainë as për nji natë as 
per nii ditë cingare, po do të 
bainë cingare aqë sa i duhen për ditë 
:.ër nji kohë të shkurtë, dhe sa për 
vehten e tij nuk e ndalon kush po 
për të shitë nuk mundet. 

Z. K. SEIDINI : Atëherë po t' ish 
te mirë të shtohet, qi ato njerëz qi 
pinë duhan për vehten e tyne janë 
të lirë të bajnë cingare në shpi' 

Z. A" HASTOPALLI: Bisedimet 

/ 

qi rrodhen në mbledhjen e parë ki 
shin për qellim mprojtjen e puntoris 
në shpija, d m. th. për punen qi 
bzjnë gratë e gocat nepër shpiat, : 
nuk i përrneton z akoni qi kemi ll: 
bajrnë .rdryshe. Relatori Qeveris, Z. 
Barniha, na tha se duern të ruajmë 
koutrabanden dhe po t'a lame të liri 
të bamunit e cingareve neper shpija, 
nuk kontroll dhe na tha se Qev er ja 
ketë nuk e pranon. Un pata ba nji 
proponim dhe a] proponirn pat kenë 
formulue kështu : Q a'a nierës qi 
bajnë cingare për ushqimin ._, f stnile 
ve tyne në shpi me gocat e gratë e tyne, 
kan të drejtë të marrin duhan te grimë 
e të banderoluem në magazinat e Shte 
tit, tue u detyrue me i vue band.rolë 
cingoreve qi kan ba në shpija! e 
tyne m' atë duhan qi kan marrë atje. 
Në ketë menytë hiqet friga kontra 
bandës se seicili e din se sa ciigare 
mund të qesë nji kilo duhan, kështu 
qi ata qi bajnë cingare dërgojnë cin 
garet e bame në magazinat e Shte it 

këtushcm nxjerrcr në adjudikat bar 
tjen e 2000 kuinlalve të krypës Kava] 
pograde.c tuc fillit liçitia prej 16-8-26 
c deri me Jl-8-26 dhe ;.,hilja defin] 
tive prei t .fl.:6 deri IO-f)-2G. 

Kava] 16-8-W 

Nerp. K rypores 

• • egJI 
I I_ 

lativ 

T 
procedure. Si e dini Z. Bamiha doli 
me nii proponim kësisojit me të cilin 
Qeveriia 11 bashkuc dhe ai asht rela 
to-i i projekt ligi~s së vet, dhe nuk 
a::,ht rel, tori i Q~ ve, is, dhe kë]o u 
ba për shkak procedure, fe po t'ishte 
ni. prol.kt 1 ri i Qeveris, duhesh të 
pranohesh në princip, duhesh të shkon 
te në ko.uisjon e pastaj tE vite këtu. 
Me ketë projekt Qeverija asht bashkue 
me Z. Bamiheu, dhe Z. e tij asht re 
latori i projextit h' vet e Qeverija 
mp.on tczin e saië. Art. 4. cakton se 
po -ë kishn W drejtë ata qi punojnë 
me do-ë të marriu duhan dhe t'i bajnë 
cing aret në shpin e tyne, dhe pastaj 
1'1 venë banderolin, atëherë 1111k ka 
ndonii ko-trou. Në proiektin e parë 
qi k site paraqit Qeveriia, ishte para 
pa nji kontroll mbi mbjelljen e duha 
nit, të thueshë në forme rexhiie, me 
gjithë qi nuk ishte n.: kctë formë, se 
rexhija nuk të leri të mbjedhi pa leje 
dhe duhanin t'a merre t'a dicg, Ve 
tëm pt r me sigurua qi mos të bahet 

ku nëpunsi i kontrollon a janë në I kontrabandë, kishim parashikue nji 
sasin e duhar .. t qi kan marr dhe r o kontroll preventiv, d. m. th. kur pru· 
t'i gjejnë më r_gulle i ven banderolen. duk tort do t'a vilte duhanin e dot' a 
Këtu pra ka pasë qindrue bisedimi, shite, e do të lajmëronte tagrarnble- 

Z: S, STAROVA: (M. i F.) Nji dhsin mbi sasia e duhanit qi shetë, 
herë i përgiegiern të ndër. Deputetit Këjo ishte nji barrë për Financën po 
Elbasanit dhe i tham, se Z, Bamiha kishte qellim statistiken qi t' u dinte 
asht relatori i k, tij preje kti per shkak se sa duhan asht ba e se ku levisë 
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ky duhan r ër shkak qi mos te bahet 
kontrabande, Z. Blloshrni pyet qi thi· 
kës ç' do t' i bahet? S' ke ç' i ban 
hiçë, Neve me ketë ligië duem të ke 
mi kontrollimin e cingareve qi bahen, 
dhe n' ash: se ve+en peng.me, d. m. 

th. se refuzojmë bazen e taksmit ti~ 
duhanit, dhe tue r. fuzue kelë, refuzo 
het krejt pro.e kt-Hgja dhe në budg t 
shuma e caktueme bje vet-vetiut, Pra 
o pranojmë mënyrën e kontrollimit ose 
t'a heqim fore ketë shumë nga budge 
ti. Si e dini ç'do taksë qi i imnono 
het nii populli ka fo"m·ili'.etet c vets: 
e dhera e cimë të gjithë se ç· farë 
pengimesh bie në popull. Taksa ma e 
lehta qi asht taksa e doganës k.1 edhe 
ajo pengimet e formalitetet e ve ta dhe 
për tregtarin asht randë deri sa t'a 
nxi-rr nji mall prej dovanës Kur tak 
sa dog ino re qi asht ma e lehta ka 
edhe ajo formalitetet e vera, doemos 
edhe këjo taksë ka formalitete, dhe 
duhani duhet të jetë nën kontrollim, 
se po qe se s'ka kontrollim, narvrtsht 
nuk mund të mblidhet taksa, Kontro 
llimet e kësaj taksë u shpieguenë n'art 
2 dhe kur u pranue a, t'kulli 2. m» 
duket se diskutirn-t mb' art. 4. ianë 

u shitëshin lloj lloj cingaresh, dhe Kur therni havanxhi e punuesa me 
sot qi duelen msqinat kalitetet u zhdu- dorë, kuptohet se si të paret si të 
ken dhe sot nuk shiten tjetër kalitete dytët të punojnë për tregti se ush- 
veç se Starnles, Tarabosh, Asemble. troj në mjeshtrin e tyne, se un qi gri 
Fabrikat po shesin deri në 60 cingare nji kr. duhan për vete nuk quhem 
p r nji koronë, dhe ati] qi i punon punues. Art. 4. detyron si grisat e 
me dorë ku i levertis të japin nji sasi duhanit, si punuesat e cingereve të 
cingare me kaq pare. Këto Zotëni janë marrin leje për me gri duhan e për 
konsekuencat e maqinavet e lodhemi me ba cingare, sikur n' art. 3 qi cak- 
kot. Kujtoj e shpjegova mjaft çësh- ton detyrat qi kan fabrikantat pa fi 
tjen e të pranohet ky ar'ikull sikur llue nga puna, Art. 4. nuk ban fjalë 
se asht. se ku do të pritet duhani e se ku do 

Z. XH. YPI : Artikujt e ligiës ly- 1 të punohen cingaret dhe punimin e 
p:ri të j -në të kiarta dh e po të kën- / të cilvet e ven nën konditë të lejes. 
dojmë art. 4 kunrohet se teksti ka Se ku do të grihet duhani e ku do 
ndryshim me kuptim. Në ketë artikull të pregaditen cingaret, për ate flet 
thuhet se punimi i cingareve asht i art. 5 në të cilin nuk kemi ardhë edhe. 
ndaluem, dhe po të marrë un nji Fjalët qi bahen n' art. 5 për fat keq 
paketë duhan të banderolluern të cilin i bajmë n' art. 4. Disa parafolës thonë 
po desha me e ba cingare, si mbas 
këtij artikulli, kuptohet se un do të 
shkoj në fabrike e t'a haj cinga·e. 

Q ·llimi i kësaj Pgië cili asht ? 
I Asht qi të grimit e duhanit dhe pu 
nimi i cingareve për tr gti asht i nda 
luem dhe duhet të punohet në maga 
zinat e Shtetit. Prandaj për mos me 
u keq kupue, propono] qi të shtohet 
fjala "për tregti,,, 

Z. M. K ASO : P.1 e ven në kom- 

se k kenë të drejtë t' a marria në 
shpi të tyne e t'a bajnë cingare dhe 
t 'a banderollojnë, Ke.ë e kan me qe 
llim se në shumë vende punohen ci 
ngare me vashat e vogla kështu qi 
keto mos të jenë të detyrueme tëvenë 
e të punojnë nëpër :maqina, Kur të 
vimë n' artikullin qi flet se ku do të 
pritet duhani e se ku do të bahen 
cingaret, mund të bisedojmë mbi ketë 
çështje, po tani do t' a pranojmë ar 
tikullin sikur se asht se flet vetem 
mbi kërkesën e lejes për të grimunit 
r duhanit e për punimin e cingareve. 
Kur thahet punues, kuptohet v-tiut 
se asht për tregti dhe s' ka '"'vejë 
këtu të vihet fjala "për treO'tir., se po 
:ë vihet këio fjalë, atëherë au 1;;: ti-· :: 

të giith« se jemi trLgca•-. 
Prandaj proponoj qi 1r!itw.:i 4 të 

pranohet sikur se asht, 
Z. A. HASTOPALLI: Z. Ministri 

i Financa vet na thotë se Z. Bamit. i 

nuk asht relatori i Qeveris, po rela 
tori i projektit të vet. Un kishe kup 
tue se Z, e tij ishte relatori i Qeveris, 
se kur nisi të rnpro] projekt-Iigien, 
nisi me nji falënderim për Z. Minis- 

të tepërta. Art. 2 iho'ë: Punimi i duhanit . I 
rregullohet si vijon: Përdorimi i lirë të , prezon ketë artikull me artikujt e 
giithë vëgl-ve e të giithë maqinavc tjerë cuk m.ind të shpjegohet. 
për të grimit c duhanit e për punimin ' Sikur -e tha Z. Miristri i Finan- 

1 

e cingare ve, të purove e tJ burnotit j caver n' art. e 2. tregohet se cilat · 
nder vende qi nuk ianë distinucm nga gjera ndcloh.n, dhe tani nuk kemi 
Ministrijn e Financavct oë~ ketë qe- ndonii r- drejtë të bajmë kundërshti- 
l!im, ndalohet. me në i.etë artikull, se n' atë artikull 

Kur u pranue art.1, nuk marr vesht 
kundërshtimin qi ba'ier n' artikull-n 
4, Prandaj ju lutem qi ky artikull të 
pranohet sikur se asht dhe të [e ni 
të sigurët s0 populli! nuk i sjellë ndo. 
nji pengim. V1:,ë , r ji gja do të shtoi, 
qi atje ku punon maqina s'ka se ç'bart 
dora, se pn ia e dor ës atje ku punon 

It ' 
maqim zhi. t t. 1\b p" paJ a ~ e të hi- 
shin nJ veprim maqiiat ne për tregjet 

kemi prr nue se të gjitha veglat e ma 
qir.a ' e duhanit e për ti: punuemit e 
cingareve, janë të ndaluem e, dhe pas 
pranimit të këtij artikulli, n' artikujt 
të tjerë nuk mund të hvernë në tilla 
bisedime. Edhe për nji arësye tjetër 
nuk muid të dalim nga këjo tezë, se 
artikult 3 c 4 di.toinë detyrat qi kan 
f ibr.kut dcft'rat qi kart havanxhitë e 
punuesat e cingareve me dorë. 
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trin e Financavet dhe me ketë refej 
se kishte nit bashkëpunim, dhe ma 
në fund .tha në mbledhjen e fundit, 
se Ministrija e Financave! po nuk u 
pranue ky artikull sikur se asht, nuk 
pranon nji responsabilitet. Edhe këjo 
ishte nii provë tjetër qi me dha të 
kuptoj, se Z. Barniha asht relatori i 
Qeveris. Prandaj i falem nderit Z. 
Ministrit të Financavet qi më ndriçoj 
mendjen. 

Z. Ministri i Financavet me rnproj 
tien e tezit të vet, mbi proponirnin 
t' onë, nuk na tha gja fare, po nisi 
fjalen nga principet e përgiirhsh 
me. 

Neve deshëm të dimë a e pranon 
Qeverija ketë mejtim dhe çë dam 
mund t'i vinë Shtetit me pranimin e 
tij. Sa për fjalët qi thotë Z. Kaso, qi 
këto bisedime e kan vendin kur të 
bisedohet neni 5, r.uk me gjajoi.: .ë 
drejta, Art, 5 bazohet n'art. 4 dhe për 
ketë arësye qyesh këtu duhet t'i dimë 
këto çilslna. N' asht se Z. Kaso me 
fjalët e veta ka probalitirn se do qi 
të pranohet art. 4 dhe kur të vimë në 
nenin 5, do të na thotë, kemi pranue 
nenin 4 e se kemi se Ila-im, atëherë 
asht tjetër, po kë:o fjalë e kan ven 
din qyshë në nenin 4. 

" Z. S. STAROVA: (M. i F.) At0 

qi tha Z. Hastopalli për çështjen pro, 
sedurale i shpjegova, dhe me duket 
se s' kam nevojë t' i përseris këtu 
prap. Na tha edhe se nuk dhamë 
shpjegime mbi ata qi bajnë cingare 
me dorë. E thashë edhe ma përpara 
dhe e shpjegova se cingaret me dorë 
nuk po bahen, për arësye se fabrika 
torët me maqlna po nxjerrin gjithë 
farë lloj cingaresh, kështu qi ata qi 
bainë cingare me dore nuk mund t' i 
bajnë konkurrencë këtyne. Me ketë 
ligjë Qeverija merr përsipër të pague] 
në nji qira për magaze me qellim qi 
të lehtësojnë punen e atyne qi bainë 

cingaret me dore, dhe kujtoi se leh 
tësi ma të madhe se këio nuk ka. Sa 
për piken e dytë qi thuhet qi duhani 
mbasi të grihet të mund të punohet 
nepër shpija cingare, me duket se 
nuk asht e mundun të bahet se atë 
herë nuk ka kantroll, se po k pranoj 
më ketë atëherë ngrihet nji prei Kor 
çe e vjen e blenë l' grinë dubanin 
n Elbasan në mag,zillr't e Shtetit c 
me atë duhan shkon në Kon;' dhe 
atje do t'a bajë ci:igare, dhe prej an 
dl i vjen t' Elbasan prap, atëherë do 
me thanë se duhet çdo nierit t'i vernë 
mr.ipa nii njeri për kontroll, punë 
këio qi nuk asht c mundon. 

Z. Q KARAO~MANI : Z. Mini- , 
stri i Financa ·et thotë o pranonit: kë- I 
shtu ose ref'pzonie, na nuk jemi kun 
dra qellimit të Qeveris, se duhanin ! 
duem fa raksoimë, ci rë ketë mënyrë 
të shtohen t ' aruhunat e ')ht;tit, po 
bisedimi qi bahet asht se duem të 
marrim veshr, si ne, si edhe pupulli 
se ç' qellim id ligia. Sa për fjalët qi 
bainë Z. Kaso e Z Hastopalti mbi 
ketë artikull dhe v.canërisht Z. Kaso. 
qi thotë se duhet me u modilikue 
art. S, un nuk jam n' atë mendim H' 

kctë mund t'a baimë n' H. 15, S:! 1-? 
art. thu'ë kështu: Duhani mbasi të 
psguejnë taksen lehet i lirë për me 
u punue mbrenda në fabrikë ose në 
magaze tic: përrnenduna ri' artikujt 3 e 
5, Mbas këtij artikullit merret vesht 
se duhani nuk asht i Urë të punohet 
ndryshe përveç në fabrika e në ma 
gaze, 

Sa për proiekt-Ilgien e psrë ajo 
ish te në si- temin e rexhis, dhe ki sh te 
shumë penglme, S.! k\'.IU giinJja du 
ha-iin e binë në treg me tuu , 2-3 okë 
duhan, se këtu në Shqipni nuk ka 
njerëz qi blejnë duhan 10,GOO napol 
jona për nii herë. Prandaj ai ligië 
ishte për popull dlJe nuk do t'J his'i!c 
pranue kurr, po ketë e pranoj. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Art. 4 
fier vetëm për ata qi donë të grinë 
duhan si edhe për ata qi do të pu- 

1 

noinë cingare me dorë, të cilët [anë 
të dcty ruern me kërkue leje. S'ka të 
b1jnr ky artknll me gji hë këto fjalë 
prandaj bisedimet janë pa vend e ju 
lutem të vihet në votë e të pranohet 
sikur se asht 

Z f. VOKOPOLA: Për me shque 
punuesat të shtohet ato qi mirren me 
ke të mjeshtri. 

Z. V. B AMIH A : Nuk ka nevojë 
se artikulli qi vjen pas, flet kjartas 
dhe këjo merret veshr. 

Z. l(~Y~:T ARI : Atëherë po e ve 
në votë. Kush asht antar qi art. 4 të 
pranohet sir.w se asht të ngrehin do 
ren. 

Pranohet me shumicë si kur o pa- 
rashkrue ma sipër. 

Kt ndohet art. 5 dhe pranohet si 
pason : 

Financa e vendit për ushtrimin c 
rnjeshtris së te përrnendunve n' art. 4 
asht c detyrueme me marr me qera 
për hesap t'arkës së Shtetit nji a ma 
shume: magaze s'i mbas nevojës 

Këndohet Art. 6 si pason : 
Fab- i cat ose rnagazet e grisave: e 

te punuesavet të parapamë n' art. 3 c 
5 nuk do të kerë veç se nji derë. 
Ç' do hbrikë ose magaze do të ru · 
het me gjindarm ditë e natë. Dritoret 
për [ashta do të [enë të veshuna me 

I tel h. ku rit. Përveç kësaj dritoret e 
patit të poshtern, do të jenë të for- 
cuerne me shkopl hekurit. 

Maqlnat ose veglat e të grimit të 
duhanit do të [enë t' instalueme në 
nji odë të posaçme të fabrikëi ose të 
magazinave të përrnenduna 11' art. 3 
e 5. 

Punimi ndër këto dhoma nuk do 
të bahet jash lë orari l të cak tuern. 

Ç I· ar L' posaçme të dhomave këso 
dore do të mbahen prej nëpunsit te 
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nda. 
Z. V. BAMIHA: I ndër. Deputeti 

i Elbasanit nuk do të kishte ba fjalë 
mbi këto sende sikur të kishte kën 
due e studjue me nji çik kujdes art. 
6. 

financës. 
Dhoma do të çilet e do të mby- 

llet nga ana e nëpunsit të Finan- 

cavet. z. S. BLLOSHMI : Në ketë arti- 
kul kam të bajë disa observacjone. 
Në§ 3 të këtij artikullit thuhet, se j Art. 6. thotë: Fabrikat ose rnaga- 
punimi në dhoma nuk do të bahet zet e grisave! e t~ punue savet të pa. 
jashtë orarit të caktuem. Me qenë se raparne n' art, 3 e 5 nuk do të kenë 
këto dhoma ose magazina do të jenë veç se nji derë. Ç' do fabrikë ose 
nji vend i posaçëm për punuesat me I rnagaz.e do të të ruhet rn e gjendarm 
dorë, me qenë se neve nuk kemi a- j ditë e natë. Dritoret për jashta do të 
koma nji tigjë për puntori, kishe me jenë veshun me tel hekurit. Dritoret 
thanë qi punimi atje mbrenda të jetë I e patit të poshtëm do të jenë të for- 
i tirë pa caktue nji orarë. Nji puntu- cueme me shkdpi hekurit. 
er ka dishirë të punoj 12 orë, pse Çilsin e Iabrikavet qi janë t' ins- 
mundet qi atje mund të caktohet pu- talueme e mban i Zoi i mallit e jo 
nimi mbas m3. ose kg. dre ai do të nëpunsi i Financavet. 
fitojë ma tepër, dhe prandaj nuk asht Paragrafi 2. ban I.alë për maqina 
e drejtë qi i'a ndalojmë në punen e e veglat e të grimit të duhanit dhe 
tii. Si thashë deri sot nuk kemi ndo- cakton se këto do të jenë t' instaluem 
nji ligjë mbi punrorin dhe kur të ba- , në nji dhomë të posaçërne të fabrikës 
het keio li gjë nuk di më se sa do të : ose të magazinave të përmendu na 
caktohet orari i punimit. Prandaj ora- ' n' art. 3 e 5 d. m. th. se nëpunsi i 
ri të mbetet i pa caktuem. I Financave: mban vetëm çelsat e aty- 

Pastaj s 4. i këtij artikutli thotë, I ne dhomave! ku gjinden rnaqinat ose 
se çelsat e posaçëm të dhomave këso .1 veglat e të grimunit të duhanit, dhe 
dore do të mbahen prej në pun sit të çelsin c mag-zes, ku ka mallin i zoti 
Financës. Këtu kam të bajë nji ebser- e mban i zoti vet dhe aty m' atë 
vacjon. Atje mbrenda mund të ketë di-Jomë nëpunsl nuk mund të hyejnë 
kapital të math dhe ky kapital nuk Pastaj thotë i ndër. Deputeti i El- 
asht i Qeveris, po i atyne njerëzve j basanit qi puntorin t'a lamë të lirë qi 
qi binë pasuninë e tyne mbr enda, kë- .1 të punojnë sa 01 ë të duen. Ndër këto 
shtu qi me duket S:! nuk asht pru- I dhoma qi janë veglat e të [grimi: të 
dcatc qi çil.i të jetë vetëm në duerë I duhanit, r.ëpunsi i Financës kontro 
të nëpunsit të Fincncavet, dhe për lion duhanin qi grihet atie e e pe 
ketë do të kishe proconce qi çelsat shon, i ven banderolën, dhe nuk asht 
të je~ë ~y c qi mos t_' u(!isin. ~je~i 

I 
c mu~dun qi nji. njeri të grinë ~uhan 

me tletrin, u. m. th. qt ncpunsi I Ft- t dhe Jashtë orarit, se edhe fabrika ka 
nancës mos të mund i'a çelin mag a- 1 orarin e vet dhe s' mund të rinë h1- 
zen pa kenë edhe i zoti i m allv, dhe 
kështu edhe i zoti i mallit ose Dire 
ktori i asaj shoqënije mos të mund 
t'a çelin magazcn pa qenë nëpunsi i 
Financës. Në ketë mënyrë nuk do k 
ketë ankim dhe Iliqet respo isabilitcti 
i Qeveris për materialin qi asht mbre- 

pët den në mje snatë ; dhe sikur mos 
t'a ke të orarin, lypet të ndalojnë qi 
puntori të punoië ma tep ir S;! 8 orë 
'le dittJ, se 8 ore Zotëni, [anë mjaft 
dhe janë nii c irea e 24 orëve, Pran 
d q observacionet qi bani i ndër. D~ 
puteti i Libasanit janë fare të kota, 

se ky artikull ban fjalë vetëm për ato 
dhoma ku janë instaluem maqinat e 
veglat e të grimit, dhe nëpunsi i Fi 
nancës mban vetëm çelsin e këtyne 
dhomave. Secili zot mallit ka çilsin 
e magazinës ku mban mallin e vet, 
dhe aty nëpunsi nuk mund të përzi 
het. Sa për ata qi do të punojnë ne 
për magazinat e Shtetit, gjithkush do 
të ketë nji copë vend për me punue, 
dhe nji punues me dorë nuk mund të 
ketë to tonelatë duhan, po ka nil pa 
kicë të cilen mbasi e grinë e ban 
cingare e merr me vedi. Gjithkush qi 
asht zot mallit, çelsin e rnagazes ku 
ka mallin e mban vet dhe Shtetit nuk 
i intereson t'i ruei mallin (atij, vetëm 
i ven nji gjendarm për jashta, qi du· 
haai i grimë mos të dalin pa pague 
taksen e prandaj nëpunsi i Financës 
mban çelsat, dhe për deri sa nuk pa 
guen taksa, duhani i grimë nuk mund 
të dalin prej këtyne dhomave. 

Prandaj tharn se sikur t'ishte kën 
due ky artikull me nji attencion të 
posaçëm, do të ishte kuptue çështja 
kjsrtas, se elinea (a) e këtij artikullit 
flet për fabrikat e magazet e të gri 
savet e të punuesavet dhe alineat (B, 
c, d) flasin mbi ato dhoma qi kan 
mbrenda rnaqinat ose veglat e të gri 
mit të duhanit, të cilat do të jenë 
t' instalueme në dhoma të posaçme se 
Shteti ka monopolizue të dreiten e të 
grimit të duhanit. 

Z. S, BLLOSHMI : I tham të ndër. 
kolegut të Gjinokastrës se e k~ndova, 
dhe këtu o e ka gabim o ka kundër· 
shtim ndër fjalë 1ë tija, dhe n' asht 
kështu atëherë asht nli gaf ma i math 
Z. e tij thotë, se vetëm çelsat ku gji 
den maqinat ose veglat e të grimit 
të duhanit, janë në doë të nëpunsit 
të Pinancës, po çelsat ku gjinden ma 
lli, janë në dorë të zotët. Po atëherë 
çë kontroltim asht këtu? Atëherë 
zoti e nxjerrë mallin naten ••• 
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Z. V. BAMIHA : Po ai ka pague 
taksen .... 

Z. S. BLLOSH.\11: Do me thanë, 
se çelsat e dhomave ku qenkan ma 
qinat e veglat i paska nëpunsi e çel 
sat ku asht malli i paska i zoti. Att< 

herë kush asht i zot mallit i marrë 
qi do të paguejë 5 franga tak-ë, kur 
se ai pa pague taksë e merr nat.n c 
çon atje ... 

Z. V. BAMIHA : Vjedhë veten e 
tij .•. 

Z. S. BLLOSHMI : Nuk i paguen 
taksë Shtetit e vjedhë duhanin dhe e 
nxjerr të grimë pa pare. Mos t'a ma 
rrim çështjen përsonalisht, se kur nii 
koleg kundërshton e mban nji obser 
vacjon, e ban me nii qellim, dhe mos 
të thuhet me nii herë se nuk e kemi 
këndue, se na e kemi këndue dhe e 
kemi studjue me kujdes, po si më 
duket Z. e tij nuk p-ska me.tue kcto 
gjana tue ba ligjen. Çelsar, jo vetëm 
te dhomave ku janë aletet, r o edhe 
çelsat i magazlnaver ku gjindet du 
hani epa grimë, duhet të janë dy c 
të ndryshëm. 

Në çështjen e puntoris thashë se 
n' orarë nuk lypet t~ co k tojmë nji ko 
hë në ketë ligjë, mbasi nuk kemi nji 
ligië mbi ketë dhe këjo nuk mund 
të caktohet nga sendikati i kësaj sho 
qëni]e, mbasi nuk kemi nji ligjë. 

Z. e tii thotë, se 8 orë janë mjaf., 
Mund të jenë mjaft, po un due :ë 
punoj 12 orë, dhe kur nuk ka riji 
ligjë, kush mund të ndalojnë rnue ... 

Z. V. BAMIHA : Të ndalon bu· 
reau international të •rayail ... 

Z. S. BLLOJH \11: Na nuk kemi 
asn]i marrëveshje me ketë bureau e 
deri sa nuk do te k .mi nji Lgj'! për 
ketë gja, në kere li,,Ji! nuk rnuud të 
caktojmë detyrat c p.rr'or is. Sikur 
edhe të duem t'acaktojrnë kohen në 

dë, në 8 orët e para vjen rendi i pa, 
ri! i puntoris, r ë 8 orët e dyta, r -n 
di i ditë, në 8 orët e treta, rendi i 
tretë, se ka fabrika qi punojnë natë 
e ditë ... 

Z. NDRrK KlÇI : Kur k:1'1 punë. 
Z. S. BLLASHMI: Në ketë ligjë 

nuk mund k caktohet ~011::i c puni 
mit, dhe këtu mund të crktohct koha 
se kur do të dalin malli prej andej, 
Kë10 janë arëspet qi kemi thane, se 
shpiia duhet të ket · ni: derë dhe dri 
torët për iashra do t{ j.në 1, 1 hekurit 
e dritoret e poshtme me shkopi heku 
rit, qi malli kur t, dalë andej të dale 
i kontroluem. Prandaj koha e dalie s 
së mallit duhet caktue, se nëpunsi 
nuk mund t • rinë natë e ditë ati ~- 

z. ",. STAROVA : (M. i F.) Orcri 
nuk crk'ohet me ketë Fgji\ dhe lig a 
e ka lar-ë te lirë fabrika itin tl' cvk 

i 
I guerne n' art. Hi e 17, të cilët 2rtikij ' 

Ilasm !)e duhani i pu11ULm i hapi, ~ 
ose cingare mbështillet ndër enë It I 
jenë të mbështiedhuna me bandero. 

I 

banderola do të ngjitet n~ mënyrëii I 
I 

ena mos të çelet pa u shkpe bande. 
rola ; dhe se enët e banderolues, 
kau me qenë damktueme në mënyr! 
qi vula të kapin n' enë e në bande, 

rolë. 
Z. V. HA MIHA : I ndër. Deputeti 

1 Llba-ar-ir z. Blloshrni thotë, se ty 
ren të merren masa qi duhani mo 
ti.: dalë prej Iabrlkct pa paguem tak- 
S1~n. 

Këjo masë usht marr Zotërinj, st 
art- 1.1 thotë kështu; Duhani po si 
të grthet peshohet ng<1 ana e nëpun 
sit kompetent të Financës dhe paguen 
taksën relative e cla vertetohat me 
ba. .. d.rolë. Dhe artikulli 14 thotë, se 

roj ora-in vet, d. rn, th. murd 1".1 c~k-1 duhani i g irne nuk mund te qitet 
toj 8, 10, 12, orë dhe ketë kuptim nga dloma ku grihet pa pa pasë pa. 
jep fiala n' orarin e caktue m. 1 gu: taksen. 

Z. S. BLLOSH VII : Bravo Zoënt, Z M K ASO : Më n. pri i leie n të 
Miriistfr . . . i p p. k shpjegime Art. 4 përdorë 

Z. S. STAROVA: (M i P) Tari tr;j fj:lë: fabrika, rnagaze e dhomë. 
do të shpj2goj cëvhtje n c c. lsavct, I Pabdk :t .: magazet ia-ië të zotëve 
Nëpunsi Ftnr.ncave- mban çelsat e dhe nder to mbahet duhani i p~ pre. 
posaçme të dho. iavet ku jrinë r Ins- I më. Shteti monopolizon të drejten 
talueme maqinat ose veglat c I€ gri- mbi të grimit dhe për k til qellim në 
mit të duhanit. N · Iahrik-' do të cak- [ r ji dhomë lë Iabrikës in. -Iohen ma 
tohet r ii dhomë I< u do t' in st.ilohcn 
rnaq'nat c fabrikës, dh ; çilsi-i e kësaj I 

I 

e mban nëpunsi. Çilsin c fabrikës ku f,. I 
brikanti mban mallin e vet, atë e mban I 
ai v-të, se malli i grimë pa u pague 
takse, nuk del pr.] vendit ku grihet 
dhe për jashta fabrika ruhet me nji 
giendarm ditë e nat.'. Sa ptr atë qi 
tl.otë Z. Blloshmi, se treg ari mund 
t'a vjedhin duhanin e grimë pa pa 
gue taksen, ajo nuk asht e munduri, 
S'! art i8 thoë ; se asnii sasi ma e 
vogël fr duhan'r të punuern nuk mun1 

8 orë, 8 orë nii e treta e ditës, dhe j të qitet ng:i. fabrikat ose magazet pa 
në fabrikat puntoriia punon me ren- i kenë krye tansisht formalitetet e tre- 

qinat e veglut c punirmr të duhanit, 
dhe ç -lsin e kë.-aj dhome e mban në, 
punsi i Fimucavet. Pastaj vinë dho 
m-it ku do r' instalohen veglat e pun, 
torëve të vogjel, dhe çelsin e ketyne 
dhonave c mbin nëpunsi. Këto dho- 
ma nuk mund të ken; nii kar titet !! 
rnr.th lë mallit, se pse nder to grihet 
di hani dhe po sa grihet paguhet tak 
sa e dzl s' andejmi; fundi mund të 

j ketë duhanin c punimit të nji di'ës, 
Sa për ate qi thotë . Z. Blloshmi se 
trq,;·ari •. 10 te grine duhan pa pare, 

I ajo nuk :.: ·~:. rnundun se art. !4 thotë: 
se duhani i grimë nuk mund të qitet 
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nga dhoma ku grihet pa pasë pague 
taksen Shtetit i intc-eson duhani qi 
grihet, se ai monopolizon të drejt, n 
e të grimit e duhani i pa grimë nuk 

i intereson. 
z. F. VOKO''OLA: ME duket se 

të gjithë ngatresa vjen, pse thuhet 
fjala këto dhoma. Un kishe me thanë 
të thuhet keshtu : I a:--agr.Ji i 3 të ba 
het keshiu s "Punimi ,1e ketë d.iomë 
nuk do të bahet [ashtë orarit të cak 
tuem. Paragrafi i 4 çelsi i posaçern i 
dhomës keso doret, do të mbahet prej 
nëpunsit të Financës. 

Pranohet. 
Këndohet Art. 7 dhe pranohet si 

pason: 
Ministrija e Financave! për k01· 

trollimin vijus të vcpr.meve të para 
pame në ketë ligië, në ç' do fabrikë 
e mag ze, do t' ernuo] nëpunsat e ne 
vojshem. 

Z. H. MYFTIU: Me gjithë qi ·n 
gj1 e veçantë e parashef, të shtohet 
qi nëpunsat të jenë me dorez ani 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Asht 
e tepër të shtohet, se të gjithë nepun 
sat qi marrin e japin me arken e Shtc 
tit ka 1 dorëzani, 

Këndohet art. S dhe prano'iet si 
pason: 

Në ndërtesat të Iabriaavet e të ma 
gazinavet, asht i ndaluern banimi i 
ç' do përsoni t. 

Te hyernit e privatëve mbrenda 
nder keto nderrësa pa Iden e nëpun 
sit kompetent, asht i nd- luern. 

Këndohet Art. H dhe ~ranohet si 
pason: 

Kryenëpunsi i Fmancës se vendit 
ose Inspektoret e Ministr is së Finan 
caver kan të drejtë me inspektue e 
kontrollue kur do herë fabrikat e ma. 
gazinat e përm.nduna n' art. 3 e 5. 

Këndohet Art. 10 dhe pranohet si 
pason: 

Mbasi veprimet mbi të dalunit e 

duhanit të grimë, e të cingarvet, të 

purovct (; të burnotit, i shtrohen kon 
irollomir q .veritar, nëpunsi i Finan 
cave! do të përdori regjistrat qi ka 
me marr prej Ministrfs së Financavet. 

KAPTIN A E Ill. 
Mbi taksen e duhanit 

Këndohet art. l l si p- son : 
Shtdi monopolizon të drejtën e të 

grimit të duhanr, 
Z. S. BLLO ,tt :VII : Un due të marr 

vesht nga Qeverija qi duhani qi ex 
portohet a asht i lirë nga taksa? 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Duha 
ni qi exportohet asht i lirë, dhe Sh:e- 

e si e shpjegoj edhe Z. Barniha, asht 
prej shekujsh pranue prej visevet të 
gjithë botës; do t' ishte shume drejtë 
qi taksa të jetë ma tepër se vlenë 
gjaja, Në Creqi nji kuti cingare kush- 

I ton 2 drachmi e gjysë, d. m. th. se 
atje duhani paguen dyfish. mbi vlef 
ten, po ne tue marrë parë syshë se 
taksa mbi duhanin vihet për herën e 
parë, qi mos r i vinë randë popullit 
e pamë t' arëspëshme qi t' i vernë 
nji taksë të lehtë, kështu qi dy frang 
i bje dyfish ma pakë se vlefta. 

Z. H. HASTOPALLI: Mbas pye- 
tjes qi bana due ië kuptoi se duhani 
i jonë a do të jetë ma lirë se duha- 

ti monopolizon rë drej -n e të grimit. net tjerë, se kam trigë se këjo taksë 
z. ~. BLLOSHMI: Atëherë mund mos e bajë ma shtrejt, dhe kam frigë 

të shtohet ose E formulohet l,y arti- se ngrihet çmimi ma nalt dhe .do të 
kull kesh tu: • Shteti monopolizon të bahet kontrabandë me duhan të [ash- 

. drejten e .ë grimit !ë duhanit për ate: tërn. l. Barniha atë ditë qi bani re- 
l qi konsumohet mbrenda në vend"! të lacjonin e vet 

0mbi ketë projekt na 
Shteti. Shqip.ar. Duhani i grimë qi tha se kemi pranue ketë sistem e jo 
ka rague t.Jk~~n, kur ~el i:shtë S~:i· I nji 'sistem tjeter si ate të mon~polit, 
prnje t, me njt _def_tes: qr paraq~ e_~ I i cili ka ba uji Ijasko të math ne T~r~ 
rga dogana e Shqipnis se ta dale I ki. Mue fjalët e gjata nuk me bajnë 
jashtë, të zotëvet u kerhehet taksa e oji përshtypje, dhe prej fjalve të Z. 
It grir; it ..;i kan lanë », 

Z. V. BA\11HA: Ç co shtesë qi 
do të bahet me kuptimin qi thotë Z. 
Blloshrni do të bahet pas artikullit 
12, se në ket: artikull Shteti mono 
polizon të drejten e të grimit të du 
hanit. 

Ar», 11 u iH!lOU' ~i rra sipër. 
këndohet art. 12 si pason: 
Per nji kg. të ç'do kalitetit të du 

hanit qi grihet, merret nji taksë prej 
Fr. ari 2. 

Z. S. Bi..LOSHMI : Atëherë ata 
fjalë qi thashë ma parë të shtohen 
ketu. 
i. A. HASTOPALLi: Do ff pyes 

Z. Ministriia e Financave! kur k~ cak 
tue 2 Fr. arë, pse nuk e ka vue ma 
pak ose ma shumë, 

Z. S. STAROVA (Min. i Finan): 
Taksa e duhanit, si e dini të gjithë, 

së .i] kujtoj, qi e vetmja arësye qi 
hjekirn dorë nga monopoli kje se ad 
ministrata e Shqipnis asht e leshume. 
Tashti un due të di qi fjala vjen, me 
të vuernunit e taksës 2 fr. ar, duhani 
i Greqis a vjen ma lirë se duhani i 
jonë, apo ma shtrejt, dl-,0 në qoftë se 

1 asht ma lirë i Greqis apo i [ugoslla 
vis, duhet taksin t' a ulim, se ndryshe 
bahet kontrabandë me duhan të jashtem. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Z. e 
tij ka të drejtë për pyetjen qi ban, po 
me taksimin e duhanit prej 2 frangash, 
nuk mund t' i bahet konkurrencë du 
hanit t' onë, se ky asht ma lirë se 
duhanet e Shteteve të tlera. 

vijon 
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BISEDIMET E SE N,AT IT let e tjera taksë eksportimi nuk ka 
a nuk Jo të damtohet skela e Dunë. 

Pranohet. sit ? se seicili qi ka për r "' eksportua 
Art. 11. Ministrijë 1:: P. të Mbre- mattë për me shpëtu taksin e ka për 

ndëshme e Drejtësis dhe ajo c P. Bo- me eksportue nga skelat e tjera qi 
tore e bujqësis ngarkohen me zbari- janë afer. 

Art. 7. Kondravajtësit për mos mbu-1 min e kësaj ligië. . Z. I. ~ESHI.RI: ~-he ~të ditë th~sh 
shle të detyrimeve të ngarkueme në , Pranohet, qt taksat 1 kemi vene në proporcion 
virtyt 1' art. 5 ~denohen me 10 ditë 2 .• H, XHEMALf: Për ketë Ligje ka H! shpenzimeve, Durrësi tuc qenë nji 
punim rrugë Kombëtare nder vendet nevojë Shteti, do t' i lutem Dhomës qetet i math dhe skela e parë alër 
ku. ka me u caktue pre] Zyres së P. qi t' i bahet nji rekomandim Qeveris Kryeqytetit natyrisht qi ka nevojë për 
Botore, ose me 25 fr. ari gjobë qi në vietë nii ditë të bahet festa e shpenzime ma të mëdha, dhe kështu 

I 
Z. S. ,vuÇETERNJ. Në piesen e I pernve dhe ketë ditë sejciti të dalë e u pa nevojë qi të vihet dhe nji taks~ 

gjobitjes të Ligjit qi erdhi nga Par-1 të mbjellë drurë djemt e shkollave eksportimit për skelen e Lezhës c ti: 
lamen'i n' art. 1 thotë se denohet me etj ...• si qi bahet dhe ner Shtetet Shkodrës nuk u pa nevojë qi të vilicr 
20 dit punim në rrugë ose me 50 fr. I e tjerë, dhe këjo asht për dobinë e kë]o takë, se shpenzimet qi duhen 
ari gjobë n' art. 2 thotë qi denohet / ekornisë kombtare; natyrisht qi këio për goditjen e Shirokës nuk janë aqë 
me 10 ditë punim në rrugë ose me s' bahet nji Ligjë, por me rekomandim. të mëdha, sa për darntimin c skelës 
55 Fr. ari gjobë, qi këjo kuptohet se Përkrahet. së Durrësit qi dyshon i ndershmi Sc. 
ka qenë gabim se kur në nenin e parë Z. KRYET ARI: Bisedim (për he- / nator i Durrësit se mos tregëtart cks. 
<lenohen me nil zet dit punim ose me rëne dytë) mbi Dekret-Ligjin qi auto· portojnë mallin nga skelat e tjera për 
50 Fr. ai:i gjobë si mundet që për 10 rizon Bashkinë e Durrësit për me me shpëtue ketë taksë eksportimi, këio 
dit punim të denohet me 55 Fr. ari marrë nji taksë 1°]o për mbi ekspor- nuk asht e drejtë se taksa eksporti- 
gjobë, pra Komisjoni për të patur nji I timin e importimin e gianave. mit nuk asht e madhe qi t'u irnere- 
proporcjon në gjobitjen e të dy Arti- Këndohet Ligja nen për nen si sojë tr-gëtarve për me mbartë ma- 
kullave të 55 Fr. ari i beri 25 Fr. ari vijon: 1 ilin në nji skele tjatër se shpenzimet- 

Pranohet Art. 7. Dekrer-Llglë I e mbartjes janë ma të mëdha nga e 
(Vazhdon kendimi i Ligjës): Na Kryetari i Republikës Shqip- I taksës qi do të pagojnë. 
Art. 8, Pleqesit e katundeve ose tare tue pamë vendi -nin e Këshillit Paragrafi A. pranohet. 

të qyteteve janë të detyruem t'i re- Ministruer datë lS-VIII-!925. 8. Përjashtohen nga ky taksë gja- 
Ieroinë Zyrës Bulqesis kontra-vajtësit De k r ct Oj më. · nat e trupit Diplomatik të Krpqit 
e detyruem me këtë ligjë I K r h · ·· • A. Tue marrë parasyesh nevojën e uq e us Inst'. 

Mos referimi shkakton denimin e d d h 1 .. 8 hki . D . Pranohet omos os me e as us së urrësit • 
pleqësie me 20 e deri 100 fr. ari gjobë, .. . h . . . . C Ç'do dispozltë Ligjore asht e .. .. . . per me s1gurue. s pejtimin e punime· · · 
dhe ne raste perseruje edhe me bur- .. dë t . p·· I pa fuqishme në kjoftë se i kundërshton . . . .. . ve per n er esat e tjera, er zbuku- 
gim tieter nJ1 Javë k .. tii D k L. ·· · rimin e atij qyteti Bashkija në fjalë I e IJ e ret- igJt 

Këto veprime u shtrohen adminis- d të .. dh '.. k .. 1 ] Pranohet .• • . .. .. . .. o e marre e nJ1 ta se . 0 
0 ma te- · 

trativisht pa kjenë te lidhuna ne rre- ë b. . t . . h , D Zbatimi i këti] Dekret-Li· o-'ii i 
11 

d . P r m 1 gjana qt importo en n atë • I', 
gu a proce urjale, qytet si dhe mbi ata qi eksportohen ngarkohet Min. P. Mbrendshme. 

prej asajë porte. Pranohet. 
Z. ]. GJINALI: Kur u votue ky E. Ky Dekret-Ligjë hyn në fuqi 

Ligië për herën e parë pata pyet Z, qi prej ditës së shpalljes dhe mbetet 
Përfaqësuesin e Ministris P. Mbrend· pa fuqi në krye të motmotit. " 
shme dhe i thash qi për gjith skelet Pranohet. 

Art. 10. Kjo ligjë hyn në fuqi çe I e Shqipnis nuk asht vue taksë ekspor· 
prej datës së shpalljes në fletoren timit, por vetëm për skelen e Durrë- 1------- 

sit dhe pyeta që me qenë se në ske- 

Mbledhja 32 
E Shtunde 22-V-1926 ora 10 p. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangiell 

Pranohet. 
Art. 9. Dispozita e ligjëve të tjera 

qi j-anë në kundersbtim me l{ëtë ligjë 
janë të pa Iuqlshme; 

Praqohet. 

z,rtare, 
~~~~~~ _______. 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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REPUBLtIJÇ.A 

notoh2t prej Zyres së Shtypit 
~:c::=a=:::===========--=====c... 
PAI nME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi· Zyra e Slztppit ''Nii cop! e javës fr. ar o.as : ojl .,e 

Shqipni ; fr. ar 20 jashta ; T I R A N e c Ja.ës së kalueme fr ar 1.QO. 

PERMBAJTJA: 
M. P. Mbrend. Qarkor• mbi nprat 
qytetner• të bame pr•j Bashkivet; mbi 
yeprimet botore të Ba,hkivet. 
~hp. e Gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Ml~. [ ~- If M~~cH~~ijMt 
QARKORE GJITH PREFEK. E NENPREF 
Veprat qytetnore të heme 

prej Bashkievet 
Vijon Qarkoria Nr. 1009-38 dat 

20,Vll-92G Raportat e kerkuerne me 
Qarkoren e sipërme dhe qt kan të 
bainë me veprimet qytetnore të Bash 
kieve mbas sodit duhet të na para 
qiten rregullisht në fund të ç'do 
muaji. 

Në keta raporta lypset të jen dhanë 
shkoqitje të plotta mbrenda per ate 
muaj ç' veprime janë fillue e prej tyne 
ç'janë mbarue. 

Të shtohet edhe puna .e fillueme 
por jo mbaruem nga mungimi i ko 
hës deri me ç' shkallë ka arrij të dhe 

, ç' mjete janë duke u përdorë për 
arritjen e qëllimit. Kera raporta mba 

.. ssi do \~ jen pasqyra e punimit të 
ç'do Bashkie në ketë Ministrie kan 
me u ndjek e studjue me kujdes. 

Prandaj pikat e tregucme ma si 
per t' jen zhvilluem mirë veprimet e 

bamuna t'i përshtaten plotësisht se 
verte tës rnbassi keio Ministrie deshi 
ron pun e jo reklame. 

21 8-26 Nr. 1009-94. 

Mbi veprimet Botore të 
Bashkievet 

Në studimin e raportavet të para 
qituna deri me so I në ketë Ministrie 
në themel. t të Qarkores Nr, 1009-XI 
dat 24-VI-926 qi flet mbi veprat Bo 
tore të Bashkieve shifet se aktiviteti 

dhe energjia me tepër se kush do 
tjerë kan tregue Bashkiet e Kolonjes · 
e të Leskovikut. 

E quejrnë për detyrë titullaret e 
Bashkievet të siper-thanuna t' i falë 
nderoj m tue shpresue se dhe Bashkiet 
e tjera në veprimet e mbas këndej 
shme kan me ndjek gjyrmat e tyne. 

Lutemi ketë Qarkore tekstualisht 
t' ia kumtoni Bashkievet që përshin 
ay reth për studjim e dijeni. 

2i-8-26 Nr. 1009-95 

Shpalljet e Gjyqeve 
Pasunija e Dhetarit e e 
tretarit Zot. Myhtar Bej 

kuestrue pasunija e përmendur, e cila 
asht dhe shkelur nga Zyra e Përmba 
rimit të Gj. Paqit Lushnje. 

Pra vihet në aokan si mbas nenit 
Kolonies banues në Lushnje I 28 të Ligiës mbi disa ndrrlme të Li- 

Katundi Qytet Lloji 
Plaku i Karbunar es Lushnje Caire 

ose livadhë 
Kufi et Si per faqe 

L. e J. ~ebi Dervishi P. Da 60 '-'trem 
Ida Alushi V. Hendeku i 
Zelos 

Dhetari e trerari i përmendur Z. 
Myhtar Bej Kolonja banues në Lu 
shoje i detyrohet Arkës së Financa 
vet të Lushnjes shumen e Fr. ari 743 

"-' (shtateqint e dyzd e tre) përposë ka- 
mates e shpenzirnevet ligjore nga e 
e dhjeta e e treta e vjelit 1922, e._Për 
sigurimin e detës në fjalë i asht se- 

giavet vepruese, dhe koha e ankanës 
fillon mbas 15 (pesëmdhjetë) ditve 
që nga data e çpalljes e deri në shi 
tjen e parë, dhe e dyta fillon që nga 
data e shitjes së parë e deri në shi 
tjen e fundit. 

Afati i ankanës së parë asht 30 
(tridhjetë) dit, e i të dytës 15 (desërn 
dhjetë) dit. 

Kush 'dishron me e blemun ket 
pasunie le të drejtohet në Zyren e 
Përmbarimit të Lushnjes, 

Lushnje me 16-8-926 
d.t.p. p. 899 Përmbarues 
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•· - -·-· ·---· 
Pasunija e Dhetarit z. Be- 
qir Y mer Beut. nga katu 

:::_.ndi Kamçlshte 
katundi Qytet Lloji 

Kamçishte Lushnjë Arat afer shtepies 
,. - -Kufiet Sipërfaqe 

L. Sel~miEfen(;iiu. P. Bcqir 423 Strem 
Beu me vellezer, p. J. Udha. 
Katundi Lushoje Lloji 

" Ledine me drize 
(Gjaza-Çallit) 

Siperfaqe 

" 
Kufi et 

L. Abdurrahman Beu, P. 120 Strem 
Hysejn jeshilli, V. Ibrahim 

Beu, J. Rabija e Kruatjes 
edhe Ibrahim Beu 

Dhetari i përmendur Z. Beqir Ymer 
Beu nga katundi Kamçishte i Nen 
prefekturës së Lushnjes i detyrohet 
Arkës së Financavet të Lushnies shu 
men e Fr. ari 1555 (njirnij e pesëqint 
e pesëdhjete e pesë) përposë kama 
tës dhe shpenzimevet ligjore, që nga 
e dhjeta e vjetit 1922, e për siguri 
min e derës në fjale i asht sekuestrue 
pasuniia e përmendur, e cila asht 
dhe shkelur nga Zyra e Përmbarimit 
të Gj. Paqtues Lushnje. 

Pra vihen në ankan si mbas nenit 

28 të Ligiës mbi disa ndrrime të Li 
giave vepruese, dhe koha e ankanës 
fillon mbas pesërndhjctë ditvet qe nga 
data e çpalljes e deri në shitjen e 
pare; dhe e dyta fillon që nga data 
e shitjes së pare e deri në shitjen e 
dytë d. m. th. të fundit. 

Afati i ankanës së parë asht tri 
dhjetë dit, e i të dytës 15 pesëmdhjetë 
ditë. 

Kush dishron me e blemun ket 
pasunie le të drejtohet në Zyren e 
Përmbarimit të Lushnjes. 

Lushnje me 16-8-926 
d.tp, p. 899-1 Përmbarues 
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E. Ejtë 13 Maj 1626 ora 3.30 m. d. 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

. Vijon nga num 138 

Z. V, BAMIHA: Taksa e duhanit 
2 Fr.- ar. për kg. asht fare e lehtë. se 
sikur se ju thashë, ç'de. konsumato 
rit, tue marr parasyesh se gjithkush 
pi nii paketë në ditë, i bje nji pezare 
arë në ditë. Pra shifet se sa lehtë asht 
kejo taksë. Në Greqi duhani ka nji 
taksë prej 6 drakmi e giymës, kur se 
malli- kushton 3 drakrni e 1[2. 

Z. A. HASTOPALLI ; Drakmi ari 
apo teter e cila asht baza .Ieterë me 
arë. 

z. V. BAMIHA: Jo në leter dhe 
njl fr. arë kushton 1,20 drakmi në 
kartë. Në tregti, nji kutf cingare shi 
tet' 1 Fr. e 20, dhe [në Shqipnf nuk 
asht kush qi paguen 20 cingare 1,20 
fran~.. ~ëtu Shteti. monopolizon të 
drejten e të grimit, d. m. th. se enët 
me duhaa ose me cingare, nuk mund 

të hyenë pa pasë pague ketë taksë. 
Për shembyll, un due të sjelli duhan 
prej së jashtmi, dhe po sa të vinë 
ky duhan, duhet t'i shtrohet takt sës 
banderullit, dhe nuk mund t" a shes 
pa pasë pague ketë taksë, kështu qi 
edhe sikur të pranojmë nii taksë ma 
të randë, nuk mund të bahet kontra 
bandë me duhan të jashtem, se ai du 
han qi vjen nga jashtë, duhet t'i shtro 
het taksës banderolës. 

OE PUTET VET 
e madhe pin duhan si mbas qefit të 
vet, se kemi mbjelljen e lirë, dhe ke 
jo asht si kejo Dhomë në sasi me 3 
meter kuadrat. .Prandaj çuditem pse 
do t' u kethehet ketyne taksa 2. frang, 
kur do t' exoortojnë duhanin. 

Z. N. KIÇI: Pse po na ban kon 
kurrencë :kush, nuk asht e mundun 
pse nji kg. duhan kushton 4 Kr. e 5 
taksa -= 9 kr 

Z. V. BA MIHA: Ketë caktim e ke- 
Z. JAK LOÇI: Si mbas shpjegi- j mi lanë makzues jashtë pse nuk de 

mev- qi na dha Z. Bam.ha, me duket shtem të marrim për sipër nji respon 
çudi qi t' i kethehet taksa 2 fr. arë I sabilitet dhe e lamë caktimin si t' a 
atyne qi exportojnë cingare luxi ja- gjejnë ma t' arësyeshem Parlamenti. 
shtë, Si e dini kutija mund të kush- Mendimi i jonë asht, qi exporrimt të 
teinë ka nji herë ma tepër se duhani. jetë i lirë. dhe po sa exportimi asht 
Nuk e di si e bainë hesap Z e tyne, 
se Shteti do t' inkasojnë 3 miljon e 
1[2 t' ardhuna prej kësaj taksë. A thue 
kujtojnë Z. e tyne se keto 16,000 shpi 
do të pinë të gjithë duhan të fabrika 
vet? Nuk e di se ku bazohen, se un 
kujtoj se nji sasi e vogel pin duhan 
ose cingare të fabrikave, dhe nji sasi 

i lirë, kishe me thanë se ketu me 
ketë artikull mund të bajmë ketë 
shtojcë. Në rasë t' exportimit të ci 
ngareve ose të duhanit të grimë, tak 
sa e pagueme prej Fr. ari 2, i kethe 
het exportuesit mbrenda tre muejve 
mbas dokumentave justifikuese mbi 
mbritjen e duhanit nga autoriteti ku 
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ka rnbritë, 
ZANA: Nga autoritetet doganore 

të Shqipis e jo nga të huejat. 
Z. f. VOKQPOKA: Jemi mbrenda 

në bisedimin e Art. 12 e thotë ke 
shtu: Për nil kg. të ç'do kalite ti të 
duhanit qi grihet merret nji taksë prej 
Fr. ari 2. Këtu mund të shtohet nji 
paragraf në ketë menyrë : «Keio taksë 
kethehet prap mbas dokumentave zyr 
tar të vendit ku e kan shitë duhanin 
ose cingaret, se ndryshe mund të ba 
het koatraban dë. 

Z. S. BLLOSHMI: Un ketë e dishe 
dhe prandaj e ngava qi të dalin në 
shesh. Me ke'ë d. ftesë nuk kemi ba 
gja hiç fare, se un nji mall mund 
t' a hielli në derë; fjala vjen, un ngar 
kova duhan në vapor e u mbyt va 
pori, ku do t' a marri ky deftesen ? 
Lutem mos të bajmë gja pa meitirn, 
se ndryshe do të damtojrnë vedio e 
popullin. Marrim për shembyll Gre 
qin: Un shkoj sot në Greqi dhe marr 
duhan e cings re, dhe po t' i tham se 
e kam për exportim, taksa e bande 
rolit rrezohet, dhe jo vetem rrezohet 
taksi i banderolir, po edhe taksa e 
letrave të cingareve. Në Francë ç' do 
send ka nii taksë luxi, dhe un kam 
nji zbritje 15°10 me leter-verteti m qi 
më nep dogana e vendit tue dalë ky 
mall jashtë kufinit të Francës. Po 
t' ishte se aio pare do t'u kerheshin 
kuntra oji d .f.eset t' autoriteteve r atij 
vendi ku exportohet ai mall, atëherë 
mjetet e tregti, do të veshtrisoheshin 
dhe tregtari do të preferoj të hjeqë 
dorë naa tregtija. Nuk di asn]i Shtet 
në betë, qi të vërtetohet nji pagësë 
me nii deftesë qi merr në Shtetin 
tjete r, Kejo qi thonë Z. e tpne, asht 
nji gia e çuditsh .• ,~ dhe nuk e di se 
në çë ka bazohen. Kë]o qi therni ne 
ve, ka nji bazë dhe asht ma sempel 
e ma mirë, s c;' do ~htct mendon 
giithëm.më të Iehtesoj tregtin e ex- 

portaclonit të vetë dhe na në meny 
ren qi propozojnë Z. e tyne, pengo 
het tregtija dhe exportacjoni. Kejo 
gja qi proponohet nga ata, asht ku 
ndra ekonomis komtare, kundra inte 
resit vital të ketij Shteti, se nji Shtet 

• mund të rrojnë vetem me exportacion, 
Prandaj u lutem mos të baimë të ti 
lla gjana, se damtojmë vedin e eko 
nomin komtare. Formulimin e Z. Ba. 
mihës, e gjeje të mirë, vetem të hiqet 
fjala me dokumenta të doganave të 
hueja, e të vihet me dokumenta të 
doganave Shqiptare. 

Z. N. KIÇI : P._roponimi qi bainë 
Z, e tyne, më duket nii gja e çudit 
shme. Italija, kur na nep kafe ne, nuk 
na kerkon dokumenta qi e shtimë në 
Shqipni, me gjithë qi n' Itali nii kg. 
kafe kushton 40 Lt. në muejsha e baië 
kontrabandë dhe e shesë n' Itali, ja 
po në mos në rnueisha, e shti në 
Shqipni, Italija e di se na e kemi 
spirron monopol, dhe pse nuk thotë 
nuk t' a shesë? Kejo nuk i intereson 
nii Shtetit se çë ka ban nji tregtar 
me atë mall, po Shtetit i intereson të" 
shesin mall. Edhe n; ketë duhan du 
het t' a exportojrnë, fe exportimi i tij, 
asht zenjinlleku i Shtetit e jetesa e 
fukarasë. Taksa e duhanit lypet të 
kethehet mbas dëfreses së doganës 
Shqiptare, se ky mail duelë jashtë, e 
jo m bss tre m uej shë, po me nji herë, 
se na nuk jemi popull zenjin qi mund 
të presim aqë kohë. Për tregim : Nii 
njeri ka gri 1000 kg, duhan dhe Shte 
ti i lypë 2000 franga taksë; ~Ky nuk 
ka ku i merr me i pague Shtetit keto 
2000 Pr. dhe prandej Shteti duhet t'a 
presin rue marr e tue la, se ky nuk 
e ka ditë se do të vehet kejo taksë. 
Prandaj, po mos t' a lamë të lirë ex 
porlacjonin, e po mos t' i epet liri 

I kes.aj p~në nopa_l<, kejo ~b}~llet vet 
veriut st pma st cxr-ortecjoni. 

/ Z. xu YPI: Taksimin e duhanit 

un e pranoj në menyrë absolute e jo 
me kondita ....• 

Z. S, BLLOSHMI: Pse s'· ke du 
han në Korçë ••. 

Z. XH. YPI: Do me thanë, se nji 
njeri për sa kg. duhan qi 'të grinë, 
do të paguejë taksen e banderolit, se 
po të vemë eksepejone, me mija udhë 
dedi qi ka Shteti Shqiptar lë pa· for. 
cueme, kurr nuk mund të sigurohemi 
prej kontrabandës, dhe po të pranojmë 
eksepcjone, nuk do të kemi banderol 
dhe mundimi i Qeveris qi bani , ketë 
ligjë, si edhe nëpunsit qi do të venë, 
do të jenë të kota. N' asht se pranojmë 
qi taksa e të grimit të duhanit i ke 
thehet mallit qi exportohet, nuk do 
të jf në të mjafta doku mentat · qi do 
të japi 1 doganat t' ona, po duhet të 
kerkolmë dokumenta të doganavet ku 
exportohet, Nji tregti kur bahet kon 
trabandë, nuk asht tregti, dhe ajo 
asht nji faj, nji delikt dhe nji Shtet 
nuk mund të pranojnë nji faj, se ketu 
nuk asht tregti po hajdutllek, !-.-dhe nji 
Shtet hajduttlekun për dinjitetin · e tij 
nuk mund t' a pranojnë. Pra, n' asht 
se pranohet· kethimi i taksës kur ex 
portohet duhani, atëherë lypet të vi 
het ajo kondita e dytë, mbas delteset 
doganore të vendit ku exportohet, Z. 
Kiçi thotë se Italiia nuk na kerkon 
dokurnenta prej doganave t' ona për 
kafe qi na shet ; po Zotëni, · ltalija 
asht nji Shtet i math, dhe k'.a [të gji. 
tha mjetet e nevojshme për 'ncta.:filin 
e kontrabandës, dhe interes-« e ;:;;; 
e ka të sigurueme. 

Z. tp. VOKOPOLA : Keio ligjë 
kur merret në bisedim, natyrif''it ka 
rryma të ndryshme. Un ketu, kur'tha 
shë se duhet shtue fjala :në bazë t~ 
dokumentave doganore ku exporto 
het, pata qellim të mproj tregtin e 
vendit e exporttrnin. 'Kur themi ex 
portim nuk më bje ndër meotlë...,aspak 
për duhan qi mirret 'nën ·sqetulle' e 
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çohet kontrabandë, po marr parasyesh Z. V. BAMIHA : Qi duhani të shi 
tregtin e ndershme qi bahet në shesh, tet kontrabandë për jashta un si D~ 
d. rn, th. se nji tregtar i joni mund putet kontrabanden nuk mund t'a për 
të merret vesht me nji institut treg- krani, se po të pranojmë kontrabandën, 
tar nga jashtë për shitjen e duhanit. kemi pranue se këio bahet mbi ku 
Kejo konditë qi kerkojmë neve, nuk rrizë të Shtetit t' onë. Nji njeri do 
i lidhë kambët tregtis s' onë.!. po për të merr 1000 kg. duhan e do t'i 11gJr: 
kundrazi siguron tregtia e ndershem kojnë me nji moto-veljer për me i 
dhe siguron qetlimin qi ka lanë Shteti çue gjyja në Bari o në Greqi. Se 
për marrjen e kesajë taksë. Thuhet qyeshë do t'i exportojnë ky këto 1000 
gjithnji se asht detyra e Shtetit, të kg., mue nuk me intereson, se kon 
ruejë qi mos të bahet kontrabandë ; trabanden qi do të bainë atje ja fali, 
kejo asht e vertetë, po, nga tjetra anë po kush më siguron mu", se ky nuk 
do të marrim parasyesh se kemi nji do t'a shtinë prap kontrabandë në 
kufi mjaft të gjanë ~dhe me ato për- : Shqipni ketë sasi. 
sona qi kemi neve sot, nuk mund të ! Të lihet exportimi i lirë, ()O edhe 
ruhen ashtu si duhet. N' asht se pra- l arka e Shtetit të jetë c siguruerne, 
nojmë ketbimin e taksës me dokumen- ! dhe arka e Shtetit nuk mund të sigu 
ta të doganave t' ona, duhani shifet j rohet ndryshe veç se me mënyrën ~qi 
se l kur del jashtë, po hyenë prap l proponolrnë na, se këtu ka qarë 2 
mbrenda dhe kesh tu nuk kemi hiç i frang dhe atij i intereson mos t' a 

I 

fare me ketë ligjë. . . . '. çojnë në Bari o në Greqi po i'a shti- 
z. A. SALi: Na tregoni shembp- l në prap mbrenda në Shqipni e të fi- 

Ila si mund të hyenë prap . . . . ; tojnë 2 frangët. 
Z. F. VOKOPOLA: Kemi shemby- ; Z. NDRL( KIÇI ; Z. Kryetar ! Un 

lia të para mjaft e nuk ka nevojë te i nuk marr vesht, a dona. me ruejt ' 
rrefej shembytla të tjera, se edhe Qe- i Shtetin t' onë apo Shtetet e hueja. S1 
verija u shterngue të bajë nji ligjë : thashë, duhani në Shqipni i grime 
të posaçme për gjobitjen e kontraban- : kushton 4. Kr. e 5 taksa kr. 9. Nj1 
dës të gjanave të monopoiizueme. 

Un nuk insistoj qi mendimi i jonë 
asht doemos i sakët, dhe nuk insistoj 
në ketë mendim, në qoftë se na ga - 
rantojnë shokët se në çë mënyrë do 
të sigurohet arka e Shtetit prej kon 
trabandave. Kur do herë qi bahet nii 
ligjl!, kerkoimë · të gjejmë shernbyl.a 
në ligjët e botës, po ljgjt:t t oua nuk 
mund të shembllehen me ligiët e 
Shteteve të tjera, po dalin nga zako 
net të vendit dhe bahen si mbas ne 
vojës, se duhet të mendojmë se jemi 
në· Shqipni e duhet lë baimë ligjë si 
i përshtaten vendit t' onë Mund të. 

njeri ngarkon nji barkë me duhan 
Shqipniiet për me e shitë jashtë dhe 
ai nuk ka leverti t'a këthejnë prap 
këtu se ka ba shpenzime dhe e çon 
për jashta me mendim me e shitë 30 ! 
kr. kilen. Pastaj Shqtpniia nuk asht ' 
boshë po niisoj rroje! e ka, dhe sa 
për kontrabanda ai qi do me ba, ban 
edhe llagame nën dhe, se kontrabcn 
da Zotëni bahet edhe njr ti. Shteti 
këto 3 milion e 1)2 prej duhanit ka 
me i marr në tt gjitha rnënyrët, se 
nuk asht nji taksë aqë e r .idë, dhe 
duhani asht lirë ndër te, 

Nji herë do të duket pak e rendë 
jemi të gabuem me mendimin t' onë, ,jpo masandej do të mësohemi, se edhe 
dhe le të na mbushin rnenden shokët na dikur motit kemi harxhue 10 pare: 
e na i bindemi, duhan në ditë, e sot s' po na d .. .liu 

3 kr. në ditë. Prandaj Z. Kryetar ju 
të merret parasyesh 
votë proponimi i Z, 

lutem qi këio 
e të vehet në 
Blloshmir, 

Z. Q. KARAOSMANI: Në gjithë 
bisedimet qi po rrjedhin, tjetër nuk 
po flitet v; ç se bahet kontrabandë, 
doemos duhet t' interesohemi qi mos 
të bahet kontrabandë, po duhet me 
punue, se nji njeri qi nuk punon nuk 
fiton. Këtu na kemi oranue nii ligjë 
të posaçme për me i bamë ballë kon 
trabandës e Qev rija duhet të hapin 
syët ; në çdo Shtet bahet kontrabandë, 
e edhe këtu mund të bahet, po lypet 
të ruhet qi mos të bahet. Këtu qelli 
mi i jonë asht qi eksportacioni të li 
het i lirë e mos të ke'ë pengime. 

Tashti a asht ma mirë me pranue 
qi të bahet pak kontrabandë, apo me 
ndalue eksportscionin ? .. Këtu para 
këiyne dy sendeve duhet preterue ma 
të nevojshmen, dhe ma e nevojshmja 
asht pika e eksportimit, se kontra 
banden Qeverila mund t'a ruej, e me 
gjithë qi mund të kelt! pakë dam Qe 
verija, ndalimi i eksportimit të duha 
nit i bje r.ji dam shumë ma t~ math 
popullit. Pran dej duh, t të meitoirnë 
mirë se asht ma rntrë të fitojë popu 
lii edhe pse mund t' i vinë pak dam 
Shtetit, se kuer malli i vendit del 
jash ë bahet zeniin p ipullt e tue kenë 
zenjin populli asht zeniin edhe Qeve 
rija. Prandej jam i mendimit qi të 
pranohet propozimi i z. S. Bllosh- 
mit. 

Z. S. BLLOSHMI : Lehtësinat qi 
tregon1e kë]o ligjë në fillim, artikujt 
qi vinë pas po i kundërshtojnë këty 
ne gjithnji. Thuhet se populli asht I 

, lirë me kultivue e me shitë duhan, 
po nga ana tjetër po i marrim ~jakun 
c damarin, i cili asht eksportimi; asht 
ma mirë të pranojmë ligien c parë qi 
kshte para qi'ë Qevcrija c t~ lamë të 
lirë eksportimin .se tue ndalue ketë 
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kemi fikë popullin. 
Sa për fjalën qi tha i ndër. de. 

puteti i Korçës Z. Xh. Ypi nuk çudi 
tëm, se e dijmë se në Korçë nuk ba 
het duhan, dhe këjo nuk i intereson 
Zotnis së tij, po neve t' Elbasanit si 
edhe Zotnit e Shkodrës qi kundërsh 
toinë janë t'interesuern se vendi i tyne 
ban duhanin e ka nji tregti të posaç 
më me ket artikull, pse si e dini se 
cili vend ka nji tregti të posaçme o 
me ket ose me atë artikull. Po t'i hi 
qish Shkodrës edhe ketë tregti, atë 
herë, Shkodra mbaron ! Ne nuk kemi 
muitë deri më sot të përhapim treg 
tin e duhanit ashtu si lipset, dhe po 
mundohemi ditë për ditë me i gjete 
nji sbocco ma të mirë duhanit përja 
shta, se tue eksportue duhan përjash 
ta, shtohet kultura e duhanit, se eks 
portacjoni Zotni asht ai qi mban Shte 
tin në kame, se del mallë e hyen 
flori. 

Do t'i jap përgiegie atij zotnis qi 
tha se neve nuk mund t'a bajrnë Shte 
tin hajdut. Prap u tha nji fjalë tjetër 
se kontrabanda nuk mund të ruhet me 
njerzit qi kemi rn•, d. m. th se nuk 
kemi besim në Qeverin e Qeverija 
nuk ka besim në nëpunësit e sajë. 
Kuer asht kështu, pse atëherë bajrnë 
ligjë e bisedojmë kot. Atëherë pse 
kërkojmë responsabilitet prej Qeveris, 
kur vetë disa oratorë këtu ro thonë 
se nëpunsit qi kemi sot nuk mjaftoj 
në për ruejtj. n e kontrabandës. Po të 
jetë se nji Parlament i ven pengime 
nji ligjës nga friga e kontrabandës, 
kujtoj se do bajnë nji gja [ashra buon 
sensit e jashtë ligits. Pastaj nji Shtet 
kurr nuk do të tregoj dr laill-mce-n e 
tij; neve jemi nji Shtet e këtu në 
Parlament thomi se nuk jemi të zotët 
të mprohcmi nga kontrabanda dhe 
kemi Irigë mos të hycjnë nji 111,111 qi 
cxportoher prej komrabaodistëvc pr rp 
mbrenda, pse kemi frikë qi kontraban- 

distat mos të bajnë marrëveshtje me 
nëpunsit e doganave. Këtu jemi para 
qi prinsipit. A kemi nji doganë ? Ke 
mi. A i xamë besë ? Arësyeja dhe bu 
on sensi na thotë me i xanë besë, po 
ne nuk co duern me i xanë besë, dhe 
për Shtetin Shqiptar kenkan ma të 
vlefshëm dokumentat e doganave të 
hueja, se ata prej doganave të veta. 
Un për vehten t' ime, nji shqiptar e 
ve në shkala! ma të madhe se mund 
të ve 100°10 nii tjetër, maksija asht 
ndryshe, po edhe taktiha e Shtetit 
ndryshon. Po ky i shkreti qi ban kon 
kontrabandë, mund të bioë edhe gja 
na të tjera prei së përjashtmit kon 
trabantë, dhe në qoftë si mbas fjalve 
qi u thanë këtu, nuk jemi të zotët të 
mproherni nga kontrabanda e duha 
nit, kush na siguron ne qi tjetër gja 
nuk do të hyenë këtu kontrabandë .. : 

Z. V. BAMIHA : Po, alkooli ba 
het ..• 

Z. S. BLLOSHMJ : Atëherë si ba 
het alkooli, bahen edhe të tjerat. Në 
qoftë se Qeverija nuk ka marr masa 
për ndalimin e kontrabandave, duha 
nin nuk do t'a prishin Qeverin, po 
do t'a prishin gjanat tjera, dhe t' ar 
dhunat nuk do të jenë 22 miljon, dhe 
mbasi Qe verija vetë po na thotë, se 
nuk asht e zonja të mprohet nga kon· 
rrabanda, atëherë nuk lypet të bazo 
hemi mbi ato çifra qi na ka paraqit 
në budget Prinsipet e exportacjonit 
s'mund të ndryshojnë pr.:j nji vendit 
në tjetrin ; principet e ekonomis kom 
tare dhe t~ pasunis së Shtetit, nuk 
ndroj në se janë si atje si këtu. 

Në ç' do ndonji Shtet të botes, 
exporracjoni shton pasunin, dhe kësi 
sojit Shteti Shqiptar do të shtojnë. 
N' artikullin q1 k emi na sot në dorë, 
duern të votojmë nji figië me konditë 
qi e xportacjo ni mu.id te bahet vetëm 
we , ërt ·ti net qi do të japin doganat 
e hueja, se nëpunseve Shqiptar nuk i 

i xarnë besë. Vetë po thomi se kemi 
shpresa të mëdha]a se kultivacioni i 
duhanit do të shtohet e të përparojë 
dhe nga ana tjetër duem të votojm 
nji artikull të tillë. Kur votojmë nji 
ligië kës'sojit s' kam se ç'a tham I 

Z. S. ST ARO VA : (M. i F.) Ligja 
nuk bahet për nji krahinë, po nii 
Shtet kur ban nji ligjë, merr parasy 
esh interesat e përgjithshme, dhe li 
gia nuk bahet as për Korçë, as për 
Elbasan as për ndonji krahinë tjetër, 
por për të gjithë Shqipnin. Duhani 
u mproit mjaft dhe u la shumë i lirë, 
sa nuk u përmetohesh t' u linte. Ex 
portacjoni u la i lirë, me gjithë qi 
exportaciontt mun t'i u vinte nji taksë 
e vogel. Si e shpjegoj dhe z. Ndrek 
Kiçi, duhanit t' onë nuk mund t' i 
bajnë konkurrencë nji mall tjetër se 
duhanin e kemi shumë të lirë. Expor 
racioni i duhanit t' enë asht zero, nga 
shkaku, se tregtarët f onë nuk dinë 
mënprnat e regullat e exportimit. Po 
1· ishte se exportacjoni i duhanit do 
t' ishte në gjendje shumë të madhe, 
duhani nuk do të kushtonte 4 Kr.çpo 
do të kushtonte 14, 20 Kr., po shka 
ku se nuk exportohet, asht i lirë, pse 
tregtarët t' onë nuk po dinë rregullat 
c exportimit. Dhe 4 frang po t' ishte 
taksa nuk do të kishim konkurrencë 
prej ndokuj. Me gjithë ketë pranuem 
taksen e lehtë, dhe prej taksrs expor 
tacjonit po heqim dorë, po nga ana 
tjetër, duhet të mprohemi dhe nga 
kontrabanda. Kontrabandat bahen, jo 
vetëm në Shtetin t' onë, po në të gji 
tha Shtetet e botes, dhe_ këjo nnk do 
me thanë, se nuk duhet marr mase 
ndaluese, dhe pse bahet kontrabandë 
merren masa për m! u mprojtë prej 
sajë. Tashti neve Irmë exportlmin e 
lirë, do kërkojmë tJ vihet edhe nji 
masë për ndalimin e konrrabandës, 

Këtu jemi nda në dy mendime, 
njeni mendim asht, qi mj~fton doku- 
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menti i dog nës Shqiptare, kur del 
malli jashtë, dhe tjetri qi duhet do 
kumenti vertetues të vinë prej atij 
vendi ku asht exportue malli, 

Prandaj të diskutohet mbi këto 
d1 mendime dhe të pranohet ai for 
myl qi siguron ma mirë arken e Shte 
tit nga kontrabanda. 

Z. K. RADOVICKA: Me gjithë qi 
ma përpara ishe në mendje të Z, 
Xhafer Ypit, tue pa se shumë provin 
ca t~ Shqipnis po rrojnë me duhan, 
e tue patun shpresë se Qeverija do 
të marrin masat e nevojshme për 
ndalimin e kontrabandës tue i vue 
nji she] të veçantë duhanit qi expor 
tohet, nuk jam n' atë mendje, se nuk 
besoj se do të bahet aqë kontraban 
dë, se fjala vjen, ngrehet nji prej 
Shkodret e ngarkon duhan në Shen 
gjin, ai nuk do t'a shpjerrë në nii 
vend tjetër, se për këto vepra ka e 
dhe mjaft shpenzime dhe për frang, 
nuk do të rrezikojë veten e ti], Pran 
daj jam i mendjes, qi të hollat e 
taksës të grimit, të ket hehen kundra 
defteset U! doganave t' oaa. 

Z. M. KASO : U tha se në Gre qi, 
apo ndër Shtetet tjera, taksa e mono 
polit të këthehet prap kur exportohet. 
Kfjo nuk asht e drejtë, hiç ndenji 
taksë qi mirret për monopolizim, nuk 
ltetbebet. Në duem të votojmë nji Ji. 
gjë, sikur se asht applikue në të gjithë 
Shtetet, propoao] qi ky artikull të vo 
tohet sikur se asht paraqit; në duem të 
përjashtojmë e bajmë privilegië për 
ca përsoua, atëherë t' a ndryshojmë. 
Prandaj pa b.sedue mbi shtesa të vi 
hen në votim arr. 13 sikur se asht, 
dhe në qoftë se pranohet s' ka bise 
dim mbi shtesë, dhe n<! mos u .pra 
noftë, atëherë mu id .ë b'sedoj më mbi 
-te, se mbi shtesa secilli ka mendimin 
e vetë, dhe atëherë gjejmë formulin 
-e nevojshem. 

.z, XH YPI : Un nuk jam as du- 

hanxhi as tregtar, dhe në vendin t'im 
nuk bahet as duhan as kollomoq, dhe 
kur flas, flas pas koshjencës t' ime 
dhe kam për qellim me ruejtun inte 
resat e Shtetit e iinteresat e tregtarve 
të ndershëm. N' asht se thuhet se nuk 
bahet kontrabanda, ieni të gabuem, 
se prova kemi pasë mjaftë, dhe për 
shkak të kontrabandës tregtarët e 
ndërshëm kanë mbritë në nji gjendje 
shumë të keqe sa me mbyllë dyqanet, 

Nuk due qi të vinë njeri pasë me 
jet, po tham se n' asht se do të bairnë 
ketë, atëherë do të bahet nji shkak të 
fitojnë kontrabandlstat e të damtohcn 
arka e Shtetit e tregtarët e -ndërshëm, 

Z. NDREK KIÇI : Tjetër s'po flitet 
veç kontrabandë, kontrabandë, a thue 
se jemi në pyllë a fushë e s' kemi 
kur farë rrojet. Un e di se Financa 
ka koxha nierës në punë qi kan de 
tyrë me ruj'ë qi mos të bahet kon 
trabandë ; nuk tham se së bahet as 
pak kontrakandë, po në u baltë bahet 
me pakicë, se ai qi ka trutë në vend : 
nuk ka nge me ba kon'randë. Po ' 
more vila s' po thohet tjetër, v£ ç kon 
trabandë, ku po bahet këjo kontra 
bandë? 

Z. v, BAMIHA: Në Ministrinë të 
Financa vet. 

A. ND. KIÇI : Këtu po hpe cë arë 
e medash e po paguen taksen, dhe 
po t' ishte se bahet kontrabandë m'atë 
mënyrë qi i ka hye mnera Z. tyue, 
atëherë nuk do të kishim aqë t' ar 
dhuna në budget prej doganave. Kon 
trabandat bahen në të gjithë boten, 
e jo si në Shqipni, po edhe nji qind 
herë ma të për. Prandaj lutem Z. 
Kryetar, të vihet në votë formulimi i 
Z. B!loshmit, se duhanit duhet me i 
dhanë nji kollajllek për exportacjon, 
se exportacjoni e ka rnbajtë Shte 
tin. 

Z. ÇJ. Ç \KO: Thuhet që exoor 
taclonin fa lamë të lirë. Exportacjon 

do me thanë se nji mall do t'a qitish 
jashtë, r'a shesish e të marrshë pa 
rat. 

Kur nuk bahet kontrabandë, atë 
herë pse mos kërkohet krjo deftesë, 
çë mendojnë ata qi kundërshtojnë? 
Pse kan frigë qi të kërkohet nji def. 
tesë prei doganës hucj. N' asht se 
duhani bahet kontrabandë, atëherë 
nuk asht exportacion. Prandaj jam 
për artikull qi propozon Z. Bamiha. 

Z. F. VOKOPOLA : Un me pro. 
ponimin t' em qi bana thashë se nuk 
insistoj me mendim t' im po të jetë 
se shokët do të na bindin me arësye 
dh; kështu të gjejmë udhen e mesit. 
Asnji nga shokët në mprojten e tezit 
të vetë r.uk tha, mos t'a vemë ketë 
frazë se asht c damshme për ketë e 
ketë shkak asnii nuk tregoj nji udhë 
të mesme, po u tha vetëm se nuk ba 
het kontrabandë, dhe në qofte se nuk 
i besojmë nëpunsëve t' onë, atëherë 
çë bairnë këtu. • 

Besoj këto arësye nuk janë të 
mjaftueshme, dhe nuk mund të thomi 
kështu se Shqipni]a kufinin e ka te= 
për të gjanë, dhe budg. ti nuk na 
përmeton t,: shtojmëjnëpunës dhe kur 
puna kështu nuk mund t'a lamë edhe 
kaq të lirë, dhe këjo 'mbështetet në 
Financë dhe asht rnbrenda në ekono 
min e financës, se duhet të rueimë 
edhe arken e Shtetir. Kur po bahe 
shin këto bisedime, u mejtova të gjejë 
nii udhë të mesme, dhe e formulova 
kështu: 

Për nji kg. të ç'do kaliteti të du, 
hanit të grimë merret nji taksë prej 
Fr. ari 2. Në rasë t' exportimit për 
JO kr. e sipër taksa prej 2 frangash 
i ki thehet exportuesit kundra sjelljes 
të dëftesës doganore t' atij vendi ku 
asht shitë. Për 10 kg. e teposhtë 
nuk ka nevojë për dëftesë të doganës 
huej Në k ·:t~ m lnyrë me duket se i 
lehtësojmë ata qi shesin lO kg. e 
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poshtë. A ta qi kundërshtojnë, po nuk dhe me çë ka kc;rkojnë, duket se duen kur ka in teresë, '. t' intereson, se ketu 
erdhen këtu atëherë knndërrhtojnë kot të ruejnë kontrabandën qi mund të Shteti falë nji taksë prej 2 fr. arë dhe 
dhe un për vehten t' ime insistoj mbi : bahet prej Shqipnijet, me Shteret e për ketë duhet të dimë se në çë bazë 
ketë. j tjera. I thamë Z. së Tyne se mos të e falë. U tha pse t' interesohemi për 

z. Q. KARAOSMANI: Kontraba- \ kenë frigë për ketë punë se do të ba- kontrabandë qi 'mund të bahet nder 
ndat bahen kudo dhe mund të bahen j het kontrabandë në Shqipni, se kontra- Shtetet e hueja? 
edhe ndër fle, po si thamë edhe ma \ banda mund të bahet vetëm kur inte- Kontrabanda qi do 1të bahet me 
parë eksportimi asht doemos i nevo]- \ resi asht shumë i math e jo për kur- kontrabandaxhit nuk do të japë shkas 
shem dhe duhet t' a lamë të lirë eks- j gja send. zhvillimit të tregtis së duhanit; se me 
portimin e duhanit, po të gjejmë më- j Ma përpara pyeta, cila kje arësyeja kontrabanda Shteti nuk mund të pre 
nyrën qi mund të ndalohet kontraba· : qi duhanit ju vue nji taksë 2 fr. ari parojnë. U tha se nuk asht pa ndonji 
nda. Unë kishe me thanë qi atij du- j me qëllim se doshe të di, a do të jetë vend në botë, qi të :kerkohen doku 
hani qi eksportohet t' i vihet nji dam- j duhani i jonë ma lirë apo ma shtreitë menta të hue], [Kë]o nuk asht e ver 
kë e veçantë, dhe në qoftë se nuk j se duhanet e Shteteve të tjera, dhe tetë Zoterinj. Si e dini kafeja sjellet 
eksportohet nuk mund të shitet në [ m'u dha përgjegje se duhani i jonë, prej Mokë-s të Brasili-t dhe të viseve 
Shqipni kontrabandë se ka damkën e j me gjithë ketë taksë, asht ma i lirë të tjera t' Amerikës. Me qenë se disa 
eksportimit. Si thashë kontrabandë ( se duhani i Shteteve tjera. Pra Shtete kan ba marreveshtje, kafeja qi 
mund të bahet kudo, po në ketë më- \ ç'asht arfsyeja qi nii njeri të balë ko- vinte prej Trieshtet u thonte se vjen 
nyrë tue i vue nji damkë të veçantë : ntrabandë, të rejë zyrat doganore të . k 1 . 1 1. dh nt · prej o omve ng tse e pagu e 
kontrabandë nuk mund të bahet, po . Shtetit të vet, tue thanë, se po qes 
edhe në u baltë, asht ma mirë me pa, : për jashta dhe në vend qi t' a çojë 
së nji dam të vogël prej kontrabandet, në nji Shtet ku e shet ma shtrejtë, 
se sa me ndalue eksportimin e duha- t' a këtheinë e t' a shesin prap në Brasili-t, me gjithë qi në komoni 
nit se këio punë i shkakëton nji dam Shqipni kontrabandën ku do t' a she· t' Inglisit nuk bahet kafe asnji kokër. 
shumë të math popullit, se kuer del sin ma lirë. Tregtaret e Pireos e bishin kafen 
mallë nga nji vend jashtë, d. m. th. Pra, nuk asht e mundun H! bajë drejtë për drejtë prej Brasili-t, kur se 
se ai popull asht zenjin e tue kenë kontrabandë, se kontrabanden e ban . t 1• 1 .. G , . 11 hi . vise jera e reqis, e sje s in prej 
populli zenjin asht zenjin edhe Shte- nii njeri kur ka nji interesë të madhe, . hi 

' . . h . hk k Trieshtet dhe pagues tn taksen doga- ti dhe kejo arëspe qr trego et st s a , 
• Z. K. RADOVICKA: Thotë Z. Ça- asht zero. N' asht se kemi qellim të nore 3 frang ma pak. Tregtaret të 

ko pse trembemi prej konditës qi të rueirnë ;kontrabanden qi bahet nder tjerë çuditeshin pse atyne u binte ka- 
binë dëftesa nga Doganat e Shteteve! Shtetet e tjera, nuk e di a jemi në feja ma shtreitë, kur se tjeret e me- 
të hueja. M · u nuk m' intereson se ç' pozitë dhe a kemi kompetencë të gjy. treshin ma lirë, dhe mandej vonë u 
bahet në Shtetet e hueja, dhe sikuer kojmë mbi ketë pikëpamje, me qenë kujtuen dhe nuk mjaftuen me diftësat 
Shteti t' interesohet për kontrabandën se gjithë e cili Shtet shikon rreth e e Dhomave tregtare po kerkuen def- 
qi bahet në Shtetet e hueja, atëherë rreth· tii, dhe nuk i intereson se ç'ka : . . ' .. 1. Sh . . : tesa prej Qeveris, se se1c1 t tet duhet lë formojmë batalione për me mund të bahet nder Shtete të tjera. 
hetue këto. Prandaj kontrabanda qi Edhe ke]o nji arësye qi së meriton 
mund të bahet në Shtetet e hueia nuk 
m' intereson.- Sa për atë qi thotë Z. 
F. Vokopola për 10 kg, e përpjetë, 
ajo nuk mund të quhet eksportacion. 

Z. A. HASTOPALLI: Ata qi thonë 
se duhet të binë dokumenta të Shtetit 
të huej për arësye se duen të kalojnë 
kontrabandën qi mos të bahet mbre 
nda në Shqipni, mos të kenë frigë, 

aspak të merret parasyesh. Pra, duhet 
të mjaftohet me deftesat e zyreve të 
Shtetit t' onë. 

Z. V. BAMIHA : I nder. Deputeti 
i Gjinokastrës thotë, se nuk ka nevojë 
të marrim dokumenta prej Shteteve 
të huej, se neve nuk na intereson se 
çë bahet atje. Kur Shteti nuk ka in- 
: teresë, mundet qi nuk t' intereson, po 

taksen konvencjonate ma pak se ka 
feja qi vinte drejtë për drejtë prej 

mpron interesen e vetë, se tregtaret 
kurdoherë kan interesë mos të diftojnë 
të drejten. Tue kerkue deftesa doga 
nore të Shteteve të tjera, nuk do me , 
thanë se nuk kemi besim në n~a-· 
sit t' onë, po nuk di se duhani qi u 
exportue a hini n' atë vend apo jo. 

vijon 
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B I S E DI M E T E S E N AT I T 
Mbledhja 32 

i. Sbtunde 22-V-1926 ora 10 p. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

Z. KRYETARI: Bisedim (për he 
rën e dytë) mbi Dekret-Ligien qi auto· 
rizon Bashkinë e Shkodrës e të Le 
zhës për me marrë nji taksë 1 ° lo për 
mbi gjanat qi importohen. 

Këndohet Dekret-Ligja nen për nen · 
si vilen: 

Dekret-Ligtë mbi shtimin 
edhe 1 °]0 të taksës Bashkive të 
Shkodrës e Lezhës qi dispono 
het në nenin 107 të Ligjes 
Bashkive. 

Shtesa e nenit 107 
Na, Kryetari i Republikës Shqip.a 

re, në bazë të vendimit me datë 
9·1-926 të Këshillit Ministrue1; 

Dekretojmë: 
1. Tue marrë parasyesh nevojën e 

dsmosdoshme qi ka qyteti i Shkodrës 
(të· rrethit Shkodrës) për mu sigurue 
shpejtimin e punimeve për ndërtesë e 
tjera sj dhe për t' i ndihmue në go 
din e nji motes, e për zbukurimin e 
atij Qyteti, Bashkija e Shkodrës dhe 
ajo e Lezhës do të marrin dhe nji 
taksë 1°]0 ma tepër mbi gjanat qi 
importohen. 

Pranohet. 
2. Ç' do dispozit ligjore asht epa 

fuqishme në këjoltë se i kundërshton 
kësaj Dekret-Ligje. 

Pranohet, 
· 3. Kë]o Dekret-Ligië hyn në fuqi 

prei ditës se shpalljes dhe mbetet pa 
fupi në krye të motmotit. 

Pranohet. 
4. Ministrija e P. të Mbrendshme 

ngarkohet me zbatimin e saj. 
Pranohet. 
z· KRYET ARI: Bisedim (per herën 

e dytë) mbi Dekret-Ligien si shtojcë 
nenit 81 të kap. 20 pë taksa notariale 
të tarifës të shpenzimeve të gjyqeve 
në veprim. 

Këndohet Dekret-Ligja nen për 
nen si vijon: 

Dekret-Ligje mbi shrojcën 
e nenit 81 Lë kap 20 për tak 
sat Notarjale të Tarl!'i·~ Lë 
shpenzimeve të gjyqrvt' në 

veprim. 
Na, Kryetari i Republikës Shqipta· 

re në bazën e vendimit me datë 
30 XIl-925, të Këshillit Ministruer 

Dekretojmë: 
I. Deftesë·detyrat e ernigrandeve 

qi ban fjalë art. 5 i rregullores me 
d. 23-8-925 për zbatimin ligiës mbi 
instalimin e emigrandeve dhe të bul 
qëve në tokat shtetënore, janë të për 
jash tuem nga taksa§§§ Notarja le. 

Pranohet. 
2. Këjo ligië hyn në fuqi qysh 

prej ditës së shpalljes. 
Pranohet. 
3. Ministrija e Drejrësis ngarkohet 

me zbatimin e kësaj Dekret-Ligië. 
Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim (në parim) 

mbi Projekt-Ligien mbi taksimin e 
duhanit. 

Këndohet shkresa e Dhomës së 
Deputetve Nr, 204·1 datë lS·V-1926 me 
të cilën përcillet Ligia mbi taksimin e 
duhanit e votueme prej Dhomës së De 
putetve, me lutje qi të bisedohet e të 
votohet dhe prej Senatit, dhe njofton 
se raporti justifikues në ketë rastë 
mungon nga shkaku se Ligja qi po 
paraqitet sot asht proponue dhe pra 
nue nga Dhoma tue marrë për bazë 
bisedimi, mbasi pat qenë paraqitë e 
pranue në parim n]i tjetër projekt qi 
mbante pranë raportin justifikues, me 

qenë] se parashifte shumë ma te 
për lehtësina për ç'do klasë shoqëno 
re e si domos për bulkun. Arsyet qi 
kanë shlye Qeverinë dhe atë Dhomë 
për elaborimin e votimin e kësaj Li 
gjë janë prencipet e përgjithshme qi 
ka pranue gjith bota e gjytetnueme 
mbi ketë produkt, të cilat janë të nio 
ftuna. 

Këndohet Ligja nen për nen si vi 
jon: 
Liµjë mbi taksimin e duhanit 

Kaptina e I. 
Mbi proponimin e duhanit. 

Art· 1. Prodhimi i duhanit qi kul· 
tivan bulku ose pronari, nuk i shtro 
het tjetër taksë për veç të dhetës, 

Art. Mbjella, mbledhja, shitja dhe 
eksportimi i duhanit lehet i lirë si 
ma parë. 

Kaptinë e If. 
Mbi punimin e duhanit. 

Art. 2. Punimi i duhanit rregullo 
het si vijon: 

Përdorimi i lirë i të gitthë vegla 
ve e të maqinave për të grimit e du 
hanit e për punimin e cingarevet, të 
puravet dhe të burnotit ndër vende qi 
nuk janë të destinuerne nga Ministrija 
e Financavet për ketë qillirn, ndalohet. 

Art. 3. Përsonave a Shoqnive qi 
kanë t' insta!ueme ose dëshroinë me 
themelue fabrika për të grimunit e 
duhanit e për punimin e cingareve. 
të purave e të burnotit, i u akordohet 
leja e instalimit me keto kondita: 

a) T' interesuemit i paraqesin nji 
lutje Financës së vendit për me marrë 
lejen caktohet vendi ku do të pnuojë 
fabrika dhe diftohet lloj' i veglave ose 
i maqinave tl! sajë: 

b) Vendi kqyret me anë t' Admi 
nistratës civile e të Finaocavet qi mos 
ti.. jetë në kundërshtim me ligjet e rre 
gullohet e Shtetit e të Bashkis: 

Shtypshkroja "Nika!» Tiranë 
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.letori a ~v 
Zyrtare 

notohet prej Zyres së Shtypit 
-r,\ii l~\E: për nil mot fr. a( 12 [1~ li Drejtlrnl : Zyra e Slztyptl I\Njl copë e jav/!s fr. ar 0.25 ; nji •• ,e 

~he; 'pn1 ; fr. ,tr 20 Jasht:t; T I R A N e. e javë~ së kalueme fr ar 1.00. 

Sekretari General: 
M. Curri 

Mbi nji shperblim Z. Dr. 
Pekmezit 

Vendim Nr. 273 me 15-VIll-926 
Këshilli Minislruer në mbledhjen 

-============--==-1 e tij të sotshme të mbajtun nen Krye 
sin e Shkelqesis Tij Kryetarit Repu- 
blikës me antarë Z. Z. Josif Kedhi, 
Mir ister i Drejtësis e Zav. Minister i 
Financave', Musa Juka, Minister i P. 
Botore e Bulqesis e Zav, Minister i 
P. të Mbrendëshme, Hysen Vrioni, 
Minister i P. tll Jashtme, tue pasë në 
bisedim shkresën Nr. 393-20 datë 4. 
VIII. 926 të Dreitoris së P. t' Atësi 
mit e persjellun me shkresen Nr. 361-III 
datë 9. VIII. 926 të Ministriës së Dre] 
tësis vendosi qi t' autorizohen zyrat 
kompetente me i paguem Z. Dr. Pek 
mezit Inspektorit të studenteve në 
Vjenë kundrejt sherblmit mbi nxjerrjen 

I 
e dokurnentave historike qi i përka- 
sin Shqipnis nga arshivat e Vjenës 
edhe nji pagë fr përmuejshrne prej 
150 fr. ari nga krediti i posatshem 
csktue për ketë qellim në budgetin e 
Orejtoris se sipër-prrmendun. 

Sekretari General : 
M. Curri 

PERMBAJTJA : 
Këshilli Ministruer mbi exportimin e 
950,000 fr. ari; mbi nji shperblim Z. 
Pekmezit mbi shtypjen e nji sasi pu 
llash të monopolit. 
Min. P. Mb. Qarkore, mbi adjadikatat 
e taksavet të Bashkivet; mbi mallnat 
Shqiptare, mbi Ceremonin e nji ure 
në Lumin e Erzenit. 
Sbp. e Prefekt., Gjyqeve, Financavet 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi exportirnin e 950.000 

fr ari. 
Vendim Nr. 270 me 15-VIII 926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të mbaitun nen Krye 
sin e Shkelqesiës së Tij "Kryetarit të 
Republikës me antarë Z. Z. Josif Ke 
dhi, Minister i Dreitësies e Zav. Mi 
nister i Financavet, Hysen Vi ioni, Mi 
nister i P. të Jashtme, Musa Iuka, 
Minister i P. Botore e Bulqesiës e 
Zav. Minister i P. te Mbrendshrne, 
tue pasë në bisedim shkresen Nr. 
1866- 18 me 13. Vlll. 926 të Ministris 
së Financavet, mbi eksporiimin e su 
mës 950.000 Fr. ari qi ka me i dhanë 
Qeverija Bankës Kornbetarc, kundrejt 
150.000 aksioneve të marrua prej 
sajë, vendosi t' autorizohen Zyrat kom 
petente me e lanë të lirë Banken në 
fjalë të eksportoje , vetern piesen e 

parë prej Fr. ari 100.000, dhe të tie 
rs t mund t'i e ksporto]e kur të futë 
këtu shurnen në krahasim me ate të 
eksportuerne. 

Mbi shtypjen e nji sasi 
pullash të monopolit 

Vendim Nr. 272 me 15-VIII-926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 

e tij të sotshme të mbajtun nen Krye 
sin e Shkelqesiës së Tij Kryetarit të 
Republikës me antare l. Z. Josif Ke 
dhi, Minister i Drejtësiës e Zav. Mi 
nister i Financavet, Hysen Vrioni, Mi 
nister i P. të Jashtme, Musa Juka; Mi 
nister i P. Botore e Bulqeslës e Zav, 
Minister i P. të Mbrendëshme, tue 
pasë në bisedim shkresen Nr. 100-III 
me 13. VIII. 926 të Minlstris së Fi 
nancavet mbi shtypjen e nji sasi pu 
llash të Monopolit vendosi t' autori 
zohet Ministrija ne fjalë me shtyp me 
anë të Komisionit qi ndodhet në Pa 
ris pullat e shenueme këtu poshte: 

1 qindarkash copë 500,COO 
1 O " ,, 4000.000 
20 ,, ,, 3000.000 
50 ,, ~ 500.000 

Sekretari General : 
M. Curri 

MIN. f ~- If M~Hf H~~HMf 
QARKORE GJITH PREFEK. E NENPREF 
Mbi adjudikatat e taksavet 

Bashkive 
Vijon Qarkoria Nr, 6-V dat 9-Vll-926 

Me Qarkoren Nr. 6-11 dat 5-11-926 ili 
asht kenë njoftue, qi për agjudikatat . 
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Z.: Ibrahim MustJfJ I'crihnna me 
pjestarë prej keti] qyteti ker~ojni.' !e 
ter zotnirni me 10080 pjesë W83 prsë 
Ibrahimi, 11 :'-5 pjesë Fa tushi I -mail 
Miraku, 105 pjesë Emine Halimi, sos 
Xhavid Mustafa 'Bylykbashi c rga 40, 

drfinitive ka marr I pjesë Qazim, Qamil, Rrmcznni e 20, 
pjesë Bymke biet e Xhernali Bylyk 
bashit të dyzet e nande dru! Ullive 
dhe në nii copë tokë me 100, pies:' 
6-1-, pjesë Z. Ibrahim Perihana 3?, 

.lrlinistrija e P. të Jashtme i ka pjesë Patushi Ismail Mlraku 4, pjesë 
dërgue M. P. !Jfbrendeshme shkresen , Xh ivid Mustafa Bylykbashi qi ndo- 
qi vijon: dhen në senurin e Bejler bejes n" qv- 

"Në ndjekje të shkresës s' onë Nr tetin Elbasan 
2110-VIII date 14 të k. m, kemi nde- Si mbas vendimit Nr. 568, D. 13 
rin t'ju njoftojmë se, Lega·a e Ale- 8-1926 të këshillës adminisrra'ore të 

manies në Tiranë, ~ Shkresen e saj I këtushme shpallet me nji afat p-s 
Nr. 930 dat 17 t. k. m., si mbas au- mbedhit ditësh, se kush ka ndo nji 

e taksave të Bashkieve të lajmojshin 
vetëm Prefekturat e Nenpifekturat 
që mendohet se kanë sipërmarrës t'in 
teresuem. Në ras të shitjes së dhela 
ve pa i nda po shofim se shumë drej 
time telegrafike po bahen pa vue as 
pak eroe mos interesim e sipër 
marrë sve të nji qarkut a po 
ku nuk existojoë fare këta dhe pa 

1 
marrë parasysh porosit që u janë 
dhanë për katër herë rresht mbi mos 
shkaktimin e korrispondencës së kotë 
telegrafike. U porosi si rn për të mbra 
men herë pra qi n'interesë të mbarë 
vajtjes së veprimeve Zyrtare të keni 
parasysh përmbajtjet e urdhënave 
Qarkore në ras të ç'do fare agiudika 
të se për ndryshe nuk kan me u kur 
sye masat e treguerne n' atë Qarkore 
Shtojmë se edhe këjo Ministrie nuk 
duhet lajmërue për veprimet e të dhe- I 
tave se si mbas ligjit nuk shtypen në 

1 
gaze.eu Zyrtare e se asht e pa dobi 
shme shtypja e tyoë mbassi deri sa 
të mbarohet veprimi i shtypjes koha 
e shitjes se tyne 
fund. 

21-8-26 

Mbi mallnat Shqiptare 

torizimit qi ka nga Qeveria e vet, na 
ban me diitë qi, mallnat Shqiptarë në 

hymjen e tyne n' Alemanje, do të 
gëzojnë tratamentin e Kombit ma të 
Iavorizuem nga ana e Doganavet t'a 
tij vendi, tue fillue që nga data 25- 
8-926, mbi parimin e reciproçitetit. 

U-8-26 Nr. 2371-1 

Mbi çerernonien e nji Ure 
në Lumin e Erzenit 

Prefektura e Durrësit i ka der 
gue i1!. P. 1llbrendslzme lele-gramin 
qi vijou , 

"Ju parashtroi se sot në oren IU 
me shumë mallnie u b 3 çe-ernonia e 
të hudhunlt te gurit të part! në the- 

1 

melin e urës se Hekur CJ11ës mbi Iu- 
min Erzen nt, katundin Sallrnanë ku 
mueren pie-.e Trtulrar i i-.ës~j Prcb k 
turc me g1ithë kryetaret e Zyrave të 
ndryshme autoritetet e Shija kut dhe 
Perfaqcsuesi ,i Ministriës së P. 
re lngiinier Borhat Von Bt}' .• 

Tiranë, me 21. VIII. lfl.W 

Hot o- 

Shp. e2 Prefekturave 

kundreshtim t' i drejtohet këshillit 
administrative te kësaj Prefekture bre 
nda në afatin e caktuem, për ndryshe 
epet vendim për me u ba veprimet 
ligjore për dhanjen e dcftesave të Ta 
pive të zotvet. 

Elbasan, me 19-8-1926. 
p. 10 p. 904 Zav. Prefekti Elbasanit 

Shp. e Gjyqeve 
Në gjyqin e riedhun · Iaqësisht c 

mungimi- ht para Gjyqit Paqit G1i 
r okastrës, mbi padicn e ngr. hur prej 
,o,;e Jorgj Divitarit kundra Pap:i J\li 
halir, Harallamb e Taçi Pulit ti: gjithë 
nga Derviciani, u dha akt gj},kimi 
me Nr. 216 cl. 28-4-!J26, mbas tii dlit 
asht vendosur ndalimi i të paditunvet 
Popa Mih:ilit, Harallarnb e Taçi Pulit 
nga ndërhyrja në shtëpin e kontestuar 
e kufizuar me ]orgji Mastera Gaqi 
Xina, K, ! \I '0·1i edhe me shtëpin e 
p~ditses edhe c ndodhur në katundin 
Dervician, si dhe dorëzimin c kësaj 

, shtëpie paditses Sose Jorgji Divitarir, 
tuc u ngarkuar ti! padirunvet shpeu 
zirne: giykore Fr. ari 54, 50 dhe për 
arken c Shtetit fr. ari 21,00 si cJhe 

1 40 fr. ari shpërblim avukatuer, Ky 
I vendim munt te kundrëshrohet e të 
diktn'iet n'11 f'.tet ligjore. 

Mbasi nga të gjykucmit Taçi Puti 
sot për sot set ndodhet ne Korfuz 
jashtë Shqipërisë me banim të paditun 
simbas nenit 149 P. C. në vend të 
·omunikimit behet kjo shpallje. 
p. 10 Giinokastre, 14· 8-926 p. 903 

Nd. Gjyqtari 

Shp. e inancavet 
Me qenë se çmimet e dhe na për 

pronjat qi Zotnon kjo Drejtorie në 
kat. Dreriov nuk u panë t' arsyshme 
afati u zgjat deri me 3-9- 26. 

Korçë 21-8-26 
Drejt. Financave 

* 
Si mbas vendimit të këshillit ad~ 

rninistratës afati i shitjes të dherave 
të qarkut Nenprefekrurës Shijakut u 
zgjat deri me 5- 9·26, 

Shijak 21·8-26 

Drejt. Financës 
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Bisedimet Trupit Legjislativ 
--- 

SESJO~I I II. 

B I SE O IM ET E DH O MES SE 
Mbledhja 29 

E Ejte 13 Maj 1626 ora 3 30 m d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Vijon nga num 139 
Z, KRYETARI: Çështja u bise due 

mjaftë dhe po e ve në votë formoli 
min e Qeveris, d. m. th. për nji kg. 
duhan të grimë të ç' do kaliten, me 
rret nji takës prej 2 Fr. ari. 

Në rasë t'exportimit të duhanit të 

grimë e cingareve, taksa e pagueme 
prej 2. Fr. ari, kt thehet exportuesit 
kur të sjellë dukurnentat justifikuese 
rrej doganës të Shtetit mritës, 

Z 5. BLLO 3H \11: Të Shtetit Shqip 
tar .. 

Z. KRYET ARI : Po e ve në votë, 
kush asht antar i këtij proponimi të 
ngrehin doren. 

Z. KRYETARI: Shumicë. 
Z. S, BLLOSH \11 : Së pati shu- , 

. K I micë, Z. ryetar . . . J 

Z. KRYEl ARI: Shumicë pati, në 
doni Z. e jud t'i kontrolloni, urdhëno 
ni e kontrolloni se po e ve prap në 
votë. 

Z. KRYE !'ARI : Kush asht antar 
për ketë formulim, të ngrehin dore n, 

Z. KRYETARI : Fito; me 16 vota 
kuadër 13. 

U banë disa kundërshtime c seanca 
u mbyllë. 

Mbpltet mbledhja n' oren 7.30 për 
me u mbështjellë ditr n e shiunde o-a 
1 mbas dreke, 

Mbledhja e 40. 
E Shtunde me 15 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Krye!'on Z. Kostaq Kotta) 
hëedoh\ 11 l'Jnjt e 77.,. Dvpureive 

e mungojnë ZZ. B. Frashëri (leje) 

e 
' DEPUTETVET 

J. Koçi, J. Hurshid (leje) K. Mjeda 
(mision) K. Deda, L. Llogori ~M. Tu 
tulani (mision) M. Libohova (leje), 
Nd. Kiçi, H. Toplani (leje), S. Topta 
ni (srnuet), Dr. Sirnonidhi, Dr. Wo 
zhori (ltje). 

Z. KRYETARI : Shumica asht rnble 
dhja hapet. Bisedim mbi prejektligji n 
mbi banderollimin e duhanit (për he 
rën e dytë, vazhdim) 

Këndohet artikulli 13 si pason : 
"Duhani posa të grihet, peshohet 

nga an' e nëpunësit kompetent të Fi 
nancavet dhe paguen taksën . relative 
e cila vërtetohet me bandrollen» 

Pranohet 
Këndohet art. 14 si pason : 
"Duhani i grimë nuk mundet të 

qitet nga Dhoma ku ngrihet pa pas 
pague taksën.» 

Pranohet 
Këndohet art. 15 si pason: 

pij në henë dhe në banderollë. 
Pranohet 
Art. 18. "As nji sasië ma e vegët 

e duhanit të~punuem nuk mund të 
qitet nga fabrikat ose magazet pa kenë 
kryer tanësisht formalitetet e tregue 
me në art. 16 e 17.,, 

Pranohet 
Art, 19. "Caktimi i çmimit e shi 

tjes së duhanit të vueme në henet e 
bandrollueme, si sipër, asht i lirë». 

Pranohet 
Art. 20. »Shitja me pakicë në fa 

brika e magaze e kujtueme n'artiku 
ltin 4 e 5 asht e ndalueme., 

Pranohet 
Kapt. IV. "Mpi masat ndeshkimore 

«n' art, 21.,, Ata qi nuk i shtrohen 
dispozitave: t' artikullit 2, gjobohen 
me franga ari 200 deri 2000, dhe u 
konfiskohen veglat e maqinat e tyne» 

Z. H. DELVINA : Unë këtu pro- 
-Duhani masi të paguaj taksën, ponoj qi të ketë nli gjobë të madha. 

lihet i lirë për me u punue mbrenda Të shtohet edhe nji dënim me burg. 

1 
në fabrikë magazë të përmenduna Se nji njeri qi ban ketë kontrabandë 

I n' artikullin tre e pesë». mundet të fabrikojë shuma të medha 
Pranohet. duhan kështu qi në pagoftë vetëm 
Art. 16 Duhani i punuem i hapun ketë gjobë nuk do të jetë gja për atë 

ose cingare, puro, burnoti, mbështi- kur se do të ketë fitua me qindra na· 
Ilet nër henë prej gr..im 25 50-100-500. polona. Prandaj proponoj qi gjoba të 

Hen· t me duhan ose me cingare bahet qi nga 1000 deri 5000 fr. ari dhe 
do të i\ në të mbështjelluna me ban- veç kësaj të shtohet dhe nji dënim 
droll në të cilën asht shenjue edhe me burg qi nga 1 deri 6 muei, 
sasiia e gramevet qi përmbajnë. Z. F. RUSI : Edhe unë bashkohem 

Bandrolla do të ngjitet me kujdesi me mendimin e-Z, H. Delvinës se si 
në menyrë qi herra mos të çilet pa u kur të qe vetëm për ata qi do të 
shkit bsnderolla- përdornin vetëm havan do të qe miaft 

Pranohet kjo gjobë, por ketë kontrabandë mund 
Art. 17. eHenët e bandrollueme si I t'a bsjnë edhe fabrikantët qi për ta 

ir.J sipër ka~ me qene të darnkuerne nuk rniafron njj gjobë vetën deri më 
në mënyrë qi vula e posaçme të ka- 2000 fr. ar. • 
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Z. V. BAMIHA : Ata qi përdorin 
të tilla vegla nuk mund të jenë fabri 
kantë se njl fabrikë nuk mundet të 
fshihet në xhep, do nii shtëpi, do nji 
vend të posaçëm për të instaluar. Kjo 
dispozitë asht për ata qi mundet të për 
dorin havan të dorës qi për këta më du· 
ket e_ miaftë kjo gjobë, massi i kon 
fiskon dhe veglat. 

Sa për burgim ligji penal para 
sheh qi kur nuk mundet të paguet 
gjoba kjo kthehet në burg. 

Z. M. KASO: Kjo gjobë asht e 
miaftueshme se sa të jenë të mëdha 
dënimet e shenjueme në nji ligj, aq ë 

ma shumë nuk mundet t' aplikohet. 
Prandaj të pranohet kështu si asht. 

Z. KRYETARI : Kush asht antar 
të pranohet art. 21 ashtu si e ka pa 
raqitun Qeverija, të ngrerë doreo. 

Pranohet. 
Këndohet art. 22 si pason : 
"Atpne qi nuk i shtrohen dispo 

zitave të artikujve 3, 4, e 6 i u mby 
Ilet me nji herë fabrika ose magazina 
e tyne prej 1-3 muej. Rihapja nuk 
mund të lejohet pa pas plotësuerne 
dispozitat e artikujve të nalpërmen 
dun e pa qenë krye vendimi i ven- 
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het me marrë masat pregatitëse pir 
zbatimin e kësaj ligjë. 

6) Kjo ligjë hyn në fuqi me de 
kret zbatues prezidenciale» 

Z. XH. YPI: Nji ligjë hyn në fuqi 
kur të j: të dekllaruar d. m. th. të 
jetë shpallun në nji mënyrë qi as nji 
njeri të mos thotë se unë nuk c Ji 
ketë ligië qi qenka venë në veprim. 
Prandaj këtu duket se asht nji e metë 
në ke t artikull se duhet të thuhe t se 
hyn në fuqi qi nga dita e shpalljes, 

Z. V. BAMIHA: Nuk mund të 
thuhet qi në kohën e shpalljes hyn 
në fuqi ky ligjë se duhet Ministrija c 
Financave! të jetë e pregatitun për 
të gjitha sa fliten në ke të ligjë d. m. 
th. kur të vil.ct në fuqi ky l gjë, Mi 
nistrija e Financavet duhet te kerë 
pregatitun të gjitha si mag.zer, në 
punësat e tjera. 

Z. H. DELVlNA: Z. Krye t.r ! ~i 
dihet për t'u venë në fuqi nji ligië 
duhet të shpallet edhe qi nga ajo 
dit' e shpalhes ay ka fuq; ligjore. 
Në kohërat e para kjo shpallje 
bahesh tue laimëru : po aullin me te 
llalle e daulle etj. ( dhe sot sh oallj.t 
bahen me anen e gazetavet. Qi nga 

duem,, dita e dekretimit I! nji ligji, ky shpa- 
Pranohet Ilet në fletore e hyn në fuqi, se nji 
Art. 23. "Ata qi nuk i shtrohen ligjë qi asht dekretuar, nuk mund.t 

dispozitavet t' art. l8, dënohen me j të rijë nenë bangon të riji Ministri ose 
konfiskim të gjasë dhe me pagim të I Sekretari d. m. th- të liret në rnëshi 
nji gjobës sa tri herë vlefta e gjasë së I ren e nji Ministrit, kur ajo duhet të 
konfiskueme. viret në fuqi. Prandaj ashte domosdo 

Këto dispozita ndeshkimore zbato- shme qi rrëketë paragraf duhet të thu- 
hen edhe për ç' do shitës e blerës het se kjo ligjë hyn në fuqi me dekret 
tjetër. Prezidenciale massi të shpall. t në fle- 

Pranohet 
Dispozita të përkohëshme. 
a) Duhani i grim, cingaret, purot 

dhe burnoti qi ndodhen në Shqipni 
qi me date n e zbatimit të kësaj ligjë, 
i shtrohen taksës relative si mas dis 
pozitave te kësaj ligje. 

b) Ministrija e Financave! detyro- 

torën Zyrtare. 
z. s. s r AR OVA : (M. i Finan.) 

Qellimi, q' ish thënë në parab,raf1n (d) 
se kjo ligjë hyn në fuqi me dekret 
zbatues Prezidencjale, asht për të 
mundur Ministrija e Financa vet të pr e 
gatitc t për disa ma-s i pregatitse (:i 
parashef ky ligjë b. f. si rnagaz-, 11<·- 

punësa e tie. Për ketë që lenë ky afat. 
Po me gjithë ketë shihet e ncvoishë 
me ndrysl.imi i këtij paragrafi, mun· 
det të thuhet qi hyn në fuqi qi nga 
dita e dckrcluerne dhe masi të shpa 
lle' në fletoren Zyrtare. 

Z. V. BAMIHA : Nuk jam dakor 
as me Z Ministrin c Financa 
vet qi thotë së në u p1f1ë c nevojshme 
mundet të shtohet dhe rnasi lë shpa 
llet në Il.toren Zyrtare. Si dihet uji 
ligjë mundet të ketë fuqi ligjore kur 
të inë kryem giith formalitetet c du 
huna Dua të them se nuk na ndalon 
gja qi ky !,gjë të shpallet në Iletcren 
qi r'a mësojë i gjith populli, pH ve 
tëm them se në fuql do të hynjë mas 
uji dekretit zbatues Prezidenc]al. Se 
si thashë qeveriia ka pi'r të marri: 
disa mas-a p.raatitëse si b, f. trupin 
e nëpunsavet, magazet etj. sende të 
nevoish- me. Pandaj bisedimi mbi ketë 
casht]e me duket se asht i tepërt nuk 
mundet të thuhet se liret në dëshirën 
e Ministrit për t'e venë në zbatim se 
Qe verija asht e detyruar t' a verë në 
fuqi se duh.t të mblidhen ato të ho 
llat qi [anë pJgu;: në budget si 1ë ar 
dhuna nga banderollimi i duhanit. 
Tash për se kini frikë se Ministri do 
t'a mbajë nenë masë ketë e nuke ve 
në zbatim? 

Z. M. KASO : Në paragrafin c 
tretë t' r rtikullit fundit asht nji dis 
pozitë e re qi nuk c kam parë edhe 
gjetkë. Kjo dispozitë i [e p të drejtë 
Qav, riës qi k mos e zbatojë ketë 
ligjë pa u pregatitun, por jo se nuk 
mundet të shpallet në Fletorën lyr- 

i tare e të dij~ populli se ç· far asht 
berë. 

Por vet: m se nuk mundet të viret 
në zbatim pa u pre gatit Qeverija, 
Pra si te pre gatitet Qt veri ja, për të 
mundur 1ë zbatojë kctë ligjë at' herë 
munk! tt (fal<' n;i U( Im t tictër nga 
Kr petar: i Republikës, i cili sh pallet 
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në Fletoren Zyrtare. 

Z. H. DELVINA: Edhe na kctë 
themi. 

z. M. KASO: Kësh1u qi mundet 
të thuhet qi hyn në fuqi qi nga dita 
c s11pal1ies në fletoren Zyrtare të de 
kretit Prezidencjal. 

Z. Ii- DELVINA: Z. V. Barniha i 
sheh të tepërta bisedimet dhe shtirnin 
e asaj qi kërkojmë na, Por asht e di 
tun qi të tepërta do t'i shohë Z. e tij 
këto se po t'a kish parë ketë të do 
mosdo do t'a plotësonte. Z. M. Kaso 
ja thotë se duhet të hyjë ne fuqi nga 
dit e shpalljes të dekretit Pr-zidcn 
cjal. Por edhe na kerë kërkojmë. Po 
të qe shënjuar këjo Ijalë nuk do të 

kishin rjedhun këto bisedime, 
Z, S. STAROVA: (M. i Finan) 

Unë jam dakord me Z. Bamihen, poi· 
për te mos u zgjatur mbi ketë ç ish 
tie them se le ti: shtohe' cdne nji 
fjalë tue u thenë "Qi nga dita e shpa 
lljes në fletoren Zyrtaren me gj.thë 
se kjo do të jetë e tepërt kur se thu· 
het (hyn në fuqi me dekretin Pre zi 
dencjal, se ky dekret asht e ditun qi 
do të shpallet, por si tha-hë per të 
mos u zgjaturi le të shtohet edhe nji 
fjalë. 

Z. KRYETARI : At' herë po e ve 
në votë ma parë kështu si ash ! në 
projekt-ligjin. Kush asht ante: rtr pra 
nohet, të grerë dorën. 

Mbetet në pakicë 
Z. i\RYE f'ARI : Tash po e ve në 

votë me shtesën q'u proponue e cila 
u formulae kësisoi : u Kjo dckrc t ligje 
hyn në fuqi m ~ dekret zbatues Pre. 
Lidcncjele çë ditën c shpalljes në lle 
teren Zyrtare". 

Kush asht anar të pranohet, të 

ngrerë dorën. 
Pranohet 
Këndohet art. 2·1 st pason : 
"\linisttiia c Putanc svct, ng1rko 

h~t me zbatimin e kësajfrckret ligjë •• 

Pranohet 
Z. Q. KARAOSMANI: Ligji i ban 

drollës ashtu sic dëshëronte Qeverija 
u pranuc për herën e parë edhe de 
finitivish do të pranohet. Me ketë 
ligjë pu.iullit i u ngarkue nji taksë i 
cili do t'a paguaj me gëzim. Por 
kundrejt kësaj barre qi i viret popu 
llit, a do t'i jepet nonii shpërblim d. 
m. th. Qeverija a do të përkujdeset për 
të përmirësuar duhanin t' enë ashtu 
si asht përmirësua në shtetet e tjerë? 

Prandaj masi Drejtori'a e Bulqësis 
asht e lidhun me Ministrin e P, Bo 
tore, për ketë do të pyes Z. Mhis, 
trin e P. Botore se a ka marrë nonii 
masë për përmirësimin e duhanit tue 
sheniue nonji fond të posac-rn për të 
mundur të përmirësohet duhani, kë 
shtu qi t'i iepet nii shpërblim popu 
llit për barrën qi i ngarkohet? 

'L. M. JUKA.: (M. i P. Botore) Z. Kry 
etar! Do t'i lutem Dhomës së Deputet 
vet qi të bisedohet ma parë projekt 
ligia mbi pjesën financjare të ligjës së 
Bash ki vet. 

Z. Q. KARAOS\1ANI: Nuk shpre· 
sojë qi të mo; më jepte nonji përgie 
gje Z. Ministri. 

(lllariter.) 
(Bahen pesë minuta pushim dhe 

mbas pesë minutash mbledhja mbësh 
tillet prap) 

Vasil Shahin e shokë luten ndër- 
mietësirnin e Dhomës p-r rrëxirnin e 
vendimit t ! Gjyqit të Diktimit mbi , 
gjohitj,,n dy fish të tagrit doganuer. 

I n I-rohe t Komisionit të lutjeve! 
Z. KRYETAf-'I: Bisedim mbi pro- ' 

jt"kt-ligiën mbi pjesën financjare të ti· 
gjrs së Bashkiv e ( ,,~ parim) 

Këndohet raporti justifikues dhe 
projekt-ligji si paso.i: 

5 

as nji kundërshtim, do të gjejë apro 
vimin e duhur dhe do të vihet në 
zbatim sa ma parë. 

Ndonse sod asht në veprim nji li· 
gjë mbi taksat e Bashkive, por ky li· 
gië asht pregatitun me nxitim nga 
këjo Ministri dhe nga Parlamenti i vi· 
tit 1923 asht ndryshue e modifikue aq 
keq sa pa farë droje mund të thomi 
se ka provokue qi Bashkit e Shqipnis 
të mbeten ma keq sa kanë qenë në 
kohën e Turqis. 

Opozicjoni i rreptë i vitit 1S23 
kish tregue vehten e tij lakuriq në 
këtë ligjë dhe ajo opozitë qi nuk dë 
shëronte të hidhesh as nji hap përpari- 
mi, me ndryshimet e çuditëshme, i 
kish arritun qëllimit, se, gjith bashkit 
u paralzue n dhe nuk kjen të zonjat 
të tregonin shenjen ma të vogël të 
qytetnimit. 

Dint! fare mirë se pa të holla kur 
gja së bahet sidomos Bashkit e Shqip 
ms qi kanë nevojë ma shumë seç' do 
vend tietër për lulzim e ndërtim, pa 
të holla nuk mund të bajnë as gja, 
dhe kjo u provue me zbatimin e ligjit 
qi sod asht në fuqi. 

Përjoda tri vjeçare e zbatimit të 
këtij ligji, ankimet e gjitha bashkivet, 
botimet e shtypit kombëtar e veçanë 
risht gjendja e mjerueme e qyteteve, 

, na detyruen të hartojmë projekt-ligjin 
e bashkanjitun, i cili m duket se po 
t' aplikohet pikrisht, do të na shpjerë 
në kulmin e lulzimit dhe me të vërte- 
të do t'u ndryshojë krejt tiparet e 
qytete ve të sotshme, të cilat para bo 
tës së huej e Shq.ptare, janë shembë 
llrura e përparimit dhe e qytetnimit. 

Në hartimin e projekt-ligjit në fja 
, lë kemi pasë kurdoherë parasyshë tak 
: sat të mos i randohen popullit, dhe 
hy të mos i ndjejë, dhe prandej i jemi 

Ra pod-~ ustitikues : largu: taksave direke e jemi mundue 
Prn;ckt ligji qi po u paraqiter mbi ' të gjejmë tak sa indirekte, ku barra 

Iinancst e bashkive, shpresojmë se pa : pjestohet në shumicë e kur vilet 
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nuk ndihet. : ton Këshilli i Bashkis së bashku me dërgojnë gjanat c sipërthanuna ne 
Duke qenë gati të shpjegojmë ç' ate t' administratës dhe vehet në ve- depon e Bashkis. 

~o artikull të ktij ligji me gjith deta· ) prim me pëlqimin e Minis1r's së P. Art. 6. Të gjitha sendet mkzëseqi 
Jet e tij kur të bisedohet, shpresojmë ( Mbrendshme. Ministrija e P. të Mbre· depozitohen në depo, do të paguejnë 
se projekti do të gjejë pëlqimin e Zot- ; ndshme me studimin e budgetevet qi ketë taks'': 
nis s' Vej në parim e mbas shpjegi- '. asaj kanë me i cue b.ishki: në mbë- a) Për voj guri, benzinë, nafl~, 
meve dhe në g.ithë hollësinat qi për- ( shtetje t' art të ligjit të Bashki· spirto etj. dy fr. ari për kuintal. 
mban. · ve me kur c sh. f se ndonii prej b) Për sende të tiila qi punohen 
Ligjë mbi financat e Ba- ( tpne s' mundet me i vue në zbatim në vend 1 fr. ari pë kuintal. 

· gjithë sherbimet qytetore qi priten prej c) Për spirto të prishun 1 fr. ari 

A 
, 

1 
T' 'dh . . sajë me taksat e përshkruemuna në për kuintal. 

rr, • at unat e bashkive për- · bahen: ( ketë ligjë, ka të drejtë prej vet veriut Me ke të taksë sendet c sipërtre. 

a) Pr 
. t' dh .. . .. : me urdhnue marrjen e kësaj shtesë, guemc mund të rrinë deri f> muei· 

eJ ar unave te pasurns te · · pa luitëshme. . tue caktue edhe përqindjen. Për bazë në depo e mbas kalimit të kësaj ko- 

b) 
Pre] mi të . . · në caktimin c përqindjes mirret ra- l ë, do të pagueinë taksin e shenuem 

ç tmeve pasuntvc qt , . .. . . . . . x . .: . 
mund te shiten m di . K. hi ndësiia e veprës qt shitet e dobishme ma siper në Iillrm të çdo sernestl 

even 1m10 e ës 1- s l · · di Hit të Bashkis : të kryhet si dhe gjendja ekonomike enc er e tjera qt n tzen e nuk pan 

C) 
Prej dhu t . d . e popullit qi banojnë në kufinin e shifen ne ketë ligjë, i shtrohen taks: 

, ra ave qt mun te Je- " 
Pen 

Bashkis b . asaj Bashkiie qi ka me caktue Këshkill' i Bashki 
1 ngJ ana e am1rsve. ' . · .,. 

ç) Prej çmimeve të pjesëve të to· . Art. 4. Nga urat e lundrat etj. qi ~ur seri Jet. e p~'.mcnduna janë t, 
kave e të rrypinave të mbetuna nga ndodhen mbrenda kufinit të Bashkis destinuemc për n11 qytet tjetër t 

rruga e qi ndodhen mbrenda kufinit 
lë Bashkis, 

shkive 

hqipnis quhen transitë edhe përla 
shtohen prej taksit me konditat c po 

e sherbejnë si mjet lrnlimi për t~ hycm 
në qytet mirret nii taksë blimi vetëm 

. tue hye në qytet. K}' taksë mirret në shtë shenucme: 
d) Prej taksave e gjobave të shkrue- j ketë mënyrë: I) Nji dektarat nga ana e tregtari 

me ne ketë ligjë. a) Për Bashkim e Shkodrës në 2) Vu; forcës maxhore nuk lypse' 
Art. 2, Kur Bashkija i prokuron i bazë të tarifës bashkalidhun. : të vonohen ma tepër se shtat ditë, 

qytetit me shpenzimet e veta ujë, dritë : b) Për bashkit c tjera si mbas sa· : 3) Sen.let e dek larucme p~r tran- 
e mjete komunikimi të tjera, ka të sis qi kanë me caktue Këshillat e ba- j zitë kur shiten tinzisht në qytet pa, 
drejtë me kërkue nji pagesë në pro- , shklve, tuc marrë edhe pëlqimin e : guejnë dhel fish taksin e shenuerm 
porcjon të shpenzimeve të bamuna Këshillit t' administratës. · në kerë ligjt', prej të cilit gjymsa 
tue marrë për bazë edhe sasin e ujit : Konstrukcjoni i urave të vegjla epet si shpërblim hetuesit dhe giymsa 
e të dritës qi ka për t'i dhanë se i (deri në kater metro gjatsije) qi ndo-' tjetër shkon për dubi t' arkës së Ba· 
cilit; në qoftë se Bashkija kta, nuk i , dhen rnbrcnda në qet-t si dhe repa- s'ikis, , 
ban me shpenzimet e veta por i a racion i urave nga të cilat mirret tak- Art 7. Nga glithë teshat qi i.npo. 
nep ndonji shoqënic me koncesjon, , s'i kalimit, i përkasin Bashkis Kon- tohi n së jashtmi e qi konsumohen 
sasije qi ka me pague se i cili për : strukcjon i urave të mëdha i përket mbreoda nepër qytete, si mbas tarifës 
dritën e ujin, paguhet në bazë të sa· : Minis'ris P. Botore. 
sis qi ka n.' u caktue në statutin e i Art. 5, Të gjitha Bashkit e Shqipnis 
Koncesjonit. 

Art. 3. Bashkit për me përballue 
shpenzimet e ranJa qi rrjedhin nga 
sherbimet qyte tore, kan ·5 të drejtë të 
marrin nji shtesë (santirn aditionel) 
prej dhelë e ceri qind për qind për· 
mbi tagrat qi merr qeveriia (temcty 
e vergji). Sasiën e përqind.es e cak- 

për me ruejtun qytetet nga ziarmi ka· 
në të drrjtë të kenë nji depo jashtë 
qytetit për të giitha sendet qi ndizen, 

: si voj guri, naf ë benzinë, spirto, 
' : shkn pea e tj. Të gjith tregtarët qi 
sjellin së iashtrni giënat e tregueme 
sipër si dhe fabrikat qi punojnë ndo· 
nji gja të tillë në vend detyrohen t' i 

doganore, d. m. th. si mbas pe~hirnil 
në vleftë mirret 7 për qind mbi ate 
sasië t~ tregueme ro për atë ~laçkë 
në tarifën doganore. 

Art. 8. Nga të gjithë teshat qi im 
por ohen së [ash'rn' mirret tre për 
qind rrbi vit ftën c peshën e tregue 
me në tarifë'! doganore për B~shkin 
e Kry::!rH· . i I Kë]o m · rre t në por lat 
e kufinit d. m. th. në skelet e detit e 
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shtigjet roksore ku mirret taksi doga· 
nuer, e taksohet në ke të mënyrë: n' 
ata portat e shtigjet ku ka bashki, 
mblidhet prej Bashkis s' atij vendi, 
dhe kur nuk ka bashki prej zyrave 
doganore. Kta zyra janë të detyrueme 
në fund të ç' do mueji 1' i a çoin' 
b:ishkis së Kryeqytetit taksin e inka 
suem rregullisht bashkë me llogarit 
përketëse. 

Art. 9. Sendt t qi kalojnë transitë 
nepër kufinin e bashkis nuk paguejnë 
taksë oktrove dhe për ketë caktohet 
nji afat prej 48 orësh për qindrirn 
t' atij sendi nepër vendin qi kalon 
transiti. 

Ky afat zgjatet deri në shtat ditë 
per ata tregtarë qi banojnë nepër ba 
shkit qi nuk janë breg deti dhe qi 
sjellin sende direkt nga [ashtl për m'u 
konsumue neper qytete ku kanë qe 
ndren e tregtis. Nga taksi i otrovës 
përjashtohen edhe giithë sendet qi im 
porton trupi diplomatik, Kryqi Kuq 
Shqiptar dhe ato sende qi i ka ptr 
[ashtue Qeverija në Konçeslon. 

Per ato sende qi shiten tiozisht e të tier a qi ruk janë shenue si abatuar 
qi janë të deklaruerne si transitë për prej bashkis. 
me u shmangë taksit t' oktrovës, ve- , Art. 14. Ç'do mallë vendi ose i 
prohet në mënyrë të trr guerne n' art. : jashtëm mbi 10 klg. qi shitet mbre- 
3 sikurse ata qi shesin tinzisht gjanat : nda kufinit të bashkis, duhet me doe- 

Art. JI. Kuer d}' gjana të gjalla 
bahen tram pa nj inn me tjetrën, të dy 
gianave u caktohen çmime dhe mirret 
taksi dy e giysë në qind. 

Art. 12, Për shitjen qi përsëriten 
mbrenda jave (shtat ditë), paguhet dy 
e gymsë për qind , etëm mbi dilere 
ncën qi shitet ma tepër. 

Art. 13. Therja e kafshëve bahen 
vetëm n' abatuarin ose në vendin e 
shenueme për abatuar të bashkis, e 
cila merr këto taksë: 

a) Për ka, lopë, muzat, dem, buell, 
buallicë, fr. arë 5 (pese) 

b) Për viç e thi deri në 30 k1gr. 
fr, ar 2 (dy). 

c) Për thi klgr. 30 e sipër fr. ar 
3 (tre) 

ç) Për dash, dele, sqjap, dhi, fr. 
ar l (njr), 

d) Për qing] e keç (edh) fr. ar 
. 0.50. 

Për kurbane qi [herren për Bajra 
me dhe për derra qi therren pë Kri 
shnella, nuk paguhet taksë gjaku dhe 
kta mund ië therren edhe nepër vende 

ndezëse. mos të peshohet e ti! matet me ve- 
Art. 10. Për gjithë gjanë e giallë glat peshues: ose matëse të bashkis. 

qi shitet mbrenda kufinit të bashkis, Tregtarët ose dyqanxhit, sa do qi të 
si dhe për gji hë gjanë e gjallë qi kenë mjete peshimi e matje të veta, 
blehet nepër katunde të qytetit ku nuk · detyrohen t'i peshojnë e t'i masin 
ka bashkie dhe qi sjellet në qytet, 
mirret nji taksë dye giymsë për qind 
mbi vlehien e gjas gjallë të cilën për 
shitje të bame mbrenda kufinit të ba 
shkis e paguen shitësi, dhe atë për 
shitje qi bahet ndër katunde, e paguen 
'blerësi i gjas gjallë. 

Në qoftë se gjaja e gjallë blehet 
në katundet e nji bashki]e tjetër tak 
sin lypset t' a paguej në qptetin ku 
sjellet gjaja e gjallë 

me atë të Bashkis, e n' i peshofshin 
a matëshin me të vetat, gtithn]! de· 
tyrohen me pague taksin e shenuem 
në këtë ligjë. 

Kundrejt këtij detyrimi, Bashkija 
rnerrë nji për qind mbi çmimin për 
mallë vendi dhe gjymsë fr. ari për 
kuintal, për mallë të huaj, Bashkija 
në fillimin të ç' do muej, do të pre 
gatisi nf listë çmimesh për gjana ve 
ndi mbas të cites do të merret taksi 
i peshimit e i matjes. Druet qi bihen 
me gomarë kalë ose në shpinë të nje 
riut, janë të përiashtuerne nga taksi i 
peshimit Taksin e peshimit e paguen 
shitësi për ata gjana qi bjen vetë e i 
shet në qytet mbrenda kufinit të Bash 
kis dhe për ato sende të tjera të ve 
ndit qi sjellin tregtarët a të tjerë nga 
qytetet e tjera e paguen blersi. 

Art. 15. Për ctyqanet kafenet, ba- 
njot, hanet, hotelet, aparternentet, res 
ta urantet etj. qi hapen për heren e 
parë, Bashkija !merrë nji taksë leje 
prej fr. ari I O e deri në 500 e cila 
caktohet nga Kvshill! si mbas randë 
sis së punës dhe të vendit ku ndo 
dhet nderte sa. Leja përsëritet për çdo 
mot dhe mirret nii taksë prej 2 e de 
ri 20 fr. 

A rt. 16. Për çdo ndertesë qi godi- 
tet e re në kufinin e Bashkis si mbas 
planit qi do ti paraqitet Bashkis, pa· 
guhet 1 fr, ari për çdo meter kub të 
murit të [ashtern d. m. th. kater anët. 
Të damet e mbrendshme nuk llogariten 
as nuk merret taksë për ta. vii o a 

B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 32 

E Shtunde 22-V-1926 ora 10 p. 
Kryeson kryetari Z. P. Evangjeli 

Art. 4. Mbas dekretit zbatues të 
kësaj ligje, grisat (havanxhit) e duna 

: nit e punuesit e cingareve! me duer, 
· janë të detyruem me ju drejtue Fina- 

ncës së vendit e me kërkue leje për 
të grimit e duhanit ose për punimin 
e cingarevet, 

Art. 5 Financa e vendit për ush· 
trimin e mjeshtrisë se të përrnendun 
vet n' art. 4, asht e detyrshme me ma 
rrë me qira për hesap t' arkës së Shte~ 
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Art. 14, Duhani i grim nuk mund 
të qitet nga Dhoma ku grihet ra pasë 
pague taksën. 

Art. 15. Duhani mbasi të paguej 
taksën, lehet i lirë p ·r me u punue 
mbrenda në fabrikë ose mageze të 
'përrnenduna n' art. 3 e 5. 

Art. 16. Duhani i punuem i hauun 
magaze, d1J të emnojë nëpunsat e ne- : ose cingare, purot, burnot, rnbëshr]e 
vojshem. · Ilet ndër enë prej gramë 25, 50, I CO, 

Art. 8, Në ndërtesat e Iabrikave t e : 500. 

tit nji a ma shumë magaze si mbas 
nevojes. 

Aet. 6. Fabrikat ose magazet e 
punuesave të parapame n' art. 3 5, 
nuk do të kenë veç te nji derë, Ç'do 
fabrikë ese magaze do të ruhet me 
gjendarrnë dit e nat. Drit rret përja 
shta do të jenë veshun me tel heku 
ri. Për veç kësaj dritoret e patit të 
poshtëm do të jenë të forcueme me 
shkopi he ku rit, 

Maqinat ose veglat e të grimit të 
duhanit do të jenë të instaluerne në 
nii Dhomë të posaçme të fabrikës ose 
të magazinave të përmenduna n' art. 
3 e 5. 

Punimi në ketë dhomë nuk do të 
bahet jashtë oraritë caktuem, 

Çilsi i posaçëm i dhomës këso 
dore, do të mbahet prej nëpunsit të 
Financës. 

Dhoma do të çll.: e do të mbyllet 
nga ana e Nëpunsit të Financavet. 

Art. 7. Ministrija e Financaver për 
kontrollimin vijues të Vt primeve të 
para me në ketë li gjë, në ç'do fabrikë e 

të magazinavet, asht i ndaluem bani- 
mi i ç'do personit. 

Të hyemit e privatve mbrenda në 
këto ndërtesa pa lejen e nëpunsit kom- : 
petente, asht i ndaluem. 

Art. 9. Kryenëpunsi i Financës së 
vendit ose Inspektorët e Ministris së 
Financavet kanë të drejtë me inspek 
tue e me kantrollue kur do herë fa 
brikat dhe Magazinat e përrnenduna 
n'. art. 3 e 5. 

. Art. 10. Mbasi veprimet mbi të da 
lunit e duhanit të grim, e të cingare 
vet të purovet, e të burnotit, i shtro 
hen kontrollimit Qeveritar, Nëpunsi i 
Financavet do të përdori rregjistrat 
qi ka me marrë prej Ministris së Fi 
nancavet, 

Kaptina 
Mbi taksën 

Art. 11. Shteti 

e 111. 
e duhanit. 
mounopolizon fr 

drejtën e të grimit të duhanit. 
Art. 12. Për njj Klg. të c' do kuat. 

tetit të duhanit qi grihet merret nji 
taksë pre] fr. ari 2, (4,,) 

Në rasë t' eksportimit të duhanit të 
grimë ose P cingareve taksa e pague 
me fr. ari 2, per Klg. l këtheh et eks 
portuesit po sa të paraqes, doku men 
ta justifikuese doganore të Shtetit, në 
të cilën u eksportue duhan! ose cinga, 
ret. 

Art. 13. Duhani po sa të grihet, 
peshohet n.~a ana e Nëpunsit kompe- 
tent të Financave! dhe p rguen taksën 
relative e cila vërtetoh-t me Banderale, 

Enët me duhan ose me cingare 
do të mbështjelluua me. banderole 

në të cilen asht shenue edhe sasije e 
grameve qi për mbajnë. 

Banderola do të ngi.ter me kujde 
si në mënyrë qi ena mos të çilet pa 
u shkitë banderola. 

Art. 17. Enët e banderolueme si 
ma sipër kanë me të damkueme në 
mënyrë qi vula e posaçme të kapi në 
enë e në banderole. 

Art. 18. As nji sasi ma e vogël 
e duhanit të punuem nuk mund të 
qitet nga fabrikat ose magazet pa 
qenë krye tansisht formalitetet e tre· 
gueme n' art. 16 e 17. 

Art, 19. Caktimi i çmimit ti! shi 
tjes së duhanit të vuem ndër enët e 

bauderolueme, si sipër, asht i lirë, 
Art. 2':. Shirja me pnkicë ndër fa. 

brika t' magaze të kuituerne n' art. 3 
e 5 asht e ndaluerne. 

Kaptinë e IV. 
Mbi masat ndeshkimore. 

Art. 21. Ata qi i shtrohen dispo 
zitave t' art. 2 gjobohen me fr. ari 
200--20'.JO dhe i u konftskohen veglat 
t maqinat e tyne, 

Art. 22. Atyne qi nuk i shtrohen 
dispozitave të art. 3, 4 dhe 6 i 11 

mbvllet me nji herë fabrika ose ma 
gaza e tyne prej nji deri tre muej 
Rihapja nuk mund të lejohet pa pasë 
plotsue dispozitat e Art- të naltpër 
mendun e pa qenë krpern i venduem, 

Ar. 23. At::i qi nuk i shtrohc dispo 
zitave t' art 18 dënohen në konfiskim 
të glasë së konfiskueme. 

Këto dispozita ndeshkimore zbato. 
hen edhe pi: r ç' do shites e blerës 
tjet ir. 

Dispozita të përkohëshrne. 
A) Duheni i grim., cingaret, pu 

rot, dhe burnoti qi ndodhen në Shqip· 
ni qi me datën e zbatimit të kësaj 
ligje, i shtrohen taksës relative si 
mbas dispozitave të kësaj ligje. 

8) Ministriia e Financave! detyro· 
het me marrë masat pregatitse për 
zbatimin e kësaj ligje. 

C) Këio ligie liyri:: në fuqi me 
Dekret-Zbatues Presidenciale, çë ditën 
t> shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Art. 2( Ministrija e Financavet 
ngarxohet me zbatimin e kësaj ligje, 

I referohet Komisionit A. 
Z. KRYET ARI: Komunikim i Ko- 

misionit C mbi nevojën qi kish tregue 
Këshilli i Brshkis së Korçës mbi ha 
rjen e nji Ligjes të Testamentave. 

Këndohohet rapor i i Komisionit 
C Nr. 20 si vijon: 

Si mbas shkresës së Mini stris së I 
Drejtësie Nr. 710·1 datë 10-V-1926 me 
qenë se Dhoma e Deputetve në rnble- · 
dhjen e sajë me datë 29 Prillë ka 
Iormue nji Komision Parlamentar qi 
me marrëve shtjen e Këshillit ligjor të 
elaboroj nji Projekt·Ligjë të rij tesu 
mentave, t' i përgiigiet t' interesuernve 
në ketë mëndyrë dhe aktet të ruhen 
n' arshive. 

Pranohet. vijon 

Shtypshkroja »Nika]» Tiranë 
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f.?EPUBuI.KA 

Zyrtare 
notohet prej Zyres së Shtypit 

PAjl'ITT: për nil mot f~ 12 në 1-IDrejtl~ Zpra esitiptt . I\Njl cope!. -javts-f{ ar-ctn·tmr .,e 
Shqipo! ; fr. ar 20 jashta ; T I R A N £ e javës sf lcalu~me ft • l.yP. 

=========-===--===-! A. Formimi, emni, qsllimi, dhe qendra 
e Shoqënies 

Art. 1. Formohet një Shoqënle treg. 
tare anonime me emnin -Stemles., 

Art. 2. Qellimi i Shoqënies : a) 
Të vumit në veprim, si mas kontra 
tës lidhun me Ministriën e Financa 
vet, të monopolit për shitjen e letra 
ve clgari, tubave, shkrepcave dhe le 
trave loje. b) Me u marun me mono 
polizimet e Shtetit. c) Me u marun 
me tregtien e duhanit e të vojgurit e 
me fabrikimin e cigareve të kutiave, 

Art. 3. Qendra e Shoq ëniës asht 
qyteti i Durrësit, ku Shoqënia ka ba 
nimin e vetë dhe në lë cilin gjinden Z)'· 

rat e administratës. 

PERMBAJTJA 
Kryesi e Republikës Dekret mbi Sta 
tutin e Shoqënis Anonime "Stamles , 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Kryesia e Republikës 
Mbi Statutin e Shoqënis 

anonime ,,Stamles" 
Kryesia e Republikës Shqiptare, 

i ka dergue Ministri së P. të Mbren 
dëshme dekrëtin qi vijon : 

Na, Kryetar i Republikë, Shqiptare 
i mveshun prej vullnetit të popullit 
me fuqinat Sovrane të Shtetit, tue 
pamë v.ndimln Nr. 265 dat. iO-VIII-926 
te Këshillit Ministruer 

DEKRETOJMË. 

Aprovimin e zbatimin e Statutit 
të Shoqniës Anonime «Stambles» si 
mbas kopjes së bashkangjitun. 

Tiranë 16-8-26 
A. ZOGU d v. 

Ministri i Drejtësis 
Zav. Min. Finsncavet 

J. Kedhi d. v. 
Ministri P. k Jashtme 
H. Vrioni d. v. 

Min. P. Botore e Bulqësis 
Zav. M. P. Mbrendëshme 

Musa Juka d. v. 

Statuti i Shoqëniës Tregtare 
Anonime "Stamles, 

KAP. I. 

KAP. II. 
8. Kapitali i Shoqenies 

Art. 4. Kapitali i Shoqënies për 
bahet prej 700.000 (Shtatëqindëmij) fr. 

/ ar nga të cilat 216 (Dyqindëgjashtëm 
, bëdhetërnii) fr. ar. të ndame në 216 
aksione nominale nga 1.000 fr. ari 
ar dhe 4.840 aksione po nominale 
nga 100 fr. ar sejcili dhe kështu me 
të 21G aksionet e vjetra të Shoqënles 

I 
ti' cilat kanë formue kapitalin e parë 
të saj crnnohen aksione fondacioni dhe 

si titull u ipet e drejta lë marin pjesë 
. J ' 

në ndarjen 200]0 shit të fitimeve netto 
t r.: - 

të Shoqënis, 
Art. 5. Sejcili qi zotnon nji ~ksion 

prej 1.000 fr. ar ose 10 aksione prej 
100 fr. ar quhet shok i Shoqëniës, 

. I - 

Art. 6. Çdo aksionist i cili piohon 
me ble aksionet qi i përkasin në ko 
hen e caktuem me avizimin e Keshi- ~ . •. '~ . ::' 

llit administrativ, humbet të drejtat 
mbi ata. 

Kto aksione mundet Këshilli. admi- 
.- w ••• ~ 

nistrativ ose t'i blej për llogarien e 
përsonës morale të Shoqënies ose t'i 

. . ·- ::" 

shesi n' adjudikatë, 
Art. 7 Çdo aksion pën·{ç numërlt 

progresiv i cili shkruhet si që Il_eten 
ashtu dhe në dosier, përmban emnin 

~ :J-. • ' 

e mblernnin e pronarit, daten oje emi- 
sionit dhe firmat e Kryet.arit ,f,ë •• ~,ë~hi 
llit administrativ, Dretorit të Përgjith 
shëm dhe t' Arktarit dhe keshtu vetem ,' _ .•. _.-' ... 
gjiadet në pushtet kur të dali, 

Përveç këtyne çdo aksion asht i 
• l ~ 

ndamun në 15 kupola tuke [u shenue 
. ... '; 

sejcilit kupon viti vijues dhe në bazë 
të këtyne do bahet nga ana e Arkta- . , -.-. 
rit pagesa e pjesës së fitimit ,Qi cak- 
tohet nga Bilunca .e Përgjithshme për 
çdo aksion. 

Art. 8. Aksionet do t'i epen pro 
narit nga _ana e Arktarf t ië Shoqëntes 
mbassi të paguhet vld-ja e lfne, 
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Art, 9. Çdo aksionist mund t'i she 
si ose t'i fali aksionet c veta duke 
laimue Shoqënin me letër po_rosij e në 
të cilen do të nenshkruei dhe blerësi 
i aksioneve, Shoqënia detyrohet me i 
u pugjegje të dy palëvet (shitsit e 
blersir) tue i avidue qi formalitetet e 
shitjes. u banë në rregjitrat e Shoqë 
nies dhe shitja quhet e vlefshme. 

Art. 10. Çdo aksion 1000 fr. ar 
ose 10 aksione 100 fr. ar i napin 
pronarit vet të drejtë nji votë për 
Mbledhjen e Përgjithëshme, Ata qi 
zotnojn një ma të vogel se 10 a ksio - 
ne 100 fr. ar nuk kan të drejtë 
vote për çdo krye viti rnarin pjesën 
e fitimit tyne si mas billanços vërte 
tuem nga mbledhja e përgjithëshme. 

Art, 11. Aksionet 'e para qi kan 
titullin e fondacionit si dhe aksionet 
100 fr. ari jan të pa pjesëtushërne, 
Shoqënia nuk nitf për çdo aksion të 
till përveç nji të vetëm pronar. I 

Art. 12 Aksionet lihen në peng j 
kundrejt një deftesë. Për kto aksione I 
Shoqënia garanton 80°[0 të vleftës së I 
parë të cilat 15 ditë mbas avizirnit 
detyrnhet me i pague. 

Art. 13. Për shtesën e kapitalit, 
për emisionin e aksioneve të rea dhe 
për ndarjen e tyne në përsona të tre 
ta, për ata qi kanë formu Shonqënien 
duhet vendimi i Mbledhjes së Përgii 
thëshrne i cili rniret mos nji propo 
nimit të Këshillit administrativ dhe 
me shumicë të pakten e 3-4 të vo 
tave. 

Art. 14. Aksionistet do t' jen që të 
gjithë Shqiptar dhe nenshtetas Shqip 
tar. 

Aksioni në dorë të nii të huaji 
humbet vleftën e vet. Çdo aksionist 
mer me aksionin e vet përgiegirsien 
kundrejt Shoqënies. 

K..\P. lii 
C, Mbledhja e Përgjitheshme 
Art, 15. Mbledhja e përgjithëshrne 

e aksionistave asht organi ma i nail 
i Shoqënies. Ka pushtet të plotë në 
çdo çështje qi i takon Shoqënies dhe 
tue qene e ngrefun mas këtij Statuti 
përfaqëson taesin e aksioneve dhe ven 
dimet e saja janë të natyrueshrne. 

Art. 16. Në Mbledhj"n e Përgjithë 
shme ka të drejtë të marri p, csë çdo 
përson qi ka të pakten nii aksion 
1000 fr. ar ose 10 aksione 100 fr. ar. 

Art. 17. Mbledhja e l\'rgjithëshme 
mbledhet rregullisht nji h -rë në mot 
mbrenda në muejt të Frurit dhe jash 
tëzakonisht kjo mblldh.t me thirrejn 
e Kryetarit të Këshillit, të Drejtoris 
së Përgiithëshme ose t' Inspektor it si 
mas nenevet 20, 21 dhe 42 të këtij 
Statuti. 

Art. 18. Kur r ii e katërt' e aks'o 
neve! kërkojnë nji mbledhje të Pt'r 
gjilhëshrne rë iashtëz akonëshme, Kë - / 
shilli admlnistrativ asht i detyruan: me 
e ba ket mbledhje io rn r vooë se nji- 1 

zet ditë mas datës së kër k , sës. 
Art. 19. ÇdJ aks Mist ka të drejtë 

1ë kërkojë nga Këshilli Adm i nistrativ 
ni' rnbl-dh]e 'ë Pcrgiithësnrne ti• ja 
shtzakonshrne tue paraq.t me shkresë 
arësyet e kërkesës. Këshilli nenpër 
gjegiësien e vet, asht i lirë të pranoj 
e ose të refuzo· ë ketë kërkesë tue 
bamun nji proces-verbal. 

Art. 20. Në mbledhjen e Përgji 
thësh me t~ za konesh 11e, m :>l e I h j J 
ndigjon prej Këshillit Administrativ 
dhe Drejtorit veprimeve! e vitit të 

kaluern, kontrollon dhe ratifikon billan 
çen e Shoqënies, mer raportin e Ins· 
pe ktorit për administrimin e Shoqënis, 
rregullimin e libravet administrative 
dhe hartimin c billançes, hyn në zgje 
dhjet të Këshillit administrativ dhe 
jep vendimin për çdo cesht]e qi asht 
në urdhen të ditës. 

A rt. 21. Mbledhja në çashtjen e 
aprovimit -të punëvet, të f(ëshillit ad 
ministrativ, të Këshilltarëve t, dhe për 

çdo ~::isl1tjc prrsonale, voton me vota 
të mshehta, 

Art. 22. Në qoftë s ~ Kryetari Kë 
shillit nuk therret mbledhjen e Per 
giir'iëshme në daten e caktuernc prej 
këtij S·atuti ; mbledhja mblidhet vetë 

I 

veti ut pr, j aksionistavc në muajin 
Mars te ç'do viti. 

Art. 23. Lajmërimi i thirrjes dhe 
urdhëni i ditës për Mbledhjen e Për 
giithëshme do t'u komunikohet aksio. 
nistavct së paku 15 (pesëmbëdherë) 
ditë para datës së caktuerne për rnhk 
dhjeu, me letër porosije. 

Ar:. 24 Ç' do aksionist dulu t t'i 
kallëzojë Këshillit Administrativ nji 
ban im lig;uer, për komunikatat qi do 
t'i jepen, 

Art. 25. Ç' do letër porosie e cër. 
gueme br, .. nda në Shqlpni quhet e 
kornunikume nji javë mas datës qi 
asht dhanë në postë dhe ç'do telegram 
-rn orë mas datës. 

Art. 26. Mbledhja e Përgjitht'shme 
quhet e formueme legalisht, kuer atje 
përf qësohen së paku J.v tretat e gji· 
thJ aksioneve: të c llat janë vue në 
emis.on. 

Në qofte se në mbledhjen e parë 
nuk bahet shumica, Mbledhja mbli 
dhet me ar.en e Kryetarit të sajë, në 
nii mbledhje të dy'ë të pakten 5 dit 
mas mbledhjes së parë at-herë quhet 
n- shumicë kur a.je përtaq.sohen nji 
ma tepër ~ gjysma e aksionevet. 

Art. 27. Në ç'do mbledhje të për 
giithëshme mbahen me anen e Sekre 
tarit procesverbalet zyrtare në nji li 
bër të posaçme për vendimet e rnble 
dhievet të përgjithëshme. 

a) Numri i aksionistëvet qi gjin 
den në këte mbledhje, ernni dhe mi 
emni i tpne dhe numri i votavet qi 
përfaqëson seicili; 

b) Numri i Përgjithshëm i votave! 
qi përfaqësohen prej aksionistavet qi 
gjinden në ketë mbledhje. 
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c) Vendimet qi do m ercu dhe shu 
mica e votavet me k cilen merren. 

d) Ç'do vendim tjetër qi mund të 
interesojë Shoqënin' 

Vendimet nenshkruheu p-e] gjithë 
aksionistevet qi ndodhen në mble 
dhjen dhe vertetoheu prej Kryetarit 
dhe Sekretarit të saj. 

/\rt. 28. Në mbledhjen e përgirh 
shme nuk mund të bisedohet as 110 

nji praponim qi nuk ka qenë vumun 
në urdhënin e ditës, Kur nji aksionist 
ban nji proponm të ri, i cili nuk asht 
në urdhënin e ditës, proponirni veh et 
në votim dhe në u pelqeftë.bisedohet 
mbassi të mbarohen giithë çështjet qi 
kanë qenë në urdhënin c ditës. 

Art. 29. Mbledhja e përgjihëskme 
hapet prej Kryetarit ose në mungesë 
të hëtij prej nji antarit të Këshillit 
administrativ, dhe rnbassi të vërteto 
het shumice, zgjidhet kryetar i rre 
gullt i Mbledhjes. 

Art. 30. Mbledhja e përgiithëshme 
voton për emnimin e Kryetarit dh: të 
k'ës-hitltarve të Këshillit administrativ 
me shumicë relative; për sb 'esën e 
kapitalit ehe ndrvs'iimin e Statutit 
me tre të katërtat e votave dhe p r 
çdo çeshtie tjetër me shumicë abso 
lute. 

Art. 3 I. Çdo vit Mbledhja e për 
gjiihshme zgjedh nji komision kontro 
llues i cili kontrollon librat e billari 
cen e përvrshrne dhe i shon \\ble 
dhjes nji raport të hollësishëm me 
përfundimet e kontrollimit. Mb~ssi 
I' ipet rapori detyra e tyne mbaron 
dhe mbledh] 1 je;) vendimet e vc:a, 

D. Administrata 
A1 t 32. Këshilli Administrativ për 

hahet pre i 8 vetash d. m. th. nii Krye 
ur dhe 7 Kës'rillta«. Koha c vazh li 
mit të ksaj asht nji vit, Detyra e iy 
ne fitton 11) dtë mas zgj dhjes tvnc 
rr<'j Mble.] i l'ër,~iit:stn,e t~' rr !· 
gullrë .lhe mbaron 10 dit nus zgje- 

dhjes së Këshillit të ri për vitin tjetër. 
Kto dispozia kanë fuqie dhe për 
Krpetar in e Këshillit i citi zgjidhet 
dre]: pt'r drejtë prej Mbledhjes për- 
gjithshme .: Kryetari dhe Këshilltarët 

3 

mbi ketë kundërshtim ehe bahen për· 
mirësirnet u duhuna si 
mit. 

Art. 36. Çdo antar i 

mbas vendi- 

Këshillit ka 
të drejtë nji votë. 

munden rs ri zgjidhen. Art; 37. Kur nji antar i Këshillit 
Art. 33. Punët e Këshillit adrnini- do të mungojn nga mbledhja, atëherë 

s raiv drej o'ien prej Kryetarit të kë- ky ka të drejtë të ter si përfaqësues 
saj dhe në rast mung -se ky do ze- nji prej Këshillarve, i cili me ketë nuk 
vendsohet prej nji Këshilltari. fiton drejtë vote ti! dytë, por me për. 

Art. 34. Kur nii ose dy prej Kë- Iaqësimin e tij ban përgjegjës dhe 
shilltarve iap'n dorëheqjen prej .defy. përf sqësumunin. 
rës, Këshilli ka të d-eirë t' ernnojë Emnimi i zëvendësit tij do njofto- 
përkohësisht zevcndcsi: e tyne deri het në Këshillin administrativ me shkre- 
sa të bahet mbledhja e përgjithshme, së dhe -dhe të përmendet ndër akte. 
por deri në mbledhjen e kësaj ak- · Art, 38. Mbledhja e Këshillit qu- 
sion-t qi i u kan mar si dorëzanie het ligjore kur ndodhen atje 5 prej 
si mbas nenit 45 nuk i u kthehen. I aniarvet të saj. Vendimet [ipen me 
Në rast që ma tepër se dy japin do- shumic votash. Në qoft se votat vini! 
rëheqien. Këshilli mbledh asarnblen I baras at-herë çashtja shtyhet në mble- 
pt r ploësimin e Këshillit mbrenda 20 dhjeri tjetër dhe në qoft se kjo ngjanë 
ditvc. dhe në mbledhjea c dytë atëhëtë pa- 

Art. 35. Në mbledhjet _e ~ëshilli.'. \ ravlen vota e K?e.tarit. . . . 
proces vërbalet mbahen në libër te 

I 
Art. 39. Këshilli Administrativ ve- 

posaçëm të numurumun dhe verte tu- shtron hollësisht çdo veprim të Sho- 
mun prej Kryetarit të Këshillit dhe qnies si dhe administrimin e sajë tue 
Drejtorit të Përgjithëshërn, kërku për kerë punë çdo shpjegim 

Në proces verbalet shkruhen hollë- rrej Drejtorit, Vendos mbi zgjedhjen 
sishr. I e pushimin e nëpunësvet, jep mëndi- 

a) Emni dhe mbiemni i Këshilltar- , min mbi utilitetin e çdo çështje treg- 
ve qi ndodhen, 

b) Ernni dhe mbic nni i tyne qi 
nuk ndodhen (për kta të dytë për- 
me nden veçanërisht në qoftë 
t tue i rr gullisht). 

c) Thernat qi u biseduen, 
d) Vendimet qi u muren, 

ca e votave dhe vendi mi 
cës. 

se u 

shumi 
paki- 

Para se 'ë f;lloj mbledhja e Kë 
shillit këndohen proces vërbalet e 
mblechles së ksluerne dhe nenshkru 
hen prej Kryetarit të Këshillit, të Kë· 
shilltarve qi ndodhen dre prej Sekre 
tarit. Në q ,ft !, ' kur të vërtetohen 
proce·w,rhald, nji Këshilltar kundër 
shton të drejtës tyne, Këshilli vendos 

tie si mbas Statutit; vendosi mbi të li 
dhunit e çdo kontratë e cila lidhë" 

I 
Shoqëninë për kohë të gjatë dhe për 
gjithës'sht mbi të bamunit e nji shpen 
zimi qi kalon ma se nji rnij fr. ar. 
( lOOO fr. ar.) 

Art. 40, Në qoftë se Këshilli ad 
ministrativ mendon se Drejtori i Për 
gjithëshem nuk i përgjigjet detyravet 
të veta në shkathësi ose kujdesim, e 
cila i shkakton dam Shoqënies, benë ... 
nii vendim në riji mbledhje të mshe- 
ftë e pushon dhe zgjc dhë nji Drejtor 
te ri. 

A rt. 41. Këshilli Administrativ mbli 
dhet uji herë në javë regullisht dhe 
në rast nevoje mund t~ mblidhet dhe 
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jashtë regullisht. 
Art. 42. Për mbledhjet e jashtëza 

konshme të këshillit administrativ Krye 
tari fton këshilltarët 2-4 orë para mble 
dhjes. 

Kryetari asht i detyruern me ftue 
këshillin në oji mbledhje të jashtëza 
konshme kuer e kerkojnë dy nga kë 
shilltarët, Drejtori ose Inspektori. 

Art. 43. Këshilli administrativ nuk 
mund të vendosi përdorimin e kapi 
( talit të Shoqëniës për qelli me qi nuk 
i përkasin Shoqënies. Vendimi ndry 
she quhet liksht-përdortrn. 

Art. 44. Kapitali ar i Shoqënies i 
cili mas mendimit të Këshillit admi 
nistrativ kalon shumën e nevojshme 
për përmbarimin e punve të rregullta 
të Shoqënies mund të depozitohet ne 
Bankat lokale. 

Art. 45, Si këshilltar do të zgji 
dhen vetëm ata qi z xënoinë të pa 
ken (6) vota gjashtë të vetat në mble 
dhjen e përgiirhëshme dhe kështu kë- / 
to gjashtë aktione do të depozitohen l 
n' arken e Shoqëniës për garanci gjer 
në mbledhjen e përgjithëshme të za 
konëshme. 

Art. 46. Këshilli administrativ asht 
i detyruem t'i paraqisi mbledhjes së 
Përgjirhëshme nji raport m e të cilin 
deften situatën e Shoqnies si dhe bi 
llancen e motit. 

FLETORJA ZYRTARE 24 GUSHT 1926 --~~~~~~_;.~~~~~~-- 
shem akësionet e Shoqënis, dhe ve 
çanerisht bashkë m , Dre] orin e Për 
gji hëshern prapë ncnshkruen dhe b: 
llancen e ç'do vitit e cila botohet në 
nji fletore me circulate të madhe dhe 
ka gjithë të drejtat e tjera qi kanë 1 

dhe antarët e Këshillit. 
Art. 48. Kryetari dhe anrarët ~ Kr 

shillit janë solidarisht dhe seciti mer 
të gjithë pergjegiës për ç'do dum qi 
i vjen Shoqënis nga nji dollus 
ose mos kujdesim të lehtë ose të 
randë të cillat i :irro,·ohen në 
detyrat e tyne. 

F. Drejtori i persjitltë-1hem 
Art. 49. Drejtori i përgjithëshcm 

zgjidhet prej Këshillit administrativ 
nga Këshilltarët, nga aksionistet, ose 
[asht këtyne. 

Përfaqëson Shoqënin në r, lasionct 
e saja të jashtme përpara autoriteteve t 
p. liti':e ose ush riak e të Sht 1i+, si 
dhe përpara ç' do përsonit privat, mo 
ral e fizik si perso ial.sht ashtu dhe 
me korispond .ice. Nenshkruen bashkë 
me Kryetarin ç'do akte qi dergohet 
nji të treti prej Shoqënies, 

Përfaqëson Shoqënin në çsshtje 

Gjyqi si paditës dhe i pad.tun në a 
nen të Shoqënis. 

Pl rm ban lidhim ndërmjet të në-i 
punësave, të Këshillit administrativ 
dhe të mbl-dhies së përgjithshme. 

i. Kryetari i Këshillit Emnon dhe pushon në punësi! e 
Art. 47. Kryetari i Këshillit adrni- Shoqënis si dhe ko isetierin legal mas. 

nistrativ fron mbledhjet e z-konëshrne si të merret vesht me Këshillin admi- 
dhe të lashtzakonëshme, drejton rnble- nisrrativ dhe të marri vendimin dhe 
dhjet e përgjithshme deri sa të zgii- aprovimin e saj 
dhet Kryetari i këtpne ; nenshkruen Syrvejon për mirëv ajtcn e rre- 

I me Drejtorin ç'do fletë të librave! të gulltë degavet të Shoqënis dhe ka 
vendimevet dhe librave të tjera dhe 

I 
fuqi për mi disiplinon të ncnpuns avc 

në mbarim të ç'do libri verreton ba- të Shoqënis, 
shkë me Drejtorin numrin e flet vet ; 
bashk-nenshkruen me Drejtorin man. 
datat e pagesës, korispondenccn si 
dhe ç' do akt tjetër. Nenshkruen bashk 
me arkatarin dhe Drejtorin e Përgjith- 

Drejton ç isht]c lr,g1are të Shoqe 
nis dhe u jep këtpne rregullimin c 
përgiithëshern. 

Syrvojon libra tr ·glare të Sha ië 

nis dh ; asht përsonalisht përgjegj -~ 

për mbajtjen në rregull të këtyneve. 
Shikon mandatat e pagesave dhe 

të marrjeve dhe nenshkruen ak-ionct 
e Shoqëniës dhe billanç:n e saje ba 
shkë me Kryetari 1 dhe arketarin. 

Nenshkruen rn '. Krv.rarn fletët c 
l.b.ave dhe konstaton në mbarim ti! 
c;' do libri numrin e fletëve. 

Ncnshkruen kontrata në erncn ti; 
Shoqënis mbas si të marrë vendimin 
e Këshillit për ketë. 

Ban gj;th botim, t dhe asht bashkë 
me arktarin pt'rgje1de:; për ç'do mu 
ngesë t' arkë, së Shoqënis. 

Kur Këshilltarët bajnë obstruksion 
në dam rë Shoqënis kërkon nga krye 
tari i Këshillit me dy kërkesa me 
shkresa lë cilat i jep ni-nen një irvë 
mas tu.tres nii mbledhjeje të p!!rgji 
thëshrne dhe në qoftë se Krp-tar i mas 
të dytes kcrkeses nuk fton mbledhjen 
atvhr rë \a të drejt, t' a ftojë ve të 
mbledhjen c oërgjithshm•'. 

Dreiori i përgjithtshern asht per 
sonalisht përgjegjës për ç'do dam lJ'i 
vjen Sho qënis nga Dollus ose nga nii 
mos kujdesim të lehtë ose të randë 
q ' i i r p-ovohet në d-tyrat e tij. 

~ë qof ë se Dr. i ort i Përgjithë 
shem zgddhet prej gj rit t' akstonista 
ta Ht, k v do të depo zi tojë në arcen c 
Shoqën ës aksionet e vea si garanci: 
ne asht se zgiW1et pr •. j të iashtërnvc 
(J. m. th. jo aksionist) duhet t' i mi 
rd këtij nji dorëzani prej 1000 (nji 
rni-) Napolonash. 

" G Arketari i pergjithëahem. 
Art. 50. Arketari i Përgiitht shem 

punon në bazë të mandatave pagese 
dhe rnarie Mban librin e Arkës i ci 
li duhet ç'do herë të jetë i njinjishem 
me librat e llogarivct, Asht sotidar.sht 
përgjegjës bashkë me Drejtorin c Per 
giithshem për çdo mungesë t' arkës. 
Aji ep nji garancië 2000 Ir ari. 

H Inspektori 
Art. Si. Inspektori zgjidhf>I ç'do 
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vit prej Këshillit administrativ nga rit për veshtrirn IO dit p rra se të ha. 
aksionistet ose jashtë këryne. het asarnbleia të cilës i paraqitet për 

Ban kurdoher kontrollimin e arkës aprovim. 
dhe libravet të Shoqënis dhi! të dega- Mbassi t' aprovohet billanca prej 
ve të saj. Nji herë në mot dhe në të mbledhjes s~ përgiithëshrne botohet 

/parat dhet dit Kallnorit asht i dety- : në nil fletore me cirkullate të madhe. 
niem me ba nji kontrollim të veçantë Nji ditë mbassi të botohet billanca 
dhe me i paraqitë mbledhjes përgiith. · fillon pagesa e piesavet të fitimit ng:1 
' shme nji raport; Në ketë raport kall- ana e arktarit të Shoqënis. 

zon mendimet mbi punët e Këshillit Arr. 53. Billanca duhet të përmba- 
administrativ e të Drejtorit të përgjt- jë hollësisht gjend ien e kopiralit të 

Nuk ka të drejtë me u perzi në ndahet deri sa kapitali reserve të arri- 
detyrat e Këshillit administrntiv ose të je nji të k atërte n e kapi ali: të p~rgj11h. 
lireitorit te përgiithëshem (me ndalue shern t · Shoqënis. Në qoftë se kapi- 
punera dhe në qoftë se ndodhen mas tail reserve ulet nga mbulimi i ndenji 

\mendimit tij të damshme për Shoqë- darni të Snoqënis t.atëhaë plotësohet 
nin ose impozue punëra të cilat mas : rishtazi nga fitime. deri sa t'arrij pra. 
mendimit tij,..mund të jenë të litims't- i pë të katërten e kapitalit. 
me). i b) 4°]o (kater për qind) të fitimeve 

Në rast abuzimesh prej nëpunësa ' i jepen Kryet srit të Kësh.llit me 5°[0 
've të <legave të Shoqënis ka të drejt , (pesë për qind( ndahen midis Këshill 

, tarevet. Organeve të Shoqëris ;(d. m. 
th. nëpunësve t) të cilët sherbej në me 
rrogë do tu jipet ç'do krye vit si 
dhurate nji rroge mujore. 

c) Zotnuesvet të 216 aksioneve do 
të ndahet 20' lo prej fitimeve neto, 

N<! qoftë se mbas mendimit të tij Frtinu qi mbetë ndahet ma në fu. 
nd mas numrit të aksioneve qi janë 
ne circullasion dhe u jip t aksiniste 
ve kurdrejt kuponevet relative. 

K. Dispozfcione transitive dh~ 
ndryshimi i Statutit. 

Art ~:'I. Perqrnd shet qi përshkru 
hen i:t: :..t ë Sta t 1 111u11J të ndrysho 
hen mbasi të mbyllet billanca e parë 
rrej mbledhjes p :, gjirhshrne dhe me 
shumicë d)? të tr ea të \ otave të ak 
sionevct qi n ".> 1!1tn në kerë mbledhje. 

Ar. :'>'i Q:11dra <' ~hoqënis munJ 
W tr .• n.Ierohet me vcudi.n të mbledhjes , 

thëshem; mbi rregullin e librave! të 
~hoqënis dhe mbi formimin e mirë të 
t iillançës ( d. m. th. në ash! se akti vi 
q1 paraqitet në billarcë asht i vertet 
dhe në asht se ky aktiv asht çimumun 
mirë; në asht se pagesat qi paraqiten 
j më bamun me të vërtete) si dne mi 
mënyren e ndreqjes atyne qi nuk janë 
mirë. 

ë ndalojë në atë çast abuzuesin nga 
detyra dhe me nji herë të laj nerojë 
Keshillin i cili vendos pezullimin dhe 
t mënimin e nji zavenzësit deri sa të 
mbarojë hetimet e duhuru. 

Kësh! li administrativ ose Drejtori i 
përgiithrshem në mënyren e punimit 
l1jen dam Shoqënis ha të drejtë të 
Hrkojë prej Kryetarit të Këshrltit me , 
dv kërkesa me shkr csë të cilat i 'jep i 
nji [av njana mas tjetrës ne nji mble 
dhje të përgiithëshrnc të cillës i para- 
i;itc mendimet e ve ta. 

I. Billanca 
Art. 52. Çdo, vit bahe' billanca c 

ila vehct ne dispozicjon të Inspekto- 

Shoqënis si dh e shumen e fitimeve të 
Shoqënis të cillat janë bamun ,në vi 
tin dhe mënyren e ndarj-s W këtyre 
fitimeve si mbas Statutit. 

J. Ndarja e Fitimeve 
Art. 54. Ng,3 fitimet e thjeshta të 

Shoqënis ndahen m e ç Io vit: 
a) IO"l0 (dht t për qind) për me 

barnun nii kapital reserve i cili do të 

së përgiithshrne dhe me shumicë dy 
të tretave të aksionevet qi ndodhen 
në mbledhjen. Ndrirni i qendres do 
t' i komunikohet Ministris se Financa· 
vet dhe Gjykatores së vendit. 

Art. 57. Ndryshimi i këtij Statuti 
mund të bahet vetëm me Aji mbledhje 
të përgiithshme me propozim të Krye. 
tarit të Këshillit, të !.;r~jtorit Përgji 
thshem ose nji të katërtën të aksio • 
never dhe me tre të katërta të vota 
ve të aksioneve qi ndodhen në mble 
dhjen. 

L, Koha e vazhdimit. 
Art. 58. Koha e vazhdimit të Sho 

qënis asht prej 15 (pesëmbtdhetë) vjet 
me fillim që prej nji ·1-Maj 1924. 

Në mbarim të 15 (pesërnbëdhetë) 
vietevet ohoqënia me vendim në nji 
mbledhje të përgjithshme ka të drejtë 
me zgjat kohën e vazhdimit. Në ketë 
ra-t zg at'rnt i kohës i komunikohet 
Ministris së Financavet, Ministris Bo· 
tore dhe tregtis dhe Gjykatores së 
vendit dhe botohet në nji fletore. 

M. Liquidaaion. 
Art. 59. Në mbarim të kohës së 

caktueme bahet nji mbledhje e për 
gjithshme e cilia rregullon mt nyrën 
e liquidaci .init të punëve të Shoqënis: 
tmnon tre liquidator emnimi i të citë 
vet rezon vetvetiut pushtetin e Këshi 
llit administrativ dhi! giith Iuqiia vjen 
në duert e këtpne dhe të cilvet mbas 
kësaj dite përfaqësojnë Shoqënin. 

Në kohën c liquidasionit mbledhja 
e përgirhshme ruane gjithë të drejtat 
e veta për a provimin e llogari ve të 
liquidasionir, Mbledhja e Përgjith 
shme mbassi të vendosi punën e li- 
quidatorvet dhe mbassi të ndajë ka 
pitalin e Shoqënis mas aksionevet 
prokllamon Shoqënis të ndamun, 

Art. 60. Ky Statut votumun 
dhe aprovurnun në mbledhjen e Për 
gjithshrne të aks.onevet të Shoqënis 

: me vota të përgjithshme hyn në fuqi 
: qysh ditën e shpalli· s në fletoren zyr 
tare dhe do të jetë në fuqi si Hart 
ihemeluer në bazë të c.lit do të bahen 
gjithë punët e Shoqnis. 

nST AM LES,, 
Shoqëoie Tregtare Anonime 

V, Do.-ana d. v. 
P, Korçari d. v, 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II_ 

81 SE DIME T E DH O MES SE OE PUTET VET 
Mbledhja e ,o. 

E Shtua.i• me 15 Maj 1926 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 140 
Arr. 17. Të gihhë ata dyqanxhij 

qi duan t' expozojnë plaçka përpara 
dyqaneve edhe të gjithë kafetarët, pie 
toret per vendet qi zanë me konditë 
qi mos të ndalojnë kalimin e gjindjes, 
paguejnë nii taksë të posaçme, e cita 
ndahet në dy kategori: për kategorin 
e parë mirret gjymsë fr. ar: për me 
ter kuadrat në mue] dhe për kat-go 
rin e dytë mirret 0,25 fr. ar për me 
tro kuadrat në muej. Të ndamit e ka 
tegorive, bahet si mbas randësis rru 
gës ku ndodhet lokali prej anës së 
K~shillit të Bashkis. 

Art, 18. Për veç shiëpiiave për të 
gjitha tendat e levizëshrne qi vehen 
përpara dyqaneve r ër m' u rue]t nga 
dielli e shiu, mirret nji taksë e për 
vjetshme nga I. fr. ari për meter kua 
drat. Strehet qi bah:n me drrasa xin 
go, teneqe, ose me sende të tjera, janë 
fare të ndalueme, dhe ato qi eksis 
tojn€ do të ngrehen. Para se të ve 
hen tendat, lypset të rnirret pelqimi i 
Bashkis, e cila ep teje verem për të 
bam tenda moderne dhe qi nuk pe 
ngojnë n' as nji mënyrë kalimin e nje r 
zve e të mjeteve të transportimit, Nal 
tësila e tendave caktohet minimum 
me nji meter e tetë dhe të. 

Art. 19. Nga të gjithë shitësit qi 
okupojnë çdo vend në ditët e pazarit 
ose të panaireve, do t' i u mirret n]i 
taksë vendi e cila caktohet nga Kë 
shitla e Bashkis. 

Art. 20. Gjith mjetet e tr msporti- 

mit për veç atyre qi i përkasin shte 
tit, trupit diplomatik e t' atyne qi i 
përkasin nëpunsave të cillët me ligië 
detyrohen me i pasë, mirret nji taksë 
si tregohet ma poshtë : 

a) Nga karrocat për të hypun me 
dy kuaj fr. ari 5 në rnuei, 

b) Nga karrocat ptr të hrp1in me 
n;i kalë fr, ari 2 1 ~ në muej. 

c) Nga qeret me buaj e me qe fr. 
ari l 1 ~ në muej. 

ç) Nga karrot me ka dy kuaj fr. 
ari G në muej. 

d) Nga karrot me nji kal fr. ari 3 
në muej 

dh) Nga karrot me gomarë fr. ari 

Këtë taksë e paguejnë edhe kaiket, 
sandallet, lundrat e peshkatarve qi 
giuejnë peshk. Janë të përjashtueme 
nga kjo taksë ti: gjitha mjetet e trans 
portit detar të Shtetit, dhe ata qi fu 
ten në porton nga Iortuna, ose për 
miratime a për të gjetun puntorë. 

Nga të gritha mjetet detare të tje- 
1 a qi vinë ndepër porta të ngarkue 
me dhe qindroinë dhe okupojnë vend 
në detin. lumin e liqenin merret kjo 
t. kse : 

a) Nga barket me vel fr. ari 1.50 
për tonelat 

b) Nga hark et me motor fr. ari 2 
për tone lat 

Taksat e caktuerne n' art. 21, me- 1 në muej 
e) Nga automobilat fr. ari .'.?O në rren nga ana e kapidanive të Portos, 

muej dhe ku nuk ekzistojnë këto prej po- 
f) Nga Knmjonet fr. ari 25 në muej ) liciës së Molos, dhe ku nuk ka polici 
g) Nga kuajt për ngarkim fr ari Moloie, prej zyrave doganore e i do- , 

1 në muej Auto nobilat qi janë verem 
të personit e qi nuk [epen me qira, 
dhe karocat e kuajt për t~ hypun po 
të kësa] kat-gori]e pague inë giprnsen 
e taksit të sipërdif uem. 

Art. 21. Me rrjetet e transportimit 
për ujë e qi livrojnë ndepcr portat e 
liqenevet c lumenjve qi janë mbrenda 
kufinit të Bashkis muret ky taksë: 

Për stimpot, mush rerno-qucr, mo 
l torbot, maun e tjera për çdo tone-lat 
· pesë (5) fr. ari në vjet, Për çdo kaike I 
a lunder me nji ratë rerna pesë (5) I 
fr. ari në vjet. 

Për çdo kaike (sandall) me dy palë 

rëzohcn Arkës s~ Bashkis. 
Art. 22, Nga të gjithë vendet qi 

çelen për d. frim e zbavitje duhet me 
do e mos ma parë të miret leja e 
Bashkis, c cila për heren e pare merr 
nji taks prej 10 deri në 500 fr. ari 

Për veç kësaj për sa kohë qi do 
vazhdojë, Bnshkiia rnerrë rregullisht 
edh! nji take, ti përditshme prej 5 
deri 100 fr. ari si mb is randësis së 
punës. Sende defrimi ose zbavitje qu 
hen: 

Lojnat karagjoz, hok- kabaze, ku k 
l la, teatro, Cirke, Cinema, Sketing, 
Hallo kor cert, Akt abatizm, panorama, 

rema dhelë (10) fr. ari në vjet, I kalcshantatnn, ba~loz",. muzikë, pjano, 
Për çrio kaike (sandall) me tri palë gramofon, arrnonik et]. 

rema 15 fr. ari nis vjet. Art 23, Nga lojnat e farit (ioterie 
Për çdo kaike (sand-Il) me kater I e tjera) r: .rrct nji taksë prej 10 deri 

palë rema 20 ir. ari në vjet. 100 fr. ari për loteri e për lojnat tje• 
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ra nji taks e përrnulshëme prej 10 
deri 100 fr. ari. 

Art. 24. Se e cila kale ose kazino 
qi mban lojna, Bashkija për çdo lojë 
veçanërisht merr nji taks të përmuej 
shme nga 1 deri 5 Fr. ari e cila cak 
tohet nga Këshilla e Bashkis Ndër 
lojnat numërohen letra, dama, bilardo, 
taulla, domino et]. 

Art. 25. Nga qenët qi mbahen për 
luks merret nji taks JO fr. ari në mot, 
dhe nga qenet qi mbahen p. r gjueti 

, 5 fr. ari në mot. Qenet e rojtarve 
dhe të barive [ane të përjashtuem 
nga ky taks. 

Art. 26. Për të gjitha ndërtesat qi 
jepen me qira i zoti ashtë i detyruem 
të lidhi kontratë me doemos në Bash 
ki, për çka do të paguej 2 për qind 
mbi shumen e përvietsq me. Të giith 
pronaret dhe tregtarët qi nuk lidhin 
kontrate në Bashki, gjobiten nga Bash 
kija me 5 fish taks. 

Art. 27. Të gjitha dyqanet dhe ins 
titutet tregtar janë të detyruem të va 
rin nji tabelo në gjuhen shqipe para 
derës së tyne, e cila do të përmbaj 
ernnin e të zotit dhe llojin e punës. 
Për tabela merret nji taksë prej 1 de 
ri në 10 fr. ari në vjet si mbas cak 
timit qi ka me ba Këshilli i Pashkis 
tue marrë për bazë rrugen e rrugi 
cen si edhe taksin e paguem për leje 
ushtrimi mbi të cilen flet ari. 15. 

Ata qi dishirojnë të shkruej në edhe 
në gjuhë tjetër tabelen taksin e tabe 
lës detyrohen t' a paguejnë edhe nji 
herë ma tepër, dhe shkrimi në gjuhë 
të huej do të ketë gjymsen e punta 
ve të shkrimit shqip. Për tabelat qi 
zgjaten drejt rruge taksa merret tri 
fish. Tabelat nuk do të jenë me as 
nji mënyrë ma të vogla se 60 x 40 
cm. Bashkija do të mbajë nji rregjis 
tër të posaçëm mbi tabelat, ku do të 
shkruhen emnat e tregtarve dhe lloja 
e tregtis ose e zejës, 

Art. 28. Nga zadhanjet e shkrueme 
me mukava dhe qi shpallen e varen, 
për ç' do copë meret 5 santirn ari. 
Nga ato të shkrueme me le tër e qi 
shpërndahen në dorë për do copë 2 
santim ari. 
Nga ato qi shkruhen me landë të 
ndryshme e jo në letër mukava, për 
për çdo metër kuadrat të faqes 20 fr. 
ari në vjet. Nga zadhanjet e levisë 
shme për çdo metër kuatrore të faqes 
5 fr. ar. në ditët. Nga zadhanlet e 
treguerne me projektor në mënyrë si 
nernaie dhe nga zadhanje t me elektrik 
për çdo metro kuatrore të sipërfaqes 
40 fr. ari në vjet Për sto qi nuk 
vazhdojnë nii mot me zadhanje, taksa 
merret në proporcion, Nga zadhanjet 
e tregueme nepër cinema, merret nji 
fr. ari në ditët. 

Art. 29. Nga kazaner, motoret e 
irnbik et qi ndodhen sod të instalue 
me a po qi kanë me u instalue mbas 
këndej merret vetëm nji taks e nji 
hershme në ketë mënyrë: 

Nga kazanët e motoret nga 1 de 
ri me pesë (5) kuat fuqi dhe nga 
imbiket qi marrin 10 kl. 50 fr. ari 
Nga kazanet e motoret qi janë 6 de 
ri 10 kuat fuqi si dhe nga imbiket qi 
marrin 11 deri 50 kl. 125 fr. ari. 
Nga kazanet, motorët e imbiket qi 
kanë nji fuqi ma të madhe kualësh e 
marrin ma tepër se 50 kl. 250 fr. ari. 

Art. 30. Kur hapet ose zgjanohet 
nji rrugë ose nji shesh, bashkija ka 
të drejtë me marrë nii teksë të niiher 
shërn prej pronarvet të godinave, të 
tokave e të trojeve qi prolitojnë nga 
këjo vepër në proporcion 30 për qind 
mdi diferencën e vleftës e para për 
mirësimit me ato qi fiton mbas për 
mirësimit. Vldtjet nga nji trup ekspër 
tues i përbarnë prej tre vetave, nji 
antarë Bashkije oji antarë i Këshillit 
Administrativ e nji përfaqësues i t' 
interesuernit, Në rast qi i interesuemi 

nuk i shtrohet caktimit të trupit eks 
përtoe, merret nji përlaqsues i Drej · 
tësis, i cili tue marrë para syshë arë· 
syenat e tt dy palëvet e ndan çështjen 
definitivis'u. Ketë taksë e· paguejnë 
edhe të gtitha ndërtesat e Vakfit e të 
Qeveris. 

Art, 31. Të gjitha veglat e peshi 
mit e të matjes pa »ëriashtim duhet 
me doemos të timbohen (vulosen) nga 
ana e Bashkis, Kundrejt vulës së vue· 
me vetëm për nii herë merret kjo 
takë: 

Për seria e grameve e të masave 
për liqit etj. paguhet gjysë e deri në 
2 fr. ari si mbas caktimit të të Këshi 
llit të Bashkis, Për basqylet, kanda 
rd mëdhenj e decimalet 10 fri ari. 
Në fillim të çdo moti do të bahet 
kontrollimi dhe do të merret nji e 
dhera e taksit qi u tha sipër, Përja 
shtohen nga taksa e ana e vulosmja 
veglat matse të përdoruna prej Iirma 
cistave, 

Art. 32. Nga të gjitha shtëpit qi 
ndodhen mbrenda kuftnit të Bashkis, 
merret nji taksë pastrimi e përrnuej 
shme tue tue i u mbështetë vleftës së 
regjistrimit qi ka shtëpila në zyrën e 
Finaocës : 

Nga shtëpilat me vleftën e regji 
strueme prej 
1001 e deri 2000 fr, ari l(J qind në 
mue] 
2001 e deri 4000 fr. ari 20 qind në 
muej 
4001 e deri 6000 fr. ari 30 qind në 
muej 
6001 e deri 8000 fr. ari 40 qind në 
muej 
8001 e deri 10000 fr. ari 60 qind në 
muej 
10001 e deri 20000 fr. ari 1 fr. ari në 
muej 
20001 e deri 40000 fr. ari 1,20 fr. ari 
në muej 
40001 e deri 60000 Ir. ari 1,20 fr. ne 
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muej Art. 35. Të gjithë shegëtaaët, gur- 
60001 e deri 80000 fr. ari .2 fr. ari në sonet (ti. të çdo zeje qi ndodhen në 
muej kufinin e Bashkis d tyro hen në I.llim - 

Në qoftë se shtëpiia ka vleftë ma të çdo moti të paraqiten në Bashki 
tepër se 800()9 fr. ari për çdo 2000 dhe 'të marrin nga nji librete ku do 

Art. 38. Për çdo leje gjuetjt! q 
jepen nga zyrat financiare ku ka Ba· 
shki i paguhet Bashkis 5 fr. ari p~1 
se të cilën leje. 

Art. 3H. ft: gjithë hotelet hanet dh, 

fr. ari c Iraks'onis merret nga 50 t'i shkruhet emni e mbie rnni, zeja, : pensionet detyrohen të mbajnë nga 
santim ar taksë mujore. Ky taksë me- mosha vendi i lindjes. Për kctë libretë : nii libër të vulosun e të vërtetuen 
rret nga ay qi banon në shtëpi dhe Bashkija rnerrë nji taksë prej 5 e de- : nga Bashkija e vendit ku do të dil 
për sa kohë qi shtëpila të zbrazet i , ri në 10 fr. ari në mot si mbas rundë- / tojnë ernnin c mbi emnin ditën e arrij 
zoti asht i detyruern me laimërue Ba- : sis së shërbimit për ketë. Sheg-rtat I ries e të nisjes të çdo shtegtari a për· 
shkin me shkresë për mos me ju kër- ! e Iurrarve, restauranteve të hoteleve, soni qi ka banue në te si edhe shpen. 
kue taksi. : t' ambeltorevet, të kalevet e It.; pije- zimet t~ përditshme qi ka ba ky n,' 

Art. 33. Nga gjithë dyqanet ma- torevet do të vizitohen gratis tri herë : lokalin e tyne. Të zotët e ndërtesa 
gazet, hotelet, kafeuet, aparternenet, në mot krye katër mueish, dhe ata ! ve të nurnruemc ma naltë janë t~ de· 
restsuranta banjat e të gjitha tjera qi në vizitimin kan me u kousratue ! tyrueshëm t'u marrin ktyne nji shtese 
vende punimi taksi i pastrimit mirret: se janë të përlyem me srnundjc ng:i· prej 20 për qind mbi shpenzimet e 
si vijon: tëse të damshrne, kanë me u ndnlue barnuna, për llogari të Bashkis, Shu 

Nga dyqanet e tjera me vleftë të nga kjo zejë. ma e këtyne të hollave krye rnuej d . 
r- glistruem deri në 1000 fr. ari 30 Art. 36. Përdorimi i të detyruernve t' i dorzohen ark. s së Bashkis M · 
santim në muej. Nga dyqanet e tje- : (oenshtetas Shqiptar ose i huaj) qt li- : qenë se të zotët c hotelevet, hanevet 
ra prej 1001-2000 fr. ari 50 santim : gji i rrugave i barrosë me krye shër- ( e tl• peusioncvet e mbshcfin sasin c, 
Prej 2001-4000 fr. ari 6C sarnim. : bim. t botore, për ata qi banojnë ne- · vërtetë të shpenzimeve! të bamuru 
Prej 4001-6000 fr. ari 70 6001-10000 për rrethet e bashkive, lehen në dis- prej atyne Qi banojnë ndër ndërtesat 

fr. ari 80 santirn. 
Në qoftë se dyqani e tjera kanë 

vleftë të regjistruerne ma tepër se 
10000 fr. ari për se cilc n 2000 fr. ari 
e fraksionin qi kalon mirret nji taksë 
30 santim ari në muej. Taksi mirret 
nga qira rrarëri i cili detyi o het me 
Jajmërue bashkin me shkrim ditën qi 
len lokalin për mos me ju kërkue 
taksi i kohës qi nuk vepron· 

Art. 34. Nga të gjithë shtëpijat e 
çdo lagiës dhe nga ndërtesat qi janë 
përmend n' art. ~2 ndër sasi të taksit 
të pastrimit mirret edhe taksi i ndri 
çimif taksin e ndriçimit për shtëpija 
e paguen ay qi banon mbrenda dhe 
pir dyqane e tjera ay qi mban loka - 
lin d. m. th. qira marsi. Taksin e 
ndriçimit e paguejnë edhe ndërtesat 
e vakfit ose ndërtesat e zanuna me 
qira nga Qeve rija. Taksin e ndriçi 
mit për ndërtesën e zanun prej Qeve· 
ris me qira e paguen i zoti i ndër 
fests, 

pozrcjon të Bashkive, për me i vue 
në punë ndër rrugat e qyteteve ose 
vepra të tjera qi përkasin atyne. Kra 
nuk kanë me u përdorë edhe prej 
Mlnistris P. Botore e Buiqësis, mbasi 
shërbimin e ngarkuern me li~jin e 
rrugavet plotësisht ka-ië me i a ba 
Bashk i vet, 

Art. 37. Për të gjithë trotuar e 
kanale, qi gotitë Bashkija në qyt-t, të . 

: zotët e ndërtesave e të trojave qi ndo· ! 
ddhen në facatë për bri të këtyne go- ; 
dinave, detyrohen me i pague Bashkis 
givsmën e shpenzimeve pa farë ku 
ndërshtimit. Për ata qi nuk kanë ndër· 
resa por kopështë a troje për bri ve 
ndit të godituri. paguejnë nji të tretën 
e shpenzimeve. Pagesa do të merret 
në proporcion të Iacatevct qi takojnë 
me kanalin ose trotuarin e goditun. 
Për miratimin e këtyne nuk rnirret gja 
nga të zotët e ndërtesave e të trojeve. 
Të gjitha ndërtesat e Vaktit e të Qe 
veris i shtrohen kësaj pagesë. 

e tync gjobiten nga ana e Bashki: 
me 50 fr. ari. 

Art. 40. Të gjitha ndërtesat (dyqa 
ne, magaze, shëpijs. hane, e tjera) qi 
ndodhen në ku finin e Bashkis si dh · 
të gjithë rnjetevet të transpprtit tok 
suer do t' ju ve het nga nii numër ng 1 
ana e Bashkis për ç'ka ajo merr tak, 
sin e nji hershëm si vijon: 

,\) Për r.dërtesa banimi fr. ari 1. 
B) Për dyqane hane hotele etj, t ~ 

kësaj kategoriie fr. ari 2. 
C) Për karoca për njerës fr. ari 3. 
Ç) Për karo të vogjei e të mëdh.i 

fr. ari 2 
D) Për automobilat fr. ari 5. 
DH) Për qerret me cue] e qe f . 

ari 2. 
E) Për biçikletat e motoçikletat fr, 

ari 5. 
F) Për hamajtë fr. ari 

vijon 

Shtypshkroja »Ni ka]» Tiranë 
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~EPUBI.tl~A 

Fletorja· Zyrtare ,. 
Vi/ ·~ 

Rotohet prej Zyres së Shtypit 

PAJ TlME: për njl mot fr. ar 12 në /\ Drejtimi: Zyra e Shtypit ,-,Njl copë e lavës fr. a_ r 0.2a ; nil 1tepe 
~hq!pnT ; fr. ar 20 Jashta; _ T I R A N £ e fa'fl!s si ~al~eme _fr a.r L~_ _ _ __ _ . 

PEMBAJTJA 
Projekt - rtegullere per zbatimin • 
ligjë, mbi taksimin e duhanit 
Min. e P, Mbrendi Qarkore mbi çrre 
gjistrime. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Të përndarnit e komunikatevet të J lograme të tyne. Pesha e kutijave të 
shtppuna, bahet me anë të policis ne- cingareve e dhe e enve të duhanit 
për qytete e me anë të Gjindarmis zbritet. 
neper katunde perkundreitë nji nenë- Art. 6. Si mbas paragrafit a) t@ 

shkrimit të ma. rësit. Komunikatat e dispozitave të përkohëshme le të art. 
mbushuna do t'i këthehen financës 12 të liglës, komisjonet për se cilen 

~~~~~~~--~~~~~~1 
së vendit Imbrenda 10 ditëve qysh Klg. t' artikujve të siper-kuituem, nxie- 
nga data e marrjes në dorëzim. rrin nga të zotët taksen relative prej 

Art. TV, Veprimet e rregiistrimit Fr. ari 2, 
t' artikujve të kujtuem n' art 2, nepër Taksa në fjalë nxiret mbrenda d!- 
qytete, do· të marrin fund mb-enda titës së regjistrimit t' artikujve. 
diti.ls së parë të zbatimit të kësaië rre- Art. 7. Komlsjonet, përkundrejtë 
gullotje, e nder katune mbrenda to takses qi nxjerrin në bazë t' artikutltt 
ditve, të s'per.n, lëshojnë ban Ierolet _përka 

Art. V, Rreglistriml i artikujve të tes me të citet mbështillen k . .ckr me 
kultuern n' art. 2, rte per qytete ushtro- cingare gjithfarësh dhe pakdK ilt du 
het me anë të nji e ma shum të ko- han të grimë. 
misioneve të nevoishem, qi përbahen: Art. 8. Komisionet mbasi të ktpe- 

a) Nga nji nëpunës i Ftnancavet, inë veprimet e nalt-diltueme për ar.I- 
b) Nga nji anëtar i Këshillit Ad- ku]t e nji tregtarit; damkojnë me vu- 

mlnistrativ. len e posaçme paketat e kutijat e ban- 
e) Nga nji anëtar i Dhomës Treg- derolueme. Vula e përdorun për ketë 

tis (atje ku nuk ka dhoma) nga ai i regjistrim, mban fjalen (u taksue). 
Bashkiës. Art. 9. Si mbas art. 18 të ligiës 

Sa për në katunde komisioni for- relative, nuk mund të qitet nga dyqa- 
mohet prej : ni, m- gazi ja ase të shitet a por ti! më- 

a) Taga-Mbledhë slt të qarkut vetë, . shifet as nji sasi ma e vogel e duha- 
b) Nii gjendarmit, nit ose H! kutijave me cingare a. puro 
c) Nii anëtarit të pleqësis katundit. e burnot pa q 'në të banderolueme e 
Kcmisionet, peshojnë duhanin e të damkuerne me vulen përkatse. 

grimë, cingaret, purot e burnoi dhe Art. 10. T'interesuemit qi kan1·;er 
marrin shenirn ndër rregilsrra mbi ki- p.ofeslcn · të grimit e du~nir e •· 

Projekt Rregullore për zba 
timin e Ilglës mbi taksimin 

e Duhanit. 
KAPTINA I. 

Mbi rrëgjistrimin e duhanit të grimë 
të cingarevet. te purove e të burnotit. 

Art. I. Si mbas paragrafit C), të 
dispozitave të përkohëshme (të liglës 
mbl taksimin e duhanit, kjo rregullo 
re hynë në fuqi qysh nga data e shpa 
lljes së sajë fe të ligjës relative në 
Fletoren Zyrtare. 

Art. 11. Ditën e zbatimit të ligjës 
së nalt-përmendun, regj istrohen të ta, 
në duhanet e grime, cingaret, purot, 
e burnoti qi do të gjindet ndër dy 
qane e magaze të gj ithë tregtarvet të 
cner merren me mieshtërin e duhanit. 

Art. Ill. Po atë ditë i u përndahet 
t' interesuemvet e përsonavët :1ë tjerë 
qi merren me tregtin e duhanit nga 
nji komunikatë, në të cilen de, të dif 
tohet sasija e duhanit fletë qi ato kanë 
të depozituem nder magazina të la 
gJevet të qytetit e të katundevet. 
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min e cingareve me duer, janë të dl! 
tyruern me hie nji sasië banderolash 
qi do të jetë e mjaftueshme për atë 
sasi duhani qi do të grihet ose sasi 
cingaresh qi do të punohet mbrenda 
ditës qyshë nga minuta qi largohet 
komisjoni. 

Art. 11. Në të nesërmen e ditës së 
botimit të liglës, të ta në grisat e du 
hanit e punuesat e cingareve me ma 
qina pa motor, me havana e me duer 
barten me gjithë veglat përkatëse të 
kttyne nder magaze të Shtetit. 

Art. 12. Dispozitave! të sipër-ku] 
tueme nga art. 1 e deri n' arr. 9 të 
kësaj rregullorje, i shtrohen dhe Fa 
brikat qi grijnë duhanin e punolen ci 
ngaret si edhe maqinat grise me mo 
tot· të stabilizuerne ndër dyqane. 

Art. 13. Si kuerse flitet n' artiku 
llin 10 të kësaië rregullorje, komisio 
ni merr shenim mbi sasin e duhanit 
qt do të munt të grihet e të cinga 
revet qi do munt të punohenndër Fabri 
kat nga ora qi kornisjoni kryen punen 
e largohet pr, j fa briket e deri në rnra 
mje të ditës të zb nimit ligiës dhe 
detyron Fabrikantin me ble aqë ban 
derola. 

Giith-ashtu vepron edhe për sosin 
e puhanit qi do mund të grijnë ma 
qlnat me motor U! stabilizueme nd- r 

tnagaze e dyqane, me ndryshim qi të 
zotët e këtyne të detyrohen me ble 
nji sasi banderolash të mjaftueshme 
për tri ditë nga ora e largimit të ko 
misjonit deri në mramie të ditës ka· 
tët të zbatimit të ligjës. Këto afate i 
u akordohen t · interesuemve me qe 
llim qi të kryejnë të gjitha ato repa 
racione e detyra të parapame n' art. 
6 të ligjës. 

KAPTINA II. 
Mbi ndalimin e përderimit të lirë të 

gjithë veglave grise. 
Art. 14. Në· bazë t' art. 2 të ligiës 

relat~ ndalohet kategorikisht për, 
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dorimi i lirë i t~ gjithë veglave gri 
se si : Maqina me malor, me duer, 
havanet e tjera si ndt'r qytete ashtu 
edhe në katunde, e në ç'do vend tie 
ter. 

Art. 15. Për me mund me aplikue 
art. 14 të kësajë rregullorrje, diten e 
dytë të zbatimit të ligjës, merren ma 
sa të shpejta me anë t' autoriteteve 
civil të vendit tue urdhënue të tanë 
pleqsiet e lagieve e të katundeve, 
Stacjon-Komandat dhe Krahinarit për 
me mbledhë e dërgue në qender pa 
vones të tanë havanat me veglat e 
tyne me të cilët grisat OS'.! vetë katu 
ndarët grishin duhanin për tregti ose 
për navojat vetjake të tyne, 

Ar'. 16. Autoritetet ~civile detyro 
hen të lajmërojnë t' interesuc.mit me a 
nen e pleqëslvet të lagjevet e të ka 
tundevet; se mosdorëzimi i havanave! 
Zyrës së Financës së vendit mbrenda 
20 ditëvet për katundi! e mbrenda 10 
ditëve për qytete qysh nga data e zba 
timit të fiigjës, shkakton gjobitjen e 
të zo've si mbas art. 21 të ligiës d. 
m. th. n.e fr. ari 2·,0.2000 dhe kon· 
fiskimin e veglave të sipër-diftuerne. 

Art. 17. Të tanë havanat qi dorë 
zohen në qend-r regjistrohen në nji 
regiister të po iaçern nen nurnerin re 
nduer e me gjithë emnat e të zotvet 
dhe ruhen ndër zyrat financjare. 

Si mbas instruksioneve qi do ja 
pin rr:a vonë Ministrija e Financave!, 
i u caktohet havanave nga nji çmim 
i meritueshem i ciili i u shpërblehet 
të zotëve nga arka e financa ve të ve 
ndit. 

Art. 18. Autoritetet civil në bashk 
punim me autoritetet vartun qi për 
menden n' art. 15, passi të mbarohet 

i caktuem n' art. 4 të kësaj rregullo 
rje, Komisjonet kanë për detyrë me 
ba kontrollime mbrenda pesë ditëve 
dhe ndër katunde mbrenda 10 ditëve 
në të gjitha rnxgazet ku grihesh e 
shitesh duhani i [grimë ose cingaret 
dhe n' asht nevoja edhe ndër shtëpila 
(si mbas rregullit) per me shti në 
dorë artikujt qi punohen e shiten ku 
ndrabandisht të pa paketueme e të pa 
banderolueme për të cillat veprohet 
në bozë t' Art. 23. të Liglës relative. 

Art. 20. Detyra e "ngarkueme Ko 
misioneve, vazhdon deri në diten e 
fundit të caktuerne n' Art. 19 të kësaj 
rregullorje c mandej kalon tek I Rojet 
Pinancjare të përrnendun n' Art 24. 

KNPTl:-JA Ill. 
Mbi vendosj= n e grisave të duhanit 
e të punuesave të cingarevet nder 

magaze e fabrika. 
Art. 21. Për me konstatue sasin e 

magazeve të nevojshme për-instalimin 
e grisave të duhanit me havana e me 
maq'na pa motor e të . punuesave të 
cingareve me duer, në b izë t' Art. 
5 e paragrafit 3) të dispozitave të 
përkohëshrne të ligjës relative, vepro· 
het kësisoj it: 

Në nji dhome prej 16 metro ka 
trorë, do t' instalohen tre grisa të du 
hanit me havan ose me ma qina pa 
motor, a po tetë punuesa cingaresh 
me duer. 

Art. 22, Magaz. t ku do I' instalohet 
përsonali i permendun n' arr. 21. du- 

i het t' jenë në gjendje qi të marrin të 
gjithë grisat e punuesat e vendit, 
mbassi në bazë të paragrafit 2) t' Art. 
6 e Art. 7 të Ligjës në çë do maga 
ze e fabrikë do të vehen nëpunëse 
e do të mbahen Gjendarme për roje- 

afati i caktuem, për dorëzimin e ha- Nder vise ku nuk asht e mund un ; të 
vanavet, n' art. 16 kontrollojnë të gji- gjinden të tilla rnagaze, do mund të 
tha rnagazet ktt ushtrohej mjeshtërija pëqdoren edhe dy ndertesa. 
e duhanit. Art. 23. Shpenzimet e meremetimit 

Art. 19, Mbassi të mbarohet afati : të magazevet qi u përmenden n' Art. 
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6 të ligjës relative, paguhen nga ar 
k9. e Shtetit :e shpenximet qi do të 
bahen për meremetimin ~e ndërtesave 
ku janë instalue fabrikat dhe maqinat 
me motor, paguhen nga të zotët. 

Art. 24. Per ç'do magaze të Shte 
tit ose për se e siten Jabrikë private 
a po për ç' do tre dyqane ku përdo 
ret maqine me motor, emnohet nga 
oji Nëpunës e nga nji Rojtar; i pari 
me rrogë mujora deri fr. ari 200 dhe 
i dyti me rrogë mujore fr, ari 100. 
Ministrija e Financavet do të përdo 
rojë edhe të tjerë Rojtarë si mbas ra 
ndësis së vendit për me qitë në shesh 
kondrabandat. Nëpunësat do të jenë 
të garantuem si mbas rregullit e do 
lë kenë cilësinat e duhuna për ketë 
detyrë. Nëpunësat e Rojtartë do të 
fillojnë në punë diten e zbatimit të 
ligiës e si mbas instruksioneve të Mi 
nistris se Financavet, 

Gjithë-ashtu do r' emnohet edhe 
nji Nëpunës për anë Zyrës së Kontro 
llit të Monopoleve në qendër me rro 
gë mujor prej fr. ari 330. 

Shpenzimet qi do të bahen për 
zbatimin e systemit të banderoles e 
veçanerisht ato të përmenduna n' art. 
23 e 24 të kësa]e rregullo-je, do të 
paguhen nga fondi i parapam për ket 
qellim në budgetin e ushtrimit 19.26- 
1927 (Kap. 10 Nrt. 2). 

Art. 25. Në bazë t' artikullit 3 të 
Ligjës, diten e dytë të zbatimit të kë 
saje autoritetet civile e financiare të 
vendit, koatrollojnë ndertesat ku janë 
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dijtë t' interesuemve për me giet nji 
vend tjetër e për me greh fabriken 
ose msqinen e me ush.rue mieshtrinë 
e tyne. 

Per ndrvshe] aplikohet Art. 22 i 
ligjës relative. 

Art. 26. Ne bazë t' Art. 4 të ligiës 
relative, po diten e dytë të zbatimit 

r 

Per Verë 
Para-Dreke Pas-Dreke 

7-12 1112-6 
Për Dimen 

Para- Dreke Pas-Dreke 
8 -12 !1,\-5 

dyqane e fabrika, i shtrohet vrarit i 
cl lii asht ky: 

të kësajë, i njoftohet përsonallt të ve- ndër orë tjera dhomat mbyllen e ru 
ndosun ndër magaze të Shtetit 'neve- hen me anë të Gjendarmit. I Në rasë 
jn e drejtimit të tvne për anë Zyrës të nevojës mund të punohet edhe ja. 
së Financavet të vendit për me marrë shta orarit në marrëveshtje me Nëpu- 
leien e duhanit. nësin e tue lajmue Zyren e Financa. 

Art. 27. Në ç~ do magaze të Sh!e- vet të vendit. 
tit e në çdo fabrikë private, do të Art. 30, Mbassi art. 8 i Ligjës_ re. 
caktohet nii dhomë posaç-risht për lative, ndalon banimin e ç'do përse 
Zyren e Nëpunësit të Pinancavet e ci- nit ndër magaze e fabrika, diten e 
lia do të jetë mbrenda e brije portes dylë të zbatimit të ligjës u bahet me 
së tyne, Gjith-ashtu perjashta portës dijtë t' interesuernve edhe ki• pikë. 
së ndertesave në fjali\ do të goditet Art. 31. Si kuerse kuptohet nga 
edhe nji barakë rojet për ndeje të Art. 6, 7, 8 të Ligjës relative, Dho- 
Gjendarmit. mat ku janë t' instalueme veglat gri. 

Art. 28. Në ç'do dyqan privat ku se dhe ato ku paloset e stivohet du- 
janë t' instalueme maqinat grise me hani fletë mbyllen e çilen me anë të 
motor, do të ndahet me drrasa ose Nëpunësit të Financës me çetsa tëpo- 
me tulla nji vend i mlaftueshem për saçem të cilltë mbahen prej tij. 
të kryemit e veprimeve zyrtare nga Porta e madhe nga e cilla hyhet 
ana e Nëpunësit të Financavet. Për e dilet, mbyllet e çilet me anë të zot 
Gjendarmin roitës të tre dyqaneve do vet të fabrikës e çelsi i ~sajë mbahet 
të goditet nji barake në nji vend qi prej tyne, 
të mund të ruhen e të kontrollohen Çelësin e portë, të magazeve të 
të tri dyqanet. Shtetit, e mban Nëpunësi i Financavet. 

Sikuerse flitet n' art. 24. të kësaj KAPTINA IV. 
rrëgullorje Nëpunsi i ngarkuem me 
kontrollimin e veprimeve të tre dyqa 
never, aë mbarim t' orarit të punës 
të çë do ditës, lidhë me spango nji 

j Mbi të hymit e të dalunit e duhanit 
' nga magazet e Shtëtit nga fabrikat, 

dyqanet dhe taksa e tij, 
Art. 32. Per me mundë me shtie 

themelue fabrikat e rnaqinat me mo- : nga veglat sjellëse të motorit dhe e ; e me grie ndër dhomat e posaçme të 
tor. Në qoftë se këto nuk janë në ku- : vulosë ketë me dyllë të kuq, me vu- i magazes ose të fabrikës apo të dyqa 
ndërshtim me ligjët e Shtetit dhe të . len qi· mban fjalët (u mbyllë) në me- ; nil duhanin giethë, ma parë ketë du- 
Bashkis i njofto;në të zotvc p.r me ndyrë qi të ndalojë punimin e tij ja- : het me e peshue nëpunësi :i Financës 
kërkue lejen e duhun e për me e krye shta orarit. Ky veprim si në vulosje j e me e rregiistrue nder librat per- 
të gjitha reparacjonet qi baa fJ~ lë ar- , ashtu dhe në ç' vulosje të motorit ba- i katse të shil'f)un· nga ana fe Minis- 
tikulli 6 i Liglës e [mbr~nda afateve : het në sy të zotit të dyqanit e të i tris së Financavet, · 
të caktuem n' art. 13 të kësajë Reau- : Gjendarmit rojtës të tri dyqaneve. j Mbassi të marrë shcaimet e duha 
llor]e, Art. 29. Si mbas art. 6 të li gjës re- f nit e mbi emen të sjellësit të tij dhe 

Në rast të kundert, u bahet me larive, punimi i duhanit nder magaze : mbi· ate të grisit, të cillit i shkon du- 
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hani lejohet ti! shtimit ndër dhomat 
përkatëse, 

Art. ~3. Duhani gf ethë qi sjellet 
për t' u grije ndër Dhomat e posaçme 
të fabrikës, duhet te jetë i palosun e 
i pregatitun s' jashtmi. Lejohet të pa 
losunit e të njomunit e tjera punime 
të duhanit gjethë dhe ndër Dhomat 
tjera të fabrikës, me kondite qi këto 
të jenë të ndamë me muer nga Oho· 

shem. 
Art. 38, Tue qenë se duhani i gri- 

më për të cillin si mbas Art. 15 e 18 
të ligjes paguhet taksa përkatëse, nuk 
mund të qitet jashtë fabrikës e maga 
zes dhe dyqanit pa qenë i paketuem 
e i banderoluem, do të mbështillet 
nder ene letret për t'u shitë si duhan 
ese do të bahet cingare, Në rastin e 
parë veprohet sl mbas Art. të posht- 

wt leshon banderolen qi përdorohen 
për kutija cingaresh në proper- 
cjon të taksës qi nxjerrë nga 
grisi për sasin e duhanit të grimë. 
Nëpunësi i Financës, në' bazë t' art. 
15 të ligiës relative, për me mund me 
lanë lë lirë, daljen e ku tijave me cin 
gare nga fabrika, 'magazina ose dy 
qani, banë të gjitha niato formalitete 
qi lypen për paketat me duhan për 
të clat u ba fjalë n' art. 39 të kësaj mat e veglave grise e në muer të çl- sheniuern. 

let vetëm nji derë dhe marrëdhanje Art. 39. Në bazë t' Art. IS e 16 të Rregullor]e, 
të rregullohet në mëndyrë qi ç'do sa- L'giës. duhani lehet i lirë me u pu- Kuer ndodhë qi duhani i grimë në 
ai e duhani: glethë qi të hyjë në ndër- nue mbrenda në fabrikë e magaze e njl fabrikë ose magaze, a po dyqan, 
resën e fabrikës të përshkohet për pa- dyqane ku grihet tue u paketue, me do të bahet cingare në ndonli maga- 
ra nëpunësit të Financës qi rrin në enë teret gramësh 25 50-100-500; pa- ze a fabrikë tjetër të qptetit, lejohet 
fabrikë. ketat këso dore do të rnbështl lien me me këto kondita : 

Art. 34. Duhani gjethë qi sjellët banderolet përkatëse për të citet r ba- D~hani T ~ gri~~ e i. paketuem, i 
!)ër t'u grije ndër dyqanet private ku het fjalë në Kap. 5 të kësaj Rregu- par~qatet. ~ëpunts1t të Pinancavet aty 
janë instalue maqinat me motor, dhe llorje. prei. të c1l.1t peshohet ~he merret taksa 
ndër rnagazet e Shtetit ku janë grisat Banderola do të ngiitet me kujde- relative, 81 m?i,,s ~rt. "?· 1 . Në bazë të sasis së tak-ës e s 
me havane, duhet t~ Jetë palosen e si te veçantë me rnëndyrë qi mos të , . . .. . . . 1 h . .. .. . : mbas dpshirit te zot, Nëpunësi ës on ) 
pregatitun nga jashtë, e .ne 011 sasi të munt të çilet ena pa u prishë, pa u : . . d , 
m 'aft h ë •• di ë • banderolat e nevojshime qt o l u 

J ues me p r nJt 11 grisë banderola · .. j . · k .. · • • c • ngJtteo pre të zotit uttJave me ctn· 
Art. 35. St mbas Art. 11 e 12 të Mbassi të kryhen veprimet e si- : gare. 

Liglës relative, Shteti monopolizon të për-d.l uerne, paketat i sillen Nëpunë- : Për me mund me kalue mandej 
drejten e të grimit të duhani! e pra- sit të Financavet aty për me i u vue pakeat me duhan të pa banderolue- 
ndej për se cillen Klg, të duhanit qi vulen e posaçme në mënyrë qi Ilet : me, këto meshtillen me nji rryp letre 
grihet oga ana e fabrikantit, maqinis. Art. 17 e 18 i Ligjës relative për të : qi quhet "Leje kalimi» i cili jepet 
tit e havanxhiut, merre nji taksë prej , cilat merret she nim në regjistra e · gratis, (Mbi formen e lejeve kalimit 
fr. ari 2. dre] ë vijës qi qe regiistrue duhani · banë fjalë Art. 49 i kësaj Rregullor]e) 

Art. 36, Në bazë t' Art. 14 të Li- gj thë kuer hyni për t' u grie, e kë- : dhe mbasi paketat të vulosen me vu· 
gies së tJalt-përmendun, duhani i gri· shtu paketat lehen të lira me dale . ten e po saçme, i dorëzohen t' intere- 
më nuk mund të qitet jashe Dhomës jashtë rnagazeve fabrika, e dyqa- j suemit ql ky i fundit asht i shtërn- 
ku grihet pa qenë pague taksa qi i ! neve. : guem me paraqitë dorë-mërritien e 
perketë e prande] fabrikantat ose për- i Art. 40. Në rastin e dytë qi flitet tyne nga Nëpunësi i Financavet për 
sonali grisë, janë të detyruem me i i n' art. 38. d. m. th. kuer duhani i anë fabrikës, magazines a dyqanit ku 
a dorëz-re të hollat Nëpuneslt të Fi- ! grim do të bahet cingare, veprohet u dorëzue duhani i pakëtuem e i le- 
nsncsvet pranë Iabrikes, magazes ose kssisoië : : juem për t'u b i cingare. 
dyqanit, Duhani do të punohet cingare o : Art. 41. Nëpunsi i fabrikës a i ma· 

Art, 37. Nëpunësi i Finaocavet për në fabriken, msgazen, dyqanin ku i gazinës ose i dyqanit të cilët i dorë· 
me mund me nxjerrë taksen relative grihet a po ndonji tjeër fabrike a i zohet duhani i paketuem i lidhun më 
të duhanit të grimë, në bazë t' Art. magaze të qytetit ku dëshiron i in- rrypin e leje kalimit së bashku me 
13 U! ligjës, ma parë peshon duhan'n i teresuemi. banderol, për kutijat me cingare, si- 
e përkundrejtë të hollave qi merre i Kucr duhani asht për t' u punue kuer se u diftue sipër, merr note ndër 
nga ·grisat mbi sasin e duhanit të gri- j cingare ol! fabriken a magazen o dy- , rregjistru te iii mbi kitogram të da 
më, leshon banderola të aqë vlëftë- i1qanin ku grihet, Nëpunësi i Financa- Iianit e mbi emën te· zotët dfzc te· 
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atij qi i jepet duhani per t' a ba 
cingare. 
Mbasi duhani të bahet cingare dhe 
këto të vehen ndër kutija, dhe të bl· 
nderolohen si mbas rregullit, i para 
qiten nëpunësit. Nëpunës! i Financës 
peshon kutijat e banderolueme e i vu 
losë e mbasi të marri shenimet e du· 
huna në rregjistër e vi-zavi me pje· 
sën e të hymit, lenë të lirë daljen e 
kutijave me cingare nga fabrika, ma 
gazina a nga dyqani. 

Vjen prej vedit se cingaret këso 
dore, nuk i shtrohen ma r.do,,ji page 
se mbasi taksa relative e duhanit me 
lë citin janë punue, asht marrë 
nga ana e Nëpunësit të magazës ose 
fabrikës a dyqanit ku qe gri duhani. 

Art. 42. Si mbas art. 16 e 19 lë 
ligiës relative, si caktimi i çmimit të 
shitjes së duhanit ashtu edhe copën 
e cingareve qi vihen ndër kutija, asht 
lanë në dishirë të tregtarit e prandaj 

1) Për paketa me ~5 grame duhan 
2) » " ,, 50 ,, • 
3) • • ,, 100 " ,, 
4) " » ,, 500 " ,, 
5) " kutija me cingare- 25 
6) " li " " 50 
7) ,, " If > 100 

8) Pullat Iraksionare për gr. 1, 2.000.000 
" " " 11 2. 2.000. 000 

" ,, 5. l.000.000 

copë 2,000.000 

" 500.000 

• 500.000 
,, 3.000.000 ,, 5.500.000 
,, 500.000 

" 1.000.000 
13.000.000 

" 5.000.000 
18.000.900 

pullave fraksio- 

Gjatësija 
cm. 
18 
25 
30 
40 
25 
28 
36 

nëpunsat e Financavet për të cillët flet Për pullat Iraksinare Nr. 8 2 3 
art. 9 i l'gjës së nalt-përmendun, nuk Art. +5. Banderolet për duhan do : qi u tregun në frazën e parë t' art. 
mund të ndërhyjnë mbi ketë pikë. të kenë nji ngjyrë kalterore të hapet : 46, e si mbas kë1ij modeli: 2. 

Mjafton qi duhani i grimë ose cl- (açik jeshil) dhe banderole: për cin- . . --.---- 
11 f . . .. Republika ti Shqiptare 

ngaret e vueme ndër enët e veta të gare, e pu at raksionare të ketyne · , .. ' do të · .. . .. .. k .. BANDEROL£ DUH AN I 
Ken nJ1 peshë netto baras me gramet e Jere me ng1yre te uqe te ha- · · 
e sheojuem në banderolen me të cilën pet (ro s e) :1 gr. • • · · • 
janë mështiellë. : Banderolat e pullat, do të jenë : Art. 47. Banderolat e pullat e për- 

KAPTINA e v. të. l edhe të stolisuna (oruemenn), : menduna n' art. 46, do i'u ngjiten enë- 
Mbi banderolat lejet e kalimit e t' i Art, 46. Banderolet e përmenduri f ve në duhan e me cingare në mënyrë 

ek'sportimit. l n' Art. 43 me Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, : qi flitet në Irazen e fundit t' Art. 16 
Art. 43. Ministrija e Financavet në ! do të kenë të shtypun përsipër fjald: : të Ligjës relative. Për ndryshej Ne. 

bazë t' Art. 12 e 16 të Ligës, autori- i (Republfka Shqiptare, Banderol du- ; punësi i Financavet nuk mund t'i vu· 
zohet me shtyp ?ii sasije banderolesh i hani gram .•. , .... ) e në mjedis : lose paketat e kuriiat me vulen e po 
:/ull~sh .frank~1o_nare të tya.e ~i dh: ! të këtpne shqvpen si mbas këtij mo- i saçme 
J sasi leie kalimi e ekspqriimi prej l dëli . t : Art. 48. Banderolat prej gramesh 
copësh 22.000 000. : 1 

• • : •• •• Bande ol t · .. _ ë 
11 

. h : : 25, 50, 100, u ngjiten kulijave me 
r e Jane pcs ojes : i ,. 

1 

. .. . .. . .. . 
a) Banderol për duhan : Republika m Shqiptare . cingare kuer keto përshijnë 011 sasi 
b) Banderol për cinga;e, j BANDEROL£ -~· D U H A N J I duhani netto (veç kutls} baras me 

. c) Banderol në forme pullit për i gr. • • . • • J. gramet e përshkrueme në to. 
cingare, J : Kuer ndodhë qi cin~aret e vume 

ç) Leje kalimi, . i Pullat fraksionare të permenduna : në kutij, kapërceju peshen llgiore 
~) ~.eje eksportimL. . . i n' Art. 43 me Nr. 8 do të jenë me . prej gramesh 25, a 50, ose 100, atë- 

' Sasi b~nderolcvc t~ ucvoish me për j gomë e do të kenë ngiyren qi u për- / herë kutijave kësodore, i u ngjiten 
I u shtypë, caktohet sr ma poslu» : i mend n' A1 t, 45 dhe fjalët e shenjat veç Banderolës, dhe pullat fraksiona. 

,, 
li 

Art, 44. Masa mbi gjanësi e gjatësi të banderoleve e 
nare të këtyne të përmenduna n' art. 43 asht kësisojt : 

Gjanës ija 
cm. 

Për Banderolën Nr. 1 1 j /2 
,, ,, ,, 2 2 
,, 

" 
,, 3 2\12 

,, 
li 

,, 4 21/2 
li 

,, ,, s 2 
,, ,, " 6 2 

" ,, ,, 7 2 
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re të nevojshme për me plotësue me ngareve të eksportueme. ! shtypen e t'u pë~ndahen Z_y~av~. Fi, 
to grauret e cingareve qi peshojnë ma Art. 52. Financa e vendit në mbë- : nancjare të vendit nga Ministrlja e 
tepër nga ç' shenohët në banderol. shtetie të dokumentit të sipër diftum : Finsncavet. . . . .. 

Art. 40. Lejet e kalimit qi u për- e të vërtetimit të Nëpunësit të fabri- : Art. 57. Çn11m1 1 ban_derolavc te 
menden në frazen e fundit t' art. 40 : kës ose të magazevc a po të dyqane- : konsumuern mbrcnda tri ditve në mën, 
e n' Art. 43 të kësaj rregullorje, do f ve mbi datë, Nr. e sasi të taksës së : dyrë tue u ngjitë pakëtave me duhan 
të jenë me ngjprë Çekolate dhe të : pagueme, i këthehet t' interesuernit I e ku tijave me cingare, i . dorëzohet 
stolisuna (ornament) e prej 1.000 900 : rregullisht giysma e taksës s'Artlkullit : Zyrës së Financës së vendit në rnbra- 
copësh, nga këto, copë 800.000 do të i të eksportuem, · mje të ditës tretë. . . . .. 
ienë (500) gramshe e cupë 200.000 : Art. 53. Zyrat Doganore ndër skele Art. 58. Nëpunsi 1 F1nanca_vet per 
(25) Gr. të parat do të kenë nji masë : ~ në tokë, janë të detyruerne me e anë themele save këso dore si mbas 
prej cm. 40 X 2 1-2 e të dytOt 18 X · përcjellë duhanin ose cingaret qi do Art. 10 të ligjës relative në çë do 
l 1-2 si mbas këtij modeli: 3 : të eksportohen deri në vapor, anie e mram]e të ditës, asht i detyrucm me 
---------------,,( tjera mjete bartje detare dhe deri në mbyllë regjistrat, me kontrollue gjen. 

Republika m Shqiptare 1: kufijnë toksuer. Këto janë të shtër- djen C _Arkës dhe . lë ·b.~~derolevet, ~ 
LEJE KALIMI .• DUHAN I I gueme edhe me hetue e me rnarë çdo në bazë t' Art. 9 të Ligjës. me qene 
_ __;;_ · _· _·_·_· __ !; masë për mos-daljen prapë në Shqip- gatishem, në rastë t' inspektimeve U 

KAPTINA e VI. : ni t' artikujve t' eksportuem. · përmenduri ~· at Artikull. 
Mbi duhanin e erime dhe cingaret qi: Art. 54, Me detyrat e sipër-kul- Art. 59. Nëpunësi i Financave! 

eksportohët ; tueme, asht i ngarkuem dhe ç'do për anë thernelesave të përmenduns, 
Leja eksportimit asht rrumbullake . tjetër Nëpunës civil ose ushtar qi pa- i ashtë i detyruem ,të veprojë pikërisht 

e me masen prej tre cm. dhe nëmje- i guhet nga Arka e Shtetit e qi me : në bazë të ligjës• relativq, c veçanë- 
dis saje ia shqypen e rreth shqypes i nji sherbim të Shtetit ndodhet ndër të risht të ketë para sysh gjithë nji ka- 
Iialët . (Republika Shqiptare), (Leje i tilla vise. ptinen e IV të sajë. 
eksportimi), si mbas modeli këtu i Art. 55. Për gjobitje të kontraban- Ky ka për detyrë me hetue vetë 
posht: :. distave, veprohet në bazë të ligjës e me anë të Rojtarit e të Axhentave 

,. relative dhe për të ndarnlt e gjobës së të rnësheltë mbi duhanet qi do mund 
artikujve qi zehen kontraband, vepro- të grihen kontrabandisht [ashra Maga . 

. het si mbas Ligiës mbi dënimin e zeve, e mbi vendet e rnëshefta ku 
I 

,. gjobi jen e kontrabandistave të gjana- grihen dhe me pasë kujdes mbi ata 
. vet të monopolizueme duhane qi grihen ndër Magazc e fa- 

Leja eksportimit, _do të. jetë me KAPTINA E Vlltë brika për mos me dalë ja~hta tjnc 
gomë, dhe do ti! mbajë ngjysen kuq pa pasë pague taksën relative e pa 
e zie (Me fushë të kuqe e me shqipe Mbi veprimet Fiaincavet rnosë qenë krye të tana formalitetet 
të dezë). Art. 56. Nënpunsi i Financave! për ligjore mbi pakëtim, banderolim, rre- 

Nga Lejet e eksportimit do të shty. : anë Iabrikave, e dyqaneve dhe maga- , giistrim e vulosje të tpne. 
pen 3.000.000 copë pa gram, e pa i zinave, si mbas art. lO të ligiësrelative : Art. 60. Si mbas Ari. 17 të Ligjës 
shifer. : asht i dëtyruem me mbajt tre regjistra. : relative, Nëpunësi i Financavet përanë 

Art. 51. Si mbas paragrafit b) : Nji regjistër përdoret për duhunin qi : Iabrikave e magazeve, e dyqaneve do 
t' Art. 12 të Ligjës relative· gjithë e : hynë gjeth e delë i grimë, tjetri për të përdorc]e nli vulë të posaçme ;me 
cilli eksportues i duhanit të grimë , protokolimin e koresponëencës qi do : masë prej C. M. 3· gjatë e 2 gjanë 
ose të cingareve, për me mund me : të rrjedhi midis Nenëpunësit e Zyrës në të cillen do të jenë të shenjueme 
retirue gjysen e taksës së artikullit qi së Financave! të vendit. Regjistri i Shqipja, vendi, dhe fjalët (u muer ta, 
eksporton, asht i detyruem me i pa. tretë asht aji i Banderolave në të ci- ksa e banderoles). 
raqitë Zyrës së Financës së vendit nji tin merret shenjim mbi marrë-dhanjet Me ketë do të vulosen të gjitha 
dokument justifikues të doganës së e tyne, Si rigiistrat ashtu edhe for- paketat me duhan e kutijat me ctn 
Shtetit mbi sasin e duhanit ose të ci- mularët përkatës të këtyne, do të gare në më ndyrë qi gjysa e sajë të 

Republika '9' Shqiptare 
§go 088 

L E J E ~~':I EXPORT. 
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zajë. në banderolë e gjysa n' enë, Na, Kryetari i Republikës Sh. · _ 
KAPTINA E vine. tare, i mveshun prej vullnetit të q;~- 

Njoftime statistik~ mbi prodhimin ë , pullit me fuqinat sovrane të Shtetit, 
dnhanit fletë . i D E .. 

Art. ttl, Ç'do bulk ose pronar du- ! K R E T O J M E: 
hani, në mbarim të muejit Tetuer, i aprovimin dhe zbatimin e kësaj 
asht i detyruem me i paraqitë Finan- ! Rregullorje. 
cës së vendit nii deklaratë të vërte- i Tiranë, me 23-VIII-926 
tueme nga pleqsija në të cilen do të i A. ZOGU d, v. 
diftojë sasin e duhanit qi ka prodhue, i Ministri i Drejtësisë e 
Gjith ashtu edhe Zyrat Dogonore, jZav. Ministri i Financavet 
kanë me paraqitë nga nji listë mbi i J. Kedhi d. v, 
sasin e duhanit gjethë t' eksportuem i Ministri i P. të Jashtme 
mbrenda prrjudës nga muej Tetuer i ! . . . . H. Vrioni d. v. . . .. .. : Ministri 1 P. Botore Bujqësi 
"!ë vJe'.ës den ne Mue11n Tetuer të !Z, v. Ministri i r. Mbrendëshme 
vietës tJetër. · M. Juka d. v. 

7 

MIH. f ~. Jf M~~fHl~ffMf 
QARKORE GJITH PREFEK. E NENPREF 

Mbi çrregjistrime 
Per rregullim të veprimeve u njof 

tojmë si kuer një gjindarmë për faj 
të bamun të jetë marë ner Gjygjë e . 
të jetë elenue në një gradë sa qi të 
jetë shkaktue çregjistrimi i tij prej 
sherbimit, mbasi ti hiqet uniforma, 
do të dorëzohet në burgun e përgji 
thëshme, 

Pra mbasi tue u cregjistrue i pri 
ten marëdhenjet Zyrtare si gjindarmë 
tue u dorëzue në burgun Civil duhet· 

I
. ti sigurohet ushqim] si kur se të bur 
gosunve të tjerë nga fondi e caktuem 
për atë qellim. 22·8-926 N. 2166-11 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II. 

8 I S E DI M ET E D H O ME S S E D E P UTET VET 
Mbledhja e 40. 

E Shtuade me 15 Maj 1926 ora 4 m, d. 
(Kryeson z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 141 

Hamait1i, barkarët, karocierër, sho· 
lerët, përveç taksit të numrimit do të 
kenë edhe nga nji leje endentiteti e 
cila ndrohet në krye të çdo vieti dhe 
paguhet nji taks prej 5· 10 fr. ari si 
mbas punës qi banë. 

Art. 41. Bash kit n atyne qytetevet 
qi ndodhen në breg të detit use anës 
së liqinit a lumit ku livrojnë avullore 
e barka e që kanë skele për mbajtjen 
e përmirësimin e këtyne kanë të drej- 
të me marrë 1°]0 mbi taksin doganuer, , 

Art.4Z. Nga produkti i ekpozitu- 1 

l rave naqionale a internacjonale që nde· I 
! dhen mbrenda kufinit të bashis, ba 
shkija merr nji taksë 1° 0 mbi t' ardhu- 
nat bruto të këtyne. 

Art. 43. Nga të hollat e çdo lloj 
ilaçkë dhe pasunive të [tundshme qi 

shiten në çdo vend ku do të jenë 
mbrenda kufinit të bashkis me adju 
dikatë a pakësim të çelun nga ana e 
Bashkis merret nji taksë kasneci 2.50° ·0 
Ashtë e ndatueme rreptësisht adjudi 
kata pa lajmëruar b ashkin. Adjudika 
ta qi do të bahen nga gjithë zyrat e 
e përmbarimit do t' i shtrohen këti 
faksi si mbas ligjit të dherave. 

Nga paksimi që do të bajnë zyrat 
merret nji taksë nji për qind dhe ketë 
taksë e rnerrë bashkija e ati vendi 
ku bahet shitja definitive. Për veç tak 
sit në fjalë kërkush as përson as au, 
toritet nuk mundet të kërkojë taks 
kasneci, Plaçkat e vjetërueme qi shi 
ten drejt për drejt prej të zot nuk 
pagueinë ketë taks. Kasnecat emno 
hen nga Bashkija, 

Art. 44. Kur shitet nji shtëpi a ndër· 
tesë a pa sun i tjetër e pa luj tëshrne në 
qoftë se me gjithë çmimin që shitet 
dhe të pakën atë tri vjet ma parë ka 
nji delerencë 2 herë ma tepër bashkl- 

ja ka të drejtë me marrë nji taksë 
20°:0 mbi deferencën midis dy çmi 
meve. Ketë taks e pagueinë edhe pa· 
sunit e Shtetit e të vaktit, 

Art. 45. Nga të gjithë ndërtesat e 
pasonit e pa luitëshme që nuk janë 
shitë mbrenda 20 vjetve nga diferen 
ca e vleftës midis vleftës së sotçme 
dhe atë të parën (20 vjet) merret nji 
taksë 20° ·0 vleftimi nga bashkiia. Pa: 
sunit Shtetnore dhe ato të vakfit e 
paguejnë ketë taksë. 

Art. 46. Pyjet, korijet, kullotat e 
maratë qi ndodhen mbrenda n!! kufi 
nin e Bashkis e q' i përkasin së ba 
shku gjithë popullsis s' atij qyteti kë 
ndej e tutje Janë pasuni të Bashkis. 
Bashkiia ka të drerë të marri prej 
tyne nji taksë (për të premë drush e 
për kullotje të gjasë së gjallë) në më· 
nprë qi ka me u caktue prej Këshi 
llit të Bashkis i cili për bazë. ka me 
maarë llojin e drus që ka me u pre 
e sasin e llojin e gjasë së gjallë qi 
ka me kullotë. 
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ve qi janë në kundërshtim me ketë 
llgië dhe pjesa financiare c ligjit të 
Bashkivet me 26-V·192! janë t' ana· 

Dispozita të Përgjithshme 
Art. 47. Të gjitha taksat e gjobat 

qi shenohen në ketë ligje duhet të pa. 
guhen mbrenda 10 ditve mbas njofti· 
mit qi do t' i bahet të detyruernit a 
të dënuemit nga ana e Bashkit, Në 
mbarim t' afatit vendimi i Këshillit të 
Bashkis zbatohet nga ana e pollcis 
a të gjendarmeris si mbas rregullores , . . . . p .. J h 

b 
. .. .1 • k M101str1 1 • te as tme e në azë të se ci ës nxirren ta sat e J . . 

· b,,t Sht t't I d . . .. dë Zav, Ministri i Drejtësia gJo c e e 1 • etjruemt a 1 - 

nuemi mbasi të paguej të hollat ka 
të drejtë t' apelojë vendimin e Këshi 
llit të Bashkis përpara Gjykatores 20 
ditë. qi nga data e komunikimit të 
vendimit të Bashkis, / Ministri i Financavet 

Art. 48. Gjithë dispozitat e· ligië- S. Starova d. v. 
Tarifë për kalim të urave e të lundrave për 

Bashkin e Shkodrës 
(Ne bazë t' art. 6 të' ligjit mbi financat e bashkivet) 

Për ura Për lundra 

lueme. 
Art, 49. Ky ligjë hynë në fuqi që 

prej fillimit te vitit 1926. 
Art. 50. Ministrija e P. të Mbre 

ndshrne ngarkohet me zbatimin e kë· 
ti ligii. 

H. Vrioni d, v. 

Ministri i P. Botore e Bu!q. 
e Zav. Ministri i P. të Mbrendshme 

M. Juka d, v, 

Njeri i ngarkuem ose jo 
Kalë, mushk, gomar i pa ngarkuem 
Kalë mushk gomar i ngarkuem 

Fr. ari sent. Fr. ari sant 
10 
21) 

20 - 30' 
Karocë, karo e madhe qere, e pa ngarkueme - 50 - 60 
Karocë, karo e madhe e qere e ngarkuerne 1 00 1 20 
Karocë me nji kalë karo e vogël të pa ngarkueme - 40 - 50 
Karocë me nji kalë e karo e vogël të ngarkueme - 80 1 00 
Automobil i pa ngarkuem 1 50 2 00 
Ka, lopë, buall, buallicë viç, derr - 05 - 10 
Dhen, dhi - 03 - 06 
Qinle e keça deri në 6 muej - - - 00 

V. O; Kati mushka, e gomari të ngarkuem deri në 10 Kg. nji 
fen si me qenë të pa ngarkuem. 

Pranohet në parim dhe i referohet 
komisjoait. 

Z. M. JUKA : (Zav. M. i P. Mbrë 
ndëshme) Lutena në asht e mundur 
të pranohet me ngutsi. 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI : Bisedim mbi pro. 

jet-tarifën doganore (për herën e dyte) 
Z. V. BAMIHA : Të na japë pak, 

shpiegime Z. Minister i Financavet, 
mbi tarifen doganore qi kemi në bi· 

sedim. 
Z, S. ST ARO VA: (M. i Financa vet) 

Z. Kryetar ! Si dihet tarifa doganore 
ma shumë i u impozohet tregtarëvet 
dhe popullit. Tarifa e parë qi qe në 
zbatim kish disa kondita qi nuk i u 
përgligjëshirn interesë së popullit e 
tregtarëvet, Këto të meta u kuptuen 
nga eksperienca qi bamë këto vitet e 
fundit edhe kështu në bazë të atyne 
nevolavet qi na u çfaqnë këto ndry. 

! shime në ato sende q' importohen se 
i se n' atë mënyrë q' ishte kish shkak. 
i tue damin si në popull e ne tregtaret 
i ashtu dhe në arken e Shtetit. Për të 
i ndaluar kuotrabenden paksuem disa 
i taksa si b f. atë të alkoolit, e cila 
I • 

i tue patun nji taksë të rendë shkak- 
! tonte të baheshin kontrabanda qi nga 
i ajo darntohësh si arka e Shtetit ashtu 
I 

i dhe tregtarët e ndërshëm. Si alkvollt 
! ashtu u pakësuern taksat edhe disa se, 
i ndeve të tjesa të cilat tue patun nji 
i taksë shum të rendë <lamtonin tregta 
! rin e ndershme dhe arken e Shtetit 
j Ndryshuern edhe disa sende qi qen; 
i të përzijera me mëndafsh për të pa 
l tun nji eqilibër në klasifikimin me se. 
i nder e tieta, Kjo asht baza qi kemi 
I 

! bërë këto ndryshime mbi sendet q'im- 
' i portohen. Sn për ato qi eksportohen 
j për lë mundur qi të kemi nji s'atis- 
1 tikë u asht vue nji taksë e pakët, qi 
j nga nji e gjysmë dhe nuk kalon ma 
: tepër se dy. 
I j Z, V, BAMJH;\ : Edhe n}i pyetje 
, do t' i bëni Zotit Ministër se në plk 
l pamjen e industrlës kombtare e buj 
; qësore ç'farë politike ka ndjekun për 
mbrojtjen e tyne, 

z, STAROVA: (M. i i Financavet) 
Kemi ndjekun politiken mbrolrëse. 

Z, M. KASSO: Nga shpjegimet qi 
dha Z. Ministri na tha se për atë ma 
llë qi do të dalë jashtë i asht vënë 
nji gjymsë taksë per të mundun të gji, 
ndet statistika. Kjo nuk më duket të 
jetë arsye qi për të gjendun statisti 
kën t' i viret nji taksë se statistika 
mundet të gjindet dhe me mënyra të 
tjera edhe tue qënë se malli qi del 
nga Shqiprija nuk asht i përmirësuar 
sa të bajë konkurencë jashtë, nuk më 
duket e drejtë të viret nli taksë se do 
të na damto.ë ekonomin kombëtare. 

Prandaj duhet të ngrihet taksa e 
eksportimit. 

Shtypshkroja,,Nikaj,, Tiranë 
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REPUBI.tl~A 

fletorja ,J Zyrtare 
notohet prej Zyres së Shtypit 

Pi\)TIME: për njl mot fr. ar 12 në j Drejtimi: Zyra e Shtypit \INjl cop! e [avës fr. ar 0.25 ; nil. copë 
Sbqlpni ; fr. ar 20 )ashta; T I R A N I! e javl!s sl! kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA : 
Kë•hilli Ministruer vendim mbi marr 
veahtje për vistimin e pasaportavet. 
M. P. Mb. Qarkore mbi taksin e kas 
necit; mbi volum deftesash ; mbi të 
burgoaunit; mbi lirim internushëm pa· 
ra datës caktueme; mbi ingjinerat e 
Ba1hkivet. 
M. e Drejtësia mbi oji gjyqtar të ma, 
rrun nën Gjyqë, _ 
Min. e Fin. mbi pagesat për ushqim 

1 lnternati e të tjera. · 
Të ndryahme emnime në M Drejtësia. 
Shp. e Financavet. 

Këshilli Ministruer 

Ministri(a në fjalë me hye në marë 
veshtie per ketë qellim me Legaten e 
siper-perrnendun. 

Sekretari General: 
M. Curri 

MIN. [ ~- If M~~[H~~~Mt 
QARKOI[ GJITH PREFEK. E NENPREF 

Mbi taksin e kasnecit 
Ministria e P. të' JI/brendshme, 

i ka dergue Nënprefekturës Libho 
vës, shkresen qi vijon: 

Lajmoni Bashkien e atlr shrne si në 
pergi. të Telit Nr, s'ka dat 15-V!II 

shenim se krta volume do t' iu. dorë 
zohen Otelxhive t' atyshme të cilët 
irnë të detyruem për ç' do pages që 
uo t' u bahet prej udhtarëvet për fje. 
tje, per haje etj. t' u japin pjesen e 
defteses duke treguar dhe 5° '0 e Ba 
sh kies dhe duke mbushur pjeseo e 
dytë që do t'u mbetet Hotelxhiut, 

Mbassi ky taks do te zerë një sa 
sië t~ mjaft~ lutemi përdorimi i def- 

' tesave të fillojë sa ma parë dhe për 
a'a Hotelxhin] qi nuk do të veprojnë 
si mbas ligjit e të meren masa ndesh 
ki more 

Mbi nji marrveshtje per / 926 q· i drejton kësaj Ministrie se në I 25-8-26 N. 1009-18 
vistimin e pasaporta vet themel t' art. 44 të ligjit mbi Finan- 

1. 
• •• • 

Vendim Nr. 273 me 15-VIll-926 / cat e Bashkieve taksi i kasnecit du- 1 Mbt te burgosunit 
Këshilli Ministruer në mbiedhjen het të merret pa tjetre mbi adjudi- Shum Pr.Iektura e Nenprefertura 

e tij të sotshme të mbajtun nen Krye- karat e shtimit 2 1 t per qind dhe mbi në rasë të Shoqnimit të burgosunve 
sin e Shkelqesls së Tij Krye tarit të ata paksimet t per qind në bazë të et]. po mjaftojnë me dhanë n2"a nji 

d
Rhe?uMb!i~ës m.e Daat~rë. z. z. Josif K~- dispozita vet të nenit siperme ketij tak- akt përcjellës me nji bisedë të shkurtë 

1 mister t rejtësis e Zav. M1- . . .. . 
nister i Financavet, Musa Juka Minis- st m.bassi I shtrohen dhe Zyrat Qe- e pa .. ndo. n.~ qelli~ tue mo.s dhanë 
ter i P, Botore e Bulqesis e Zav. Mi- I verritare e ato të përmbarimit vjen as OJI spiegrm mbi pandehsin e tyre 
nister i P. të Mbrendshme, Hysen prej vetiut se edhe të dhetat kerë randësien e fajit e arsyen e marries 
Vri~ni. M(nist~r i P. të Jashtme tue j taksë do r a paguajnë. nenvrejtje. .. . 
pasë në bisedim shkresën Nr. 2348 3 Prefekturave e Nënprefekturave Nga mos dij'at e pandehsien dhe 
rnJ eh2J. vm 926 të Mlnis1ris së ~· _lë I per dije c veprim. rendësia e sajë e sidomos grada e 
as tme, e bazueme në ro on1min .. · .. , 

e Legates T k ë T
. P. Pb' .. 21-8-26 Nr. 1009,93 fapt; ndoll shpesh qt te pandehunit 

vr e n iranë, m I nJt • ~ . . . • 
mar,ë-veshtje per vistirnin e pasapor- Mbt volum dettesash me Iaje të ndryshme munt të aransen 
tave te nenshtetasve te dy Republi- Me postë po ju dergolrnë copë \'O· lehtazi kështu qi veprimet Qeveritare 
kave Grstis në disa rastë në bazen e lume deftesash mbi taksin e caktuem me randësi kryekreje ndoshta mbeten 
riçiproçitetit, vendosi t' autorizohet n' art 40 të Ligjit të Bashkieve me / insoluble. 
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e madha qi kan Bashkiet për zbuku- për pagesat e Internatit janë fare të 
rimin të qytdvet dhe tue deshirue që rregullta mbasi janë lëshue urdhën 
ç' do qytet të marri nji formë të me- pagesat e pague pa viston e Këshi 
ritueshëme dhe që t'i përshtaten ko- ; llit Kontrallues dhe veç kësajë këto 
hes së sotëshme ka ba hapat e duhu- : veprime i kan dhanë shkak ~shrregu 
na për gjetjen e dy ingtinierave të . llimeve kontable në ketë Ministri, 
zottë cër t'i përdorë vetëm për nevo- Prandaj tue u [mbështetë edhe në 

ja të Bashkieve. · raporten e Kontrollorit të Zonës IV. 
Pra deri sa të rnbriinë këta mos . datë 12-8-826, kjo M:nistri e gjikon 

të na bahet as ndenji proponim i tillë · t' arsyeshme qi ZZ. Leonidha Milo e 
se për shkaqet e sipër tregueme nuk Kostumin Marko si ish Drejtorët ea 
ka posibilit.t të mirret parasysh. , sajë Drejtori deuoh ·n me nga 15 dit 

S. Sh. Me gjitrë ketë ka nunra qi ' rrogë dhe të d nyrohen të rregullojnë 
para datës caktuerne s' kan t~ bajnë me plan ose mbarimi · veprimet e pa rregullta mbrenda dy 

Rasta të shpeshta na kanë dhanë i tyne nuk a-ht mvarus në ndodhjen . javë i'e ose për ndryshej shuma e pa. 
të kupëtojrnë se shumë t' internuern e ingjinierit, për këto ky urdhën nuk . guernc pa rregull të shpaguhen prej 
per faje të ndryshme po lirohen para ka të balë dhe lypset Bashkiet ate dorëzansvet të tyn~. 
afatit të caktuem ase disav~ kur po : t' a plotsojnë rre mjetet që kanë. Dishmija e Arkës për ndaljen e 
u vlen afati po kalojnë shumë ditë j 23-8-26 Nr. 2119-8 rrogës të na paraqitet sa ma parë. 
pa u lirue, dhe kështu mbetet në he- 1· _ I shkon për njofrim e veprim Dre]- 
shtle veprimi i lirimit të tyne, : Ml Mil J~JA [ ~~f JU ~I(~ tori ve Financjare Giinokëstër e Durrës. 

Për mos me i dhanë shkas tt til!a 1 23-8-926 N, 294-10 
I 

veprimeve tl! kundra Iigiëshme, të !Mbi nji Gjyqtarë të marrun 
rtjedhuna ma tepër nga mos kujdesia l nen giyqë 
e nëpunësave kompetent, për mbas l . . . . . : 
edit p r sit 0· të I · • k të u· , : Z. Sadedin Borshi ish Gjpqtari : s I o o I e I a1mon1 e mtnl· , . E · .. · · · 
t ..• 15 ditë ë . 1, .• t b i Hetues i Korçës i marrun nm gjyqë : mn1me ne Ministrlen e s ne t p rpara se I Je m u- : : 

shë afati i caktuem për vuejtjen e in- l për shpërdorim detyre me akt gjyki- : Drej tësiës 
t · · . , d , · · dh : min Nr. 317 d. 4-8-926 të Gjvqit të · ernimit të ç o t internuernit epa : · Me dekret Presidencial Nr 204 

.. d . , i Diktimit (D. P.) ka marrë ndalim giv- ' pasë nJI ur hen të dytë t ona, mos : . . . . . .. d. 12-8-926 Z. Sadedin Borshi ish 
. . . . . : q1 për fbJet qt akuzohej tue u denue . . ' 

U! lirohet 1 internuemi. i .. . . . .. Gjyqtari H tues i Korçës u emnue 
M I · s • • k hë . .. , velem për mos kujdesim te treguern . . os ajmenmi me o ë në meny. : Giyqtari Paqtues në Kukës në vend të 

. . . : në kryen të detyrës m¢ fr ari 100 ; . . ten e sipërtregueme shkakton përgje- i . . . .. .. :. . · Z. Demir Sokolit i cili për shkaqe 
gl·e----<e : gjobë në bazë te § te I. te nemt 10! : f .1. dh d h . 

,:u • - : , .. K d p 1 : arm Jare a orë ekjen, 
24 8 26 N 2 ~07 : re o . ena . · . · • r. o : Tiranë më 22-Vlll-926 i Tiarnl! më 22-VIII-926 

Mbi Ingjinierat e Bashkievef 
Po shifet se në ditët e fun~it disa / Ml~l~I~IA ( fl~~~[A~f J 

• Prefektura e Nenprefektura, për z bu- i • .• • 
kurimin e qyteteve ose të tjera nevo- i Mbi pagesat per ushqim 
ja kësodore të Bashkive, jan tue kër- ! Internati e të tjera : qitet në adiudikatë e dheta e duhani! 
kuem lngjiniera, por tue qenë se In- i Ministria e Financavet, i ka der- 
gjinierat e Botores janë tepër të zanun j gue Drejtoris se' Financavet Ylonës, 
me punërat e tyne principate nuk ju J shkresen qi vijon: 
premton koha me kryem edhe nevojat l Në përgjigje mbi shkresën e atje- 
e Bashkieve, i shme Nr. 705-V datë 6-Vill-1926. 

Nii mungesë veprimi siç u tha 
sipri tue qenë se shpesh i ep shkak 
aratisjes së pandehunve me rendësi 
e në ketë mënyrë cenohet mir-vaitia 
e qetsies botore, lutemi qe kën 
dej e tudje, në letër përcjelljen qi 
do i epet gjindemeries për shoqnimln 
e ç' do të pandehuni të spjegohet në 
atë qellim përcjelljes dhe grada e fa. 
jit të tij. 

23-8-26 Nr. 2490 

Mbi lirim t' internushem 

Këjo Ministrie tue ditë nevojen e 

Te ndryshme 

Shp. e Financavet 
Me vendimin Nr. 15 datë 19-8-26 

të Këshillit Administrative të këtushëm 

të katundeve Karmë mëtoje e vjerdhë 
acljudikata profizorc fillon ç'me 20-8,26 
e deri me 25 të k. m. dhe ajo defi 
nitivja qi lëshohet prej 26·8 e deri 
31-8-26. 

Veprimet e bame n' atë Drejtori Pukë 22-8,26 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II .. 

B IS ED .IME T E DH O MES SË- OE PUTET VET 

Me nderime qenë. 
P. Kryetarin e Kom. të Financavet A V p h . · k , Q rt. . rano et I preje tit .> F, Vokopola d -v, . 

· ver1s. 
Art. VI. Janë t!! periash'ueme prej 

tagreve të hymit: 
a) Gjanat qi u përkasin Kryetarë 

ve të Trupit Diplomatik t' akredituem 
në Shqipni me kondita reciprociteti. 

b) Plaçkat e mobiliet e vendosjes 
së parë qi u përkasin konsujve t ko 
mlsionevet e aenkomisjonevet të hue] 
me kondita reciprocitëti perjashtohen 
me kondita reciprociteti uniformat ; 
Flamurët, stemet, dhe nga nji arkë 
hekuri për si ç'do konsolat e nenkon 
sulat :qi u dërgohen oga Qeverlt e 1 

tyne, 
Veprimet e tregueme në ketë arti- 

kull kryhen mbasi t'i paraqitet Doga 
navet nji deklaratë e nenshkrueme 
prej t' interesuemit e qi të permbajë 
emrin e sasin e gjasë. 

c) Gianat qi vinë në emen të ndo- 1 

Mbledhja e 40. 
E Shtuncil• me 15 Maj 1926 ora 4 m, d. 

(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 
Vijon nga num 142 

Këndohet raporti i komisionit si 
pason : 

P. T. 
Kryesis së Dhomës Deputetvet 
Komisjoni i Financavet me mble 

dhjet e ndryshme, tue pa.ë pranë 
numurin legal bisedoj mbi tariten e 
mbi ligjin doganor dhe me vota una 
nime bani ndryshimet ki bashkangji 
tun kemi nderin me i parashtrue asaj 
P. T. Krpesiie për t' a vumun në bi 
sedim të Dhomës. 
Tiranë 30-IV-926 

Ndryshimet qi ka bamun 
Komisjoni i Finan. mbi 

. ligjen e tarifës Doganore 1926/ 
PJESA I. j 

Art. I. li. Ngelin si kanë qenë. 
Art. Ill. Taksat e tjera shtetnore 

qi randojnë me ligjë të veçantë mbi 
alkoolin, pitet et]., t' importueme e 
t' eksportuerne nxjeren nga an' e Do 
ganës. 

Art. IV. Perjashtohen nga tagri 
doganuer gjanat qi përmenden këtu 
poshtë : 

I) Ato qi vijnë për Kryetarin e 
Republikës e të familjes si mbas dish 
mis së vërtetueme nga i autorizuemi 
prej Kryesis me urdhën të posaçëm. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, ~. 9, IQ, f 1, 12 
pranohen si kanë qenë, 

13) Landa qi sillet me qellim ndër· 
timi për ndertesa të Faltorevet e të 
Lutietorevet s. m. th. trena, binarë, 
drasa, çemento hekura etj. Nevoja e 
këtyne gjanave do të vërtetohet prej 
Zyrës së P. Botore e të forcohet prej 
Këshillit Administrativ të vendit. 

14). Ngelet si ka qenë. 
15). Anulohet krejt. 
!6). Pranohet si ka qenë. 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ngelen 
20). Pranohet me ndryshimin e fja- 

lës »përmirësue , në »meremetue», 
25, 26) Ngelin si kan qenë. 
27} Pranohet si ka qenë me shti 

min e frasës »Këjo nevojë duhet , me 
qenë e vërtetueme edhe nga Dr. I P. 
i Shendetësis 28, 29) Ngelin si kanë 

nil anile të hue] lufte qi të ndodhet 
përkohësisht ndër ujna të Shqipnis 
mbas nji deklarate të Komandantit. · 

Art. VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII. 

Ngelin si janë në projektin e Qe- 

Ndryshimet e bamuna prei 
Komisionit të Fmancavet 
mbi tarifen e përgjithshme 

të tagravet doganore 
t' importimit 

Kategori e I. ngelet si· ka qene 
në projektin e Qeveris. 

KATEGORI e II. 
Gjana ushqimerë ahtazaah, 

shpendi ë peshku 
Nr. 15 Mish giithtarësh kulet. Fr. ar. 

a) Mish shtazës per veç 
derrit 
I) i njomë 
2) i krypun 

,, 300 
300 " 3) i thatë e tymilun · 

(pasterma • 400 
4) suxhuk _,, 400 
5) ngelë si ka qenë 

b) Mish derri 
1) Mish i njomë " 

. 500 
. 2) i luypun ngelë -· 
si ka qenë 
3) i thatë 
4) ngelë si ka qenë 

Nr. 16 pranohet i Qeveris 
Nr, 17 Mish shpendi e shta 

zësh: 

" 700 

a) Mish konserve 
b) Ngel i Qeveris 

V. O. enëvet teneqeje nuk 

" 400 
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4 - 
u zbritet lara 

Nr. 18 Undyrë, tlyen (gjalpë) 
a) Undyra të shkrime ,, 500 
b) • pa shkrime " 400 
c) Mazë {ajke) 

1) e njomë " 300 
2) e krypun " 500 

ç) Pranohet i Qeveris 
Nr. 19 Vjamë (dhjamë) 

a) i shkrimë " 300 
b) i pa shkrimë " 300 
c) ngel i Qeveris 
ç) dhjamë derri 

" 500 
Nr. 20 Djathë 

a, b, c) ngelin të 
Qeveris 

ç) Kaçkavall ,, 400 
d) Zvicer, Olande e 

visesh tjera " 400 
Nr. 21 Pranohet e qeveris 
Nr. 22 Tarnbel (qumësht) 

kos, gjizë ; 
a) Natural ,, 100 
b) i kondencuem e i 

sterelizuem : 
Q Lang ,, 
2) Miell tambëli giith 
faresh ,, 

c) Ngelë i Qeveris 
ç) gjizë 

Nr. 23, 24 Pranohen të 
Qeveris 

Nr. 25 Peshk për veç sara 
gavet (ciroja) : 

200 

pranohet i Qeveris me 
shtimin në P. dhe re 
ndi 2 dhe në fuçija 
me shëllinë 

Nr. 26, 26, 28, 20 pranohen 
të Qeveris 

KATEGORI e Ill. 
Drithna prodhime fushet e tjera 

Nr. 30 Grunë gjithfarësh kuint, 25 
Nr. 31 Thekra ,, 15 
Nr. 32 Kallamoqi (misri) 
Nr. 33 a) ttlb 

1) i zakdnshem 

" 

2) i regiun (malto) 
b, c, ç, Pranohen të 

Qeveris 
Nr. 34 Oriz 
Nr. 35 pranohet i Qeveris 
Nr. 36 Miell: 

a) Gruni 
b) Misri 
c( Orizi 
ç) elb! e tjera ngelin të 

të qeveris 
Nr. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46 pra 
nohen ato të Q, ve ris 

Nr. 47 Biskota • 105 
Nr. 48 pranohet i Qeveris 
Nr. 49 Brumë (të tharmë) për 

,, 

" 

" 37l, 2 
,, 20 

" 1 O 

maje birre etj. <s 50 
KATEGORI e IV. 
Pemë e barishta 

Nr. 50 portokolle etj. 
Nr, 51 pranohet i qev. r.s 
Nr, 52 Rush e kumbl'a : 

a) Rush: 
1) i njomë pranohet i 

kuint. 35 

10 qeveris 
2) i thatë ,, 100 

5 3) pranohet i Qeveris 
b) Kumblla: 

J) të njoma ngelë i 
Qeverisë 
2) të timituna c të 
thata 

Nr. 53 Fiq: 
a) pranohet i Qeveris 
b) " " 
c) prr perdorimie in- 

dustrilal " 

" 

20 

Nr. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 
61, 62, 62, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 
m, 74, 75, 76, 77, 78, 
w, 80, 81, 81, 84, 85, 
86, 87, 88 të kategori 
vet IV. V. VI. prano 
nohee pikris ht te pro 
jektit të Qeveris. 15 

8 Nr. 89 Sheqer kuint. fr. ari 
a) pranohet i Qeveris 
b) (mesalla) (llom) 
c, ç, d, dh) pranohen 

të Qeveris 
Nr. 90, nr, 92, 93, 94, 95, 

96, 97 pranohen ato 

,, 60 
9 

të Qeveris 
KATEGORI e VII. 

Pije gjithfarësh: uj minerale, 
borë ë tjera 

Nr, 98 Birrë 
a) Nder fuqija 

b) Nder shishe 
Nr. 99 Alkool (spirto) 

a) mbi 24 gradë 
b) nen 24 gradë 

21 1- 

kuint. 31 

,, 300 
,, 210 

c) ngelë si ka qenë me 
gjithë V. O. 

! Nr. 100 Raki gjithfarësh: 
a) ndër fuqija " 300 
b) ndër shishe " 40t) 

: Nr. 101 koejak: 
a) ndër fuçija " 300 
b) ndër shishe " 340 
c) markat rnetaksa, mar- 

h I, barbarezo kamba 
me shishe " 200 

Nr. 102, 103 pranohen ajo të 
Qeveris 

Nr. 104 Rum: 

50 
a) ndër fuqija 
b) nder shishe 

Nr. 105, 106, 107, 108, 109, 
110) pranohen të Qe· 
ve ris 

Nr. 111 ufulli çfarë do që U! 
jetë " 100 

" 300 
,, 350 

40 
Nr. 112 ngelet i Qeveris 

KATHEGORJJA e Vlll. 
Duhan tymek e burnot 

Nr. 113 Duhan 
kulur. 400 

,, 600 
a) gierhë 
b) i grimë 
c) ngelet i Oeverls 
ç) cingare me letra ,, 

V. O, Pranohet si ka qenë 
1500 
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Nr. 114, 115 pranohen të 

Qeveris 
KA TEGORIJ A e IX. 

Nr. 116 Voj ullini : 
a) nder fuqij a 
b) ndër shishe 

Nr, 117, 118, 119, 120, 121 
praenhen të qeveris 

Nr, 12l voj peshku : 
a) I) nder fuçija 

2) nder shishe 
3) emulsion skot 

Nt·. 123 Pranohet i Qeveris 
KATEGORIJA e X. 

Lëkura e tjera pje aë shtazësh 
të pa punueme 

Nr. 124 a) të njoma kulnt. fr. ari 
1) qiojash e edhash ,, 50 
2) delesh u dhijsh ,, 30 
3) lopësh e tjera lëku- 
ra të trasha !" 25 

b, c) pranohen të Qeveris 
Nr.tt25, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134, 

~" 200 
,, 220 

• .. " 
" 

135, 136, 137 preno 
hen të projektit 
të Q1;Vl:fiS. 

KATEGORI e XI e XII. 
Lëkura të regjuna të punueme 

e të lustruëme 
N1·. 138 P. A) pranohet i Qeveris 

,, B) rendi parë të 
zakonshme kuiet 90 
2) nuelë si ka qen; 
P. C) shevërone • 350 

Nr. 138 P. C. d, dh, e, f, 
pranohen të Qeveris 

Nr. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 14~ 149. 
150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, pra, 
pranohen ts projektit 
Qeveritar. 

KATEGORIJA e XIII, XIV, e XV. 
Letra kartuça e aende të punuemi 

prej tyne 
Nr. 169 pranoher i Qeveris 
Nr. 170 Letra mbështiellse 4 

a) • të trasha 
b) " ,, holla 
c, ç) pranohen të Qe- 

" ,, 

5 
veris 

Nr, 171, 172, 173, 184, 175, 176, 
5 pranohen të pro- 

jektit Qeveritar 
Nr. 177 Letra kopjativa~ · 

V. O. Letrat kopjative pa 
bojë (karta velina) du, 
het të jenë të përeiellu 
na me një deltenë të 
fabrikës shitëse për vër 
tetimin që letra në fjalë 
prrmban të nakten 30°[0 
sqplur (surfur) 

Nr. 178. Deri me 200 pranohen 
të Qeveris 

Nr. 201 Sende letre ose kar 
tuçi të pa përdorueme 

a) me mëndafsh e me ar- 
gjent e me ar " 510 

b, ~, ç) pranohen të Qeveris 
Nr. 202 Regjistra të shtypsh- 

10 

" 

kruem: 
a) të pa lidhuna ,, 30 
b) të lidhuna më kartuç ,, 50 
c, ç, d} pranohen të Qe- 

veris 
Nr- 203 deri me 236 pranohen 

pikërisht të projekttit 
Qeveris 
KATEGORIJA e XVI. 

Lesh pelhuri e sende tjera prej tij 
Nr. 237 Pelhurë teshi : 

a) rendi I, 2 pranohen të 
Qeveris. 

a) rendi 3 " 320 
b) Pranohet i Qeveris 

Nr. 238 deri 243 pranohen 
të Qeveris 

Nr. 244 Pranohet. i Qeveris 

5 

4 
6 

tue i shtue fjala (xha 
qeta granish e petka 
kësodore) 

N. 245 deri në 253 pranohen 
të Qeveris 
KATEGOSIJA e XVII. 

Mëntlaf sh pelhurë e gjana 
:te punueme prej tij 

N. 254 Pelhurë me mëndafsh 
a) Pranohet i Qeveris 
b) ngrihen numerat I, 2, 3, 

dhe në në vend të t)?• 
ne vehet frazi : (pet- 
h urë mëndafshi e 
përzime me lënde tjera)" IOOO 

c) pranohet i Qeveris 
Nr. 255 dhe 256 pranohen 

të projektit të Qeveris. 
KATEGORI e XVIll-XXVII 
Petka. artikuj mode e tjera 

tesha të qepuna . 
Nr. 257 deri 26i pranohen të 

Qeveris 
Nr. 265 kapella, fesa e qe 

leshe: 
, b, c, ç, dh) pranohen 

të Qeveris 
P. D. tjera ,, 400 
P. E. kapello qeleshe 
Iese Ieuri, stofe, kadi, 
feje edhe leshit e të 
përzime. " 500 

Nr, 266 e deri 280 prano- 
hen të Qeveris 

Nr. 281 sende _ të pa . përme- 
ndune me k11uçuR ;11 160 

Nr. 282, 283, 284 pranohen 
ta Qeveris 

Nr, 285 Barut për giuti _ ,, 102 
Nr. 286 Barut dinamit e lia· 

25 

game ,, 
Nr, 2S7 Deri 306 pranohen të 

Qeveris 
Nr. 307 pur mermeri 

a, b) pranohen të Qeveris 
rendi I} , e ,, 

,, 2) ngelet si ka 
qenë 

3! 

3 
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Nr. 308 deri 357 pranohen t! 
Qeveris 

Nr. 358 togza, ncizhde. mah 
muza e komçe : 

a, b, c, ç) pranohen të Qeveris, 
d) Masha, kravate etj, ,, 120 

Nr. 359 deri me 401 pranohen 
të Qeveris. 

Nr, 402 Makina për me nxje- 
re uj( ,, 20 

Nr. 403, 404 pranohen të Q,:. 
KATEGaRIJA e XXVJII. 

Mjete u.lbtimi 
Nr. 405 karoca (karro) : 

a) pranohet i Qeveris, 
b) ,, 80 
c) ,, 75 
ç, d) ngelin te] Qever;s. 
db) ,, 50 

pjes:,e qi përmend ka- 
rrot- ngel si ka qenë 
i Qeveris. 

Nr. 406-428 pranohen te Qe 
veris 

KBTEGORI] A e XXX. 
!ende ndezëse ' la,e (qi lajnë) 

Nr. 429 Benzin : 
a) për makina : 

1) me teneqe 
2) ngel i qeveris 

b) ngel i qeveris. 
Nr. 430 deri 507 pranohen të 

Qeveris. 
Nr. 508 vegla e mjete stolimi 

për theatre e qinema 
Nr. 509 Fitme qincmatografi 

a)to qi s'kthehen pa- 

" 

guetnë " 200 

Ndryshimet e bame mbi 
, Iisten e glanavet për 

exportim 
Kategorija e 1. pranohet e Qeveris 
Kategorija e JI. Nr, 16-26 peshkë 

a) j njomë ,, 4 
b) i krypun ,, 6 
c) j thate i t)'mltua ,, 6 

FLiTORJA ZYRTARi 26 OUiHT 1926 

hen të Qevcri3 
Kategoriia e lii. 
N umerat 19, 20, 21, 22, 
pranohen të qeveris. 

Nr. 23 -35 groshë, fasule, bathë, 
merxhymen (rhier) e 
tjera këso llojet. 

a) U! njoma pranohet i 
b) të thata 

Nr. 24, 25, 26, 27, 281 prano 
hen lë Qeveris 

KATEGORI e IV. 
Nr. 29-50 Q;tro (cedri) 

20°]0 si mas art. I. caktohet tue u 
mbështeturi mbi fakturëo origjinale të 
cilën i zoti i gjasë asht i detjruëm 
me i paraqitun tue shtuem në deftesë 
(bejaname) të gjith shpenzimet e udhë 
timit të gjasë deri në doganë. Kur 
.çmirnet qi përmban faktura janë 25°10 
ma t' ultë se çmimet e shitjes së gjasë 
në treg me shumicë, Dogana ka të 
drejtë me e çmue si mas rregullores 
në veprim., 

Z. V. BA.MIHA: Dispozita qi për. 
mban ky artikull mbi të marrunit ad 
valorem 20°10 të cilën e ka pranue 
dhe komisjoni, unë e shoh të tepërt 
se me ketë mënyrë do të jepet shkak 
qi tregtari të marrë dy faktura kur 
blerë mallë. Nji mbi vleftën e vërtetë 
të mallit dhe nji për të paraqitun në 
Doganë. 

Z. S. STAROVA: (M. i Financa 
vet) Z. Kryetar I Ky sistem qi merret 

i 20° 0 ad valorem asht pranue prej 
1 · shum vjet edhe sa për atë qi thotë 
3 : z. V. Bamiha se tregtari mundet të 

ç) në shëllinë ,, 6 
Nr. 17-28 Putarka ve peshkut ,, 15 

Kategorlia e H. Nu- 
metat 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 18 prano, 

,, 2 

a) qitro israelite për ç'do copë 0,50 
b) qitro bakallë të kripuna kuint. 5 

Nr. 30, 31, 33, 34, pranohen 
të qeveris 

Nr. 33 59 arra 
a) me levezhga 
b) pa levezhga 

,, 
• 

5 

Kategori V, VII, V.11, ; marrë edhe nji fakturë fatso, ketë e 
IX, X, XII, XIV, XVI, , parasheh paragrafi i fundit i këtij ar. 
XX, XXVI, XXVII, pra- : tikullr i cili thotë se "kur çmimet qi 
nohen të Qeveris. ' shitet në treg me shumicë, Dogana 

Z. F. VO'{OPOLA : Me ndryshl- ka të drejtë t'a çmojë si mas Rregu 
met qi ka berë Komisjoni asht bash- , llores në veprim. Kështu qi asht marë 
kuem edhe Qeverija, prandaj nuk shi- , masë për kontrollimin qi të mos ba 
fet nevojë të viret në votë dhe e Qe- : het shpërdorim. 
veris, por për ketë bisedimi duhet Z, H. DELVINA: Komisjoni ka 
te vazhdoje mbi atë të komisjonit. marrë parasyshë qi të merret kjo ad 

Pranohet : valorem 20°, 0 për disa sende qi mun, 
Këndohet art. I. si pason : · det të jenë të reja si b, f. çpikje e tj. 
"Të gjith gjanat qi hyjnë në shqi- se gjith sendet e tjera i parashef ta- 

pni paguelnë tagrin doganuer si mas rifa doganore. Në ketë ishte bazuar 
tarifës së kësaj ligjë. Gjanat qi nuk Qeverija qi e kishte berë edhe në ketë 
janë të përmenduna në tarifë e qi u bazue komisjoni q 'e pranoj. 
nuk gëzojnë nonji lehtësim a përlash- Z. V. BAMIHA : Nuk asht për atë 
tim Iigjuer të veçantë, i shtrohen ta- qi tltot! Z. H. Delvina qi kjo dispo- 
grit doganuer 20°[0 ad valorern.» zitë do të jetë për ato sendet e reja 

Pranohet të çpikuna se po të qe kështu nuk 
Këndohet art. 11 si pason : do të thosh paragrafi i fundit i këtij 
"Vlefta e i{anavet qi paguejnë artikulli qi "kur çmimet qi përmban 
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raktura janë 25% ma të ulta se sa dojnë me ligie të veçantë mbi alkoo 
çmi met e shitjes së gjasë në treg me tin, pijet e tj. t' importueme e eks- 
shumicë d. m. th. nuk asht për këto portueme nxierren nga an' e Doga- 
se ato sende qi edhe nuk janë çpikun nës, 
s'mundet të kenë çmimin e shitjeve Pranohet 
në tregun t' onë. Sa për kontrollimin Këndohet art. IV si pason : 
q'i flet artikull ashtu si na tha Z. : "Përjashtohen nga tagri doganuer 
Ministër edhe ky nuk asht i mialtuë- . gjanat qi përmendën këtu poshtë: 
shëm se si e dini tregtari fiton si I. Ato qi vijnë për Kryetarin e 
mas mallit. Për nji tux do të fitojë Republikës e të familjes si mas de 
nji përqindje të madhe, por për ato : shmis së vërtetueme nga I autorizue 
sendet qi janë të domosdoshme si për : mi prej Kryesis me urdhën të posa 
shëmbell miell ose nji send tjetër çëm, 

miafton të fitoj! 500/o, 2. Gjanat e përdorueme qi sjell 
z. S. STAROVA : (M. i Financa- udhtari me vedi për nevoja vetjake a 

vet) z. H. Delvina e shpiegoj Iare qi vijnë ma vonë e në qoft se doga. 
mirë se si tha dhe Z. e tij të gjith na nuk dyshon se janë për përdorim 
sendet q' importohen në Shqipni u vetjake f udhtarit. 
caktohet tagri i doganuër si kur se 3. Gjanat e pa përdorueme qi 
thuhet n' artikullin e parë, por ky sjell udhtari me vedi kur tagri do- 
asht për disa sende qi nuk parashifet ganuer i tpne të mos ka përxejë 30 
në tarifën doganore. fr. ari në vleftë. 

z. V, BAMIHA : Z. Kryetar J 4. Cigëret qi sjellë udhtari me 
Z, KRYETARI: Mbi ketë pikë z. vendi kur të mos ma tepër se 100 

e juej foltë dy herë dhe si mas rre- copë cingarcta 20 cingare të trasha 
gullores s'kini të drejtë të flisni prej gjith gjithselt (puro). 
prap i:::. Teshat shtëpijake të përdorue- 

Z. V. BAMIHA : Këtu po bisedo- me të nënshtetasvet Shqiptare qi vde 
het tarifa doganore, shpirti i tregtis, s.n në vend të hue], 
dhe me ngutsi, nuk paskemi të drejtë 6. Veglat e përdorueme bashkë me 
flasin tri herë ! pjesat e përkatëshrne qi bijnë zeieta- 

Z. KRYET ARI : Rregullorja na r~t e mekanët për ushtrimin e zeiës 
thotë se slclci prej deputetëve! nuk 
mundet të flasë ma tepër se dy herë, 
veç se kur t'a kërkojë shumica. 

Tash pranoni Z. e juej të flasë 
përsëri Z. Bamiha ? 

ZANA : Le të flasë. 
Z. V. BAMIHA : Nuk dua të më 

bahet hatër kur se rregullorja m' a 
ndalon I 

Z. KRYET ARI : Po e ve në votë, 
Kush asht antar të pranohet art. lii. ksh 
tu si asht, të ngrerë dorën. 

Pranohet 
Këndohet art. Ill si pason : 
"Taksat e tjera Shtetnore ~i ran- 

së tyne, 
7. Teshat shtëpijaket e vetjake, 

mobilet e veglat e përdorueme qi 
shpërngulet prej nji vendi në nii tie 
tër për me zanë vend në Shqipn ie 
miaft qi hyrja e tyne t!! bahet ja ma 
von se gjashtë muej prej datës dësh 
mis së shpërnguljes. Ky përjashtim 
bahet prej doganës mbas paraqitjes 
së nji dëshmije së vërtetueme nga 
Bashkija e vendit ku udhtari i shpër 
ngutun të ketë vendosun banimin e 
tij, 

8, Gjanat historike e tenografike, 
e të moçëme qi sjelten për Muzet 

'1 

kombtarc. 
9. Mostrat e modelet qi nuk kanë 

tregtlre e nuk përdoren për qëllime 
të tjera. 

10. Barrot, armët, topa, midraljoza 
e municjon lufte qi sjell Qeverija 
drejt për se drejti për vehdi, asht~ 
dhe për instrumenta të nevoishëme për 
luftë, përdorimi I U! cilavet i ashtu 
ndalue popullit. 

11. Akivol (cerceull) me trup te 
vdekunit pas paraqitjes së dokumnn 
tavet të lëshueme nga autoritetet kom 
petente. 

12. Gjanat qi hyjnë n'interpot eks 
portohen në nji Shtet U! hue] mbren 
da kohës së caktueme prej ligjës. 

13. a) Landa qi sillet me qëllim 
ndërtimi për ndërtesa të falëtorevet e 
të lu.ietoreve d. m, th. trena, binarë, 
drrasa, çemento, hekura etl, Nevoja e 
k!tyne veglave do të vërtetohet prej 
Zyrës së Punëve Botore e të forco 
het prej Këshillit Administrativ te 
vendit. 

b) Landa qi sillet për ndërtesa 
shkollore e ura kur këto të bahen me 
ndihmën e popullit si edhe pjesët e 
kamalizimit të krojevet qi çelen për 
dobia publike. Në këto rasa Dogana 
pranon vërtetimin e Këshillit Admi 
nistrativ. 

14. Të gjith gjanat mobiljet e ve• 
glat qi sillen për lutjetore e faltore e 
qi përdoren vetëm për nevojën e 
ushtrimit bestmtar s, me th. shtrojë 
gjithfarësh, petka meshet, gota kel 
shejta, statute figure, kumona, flamuj, 
armonium, qira etj. Nevoja e këtjne 
gjana vet do të vërtetohet me nji dif • 
tesë prej anës së të parit të vendit 
për ku gjanat janë të destinueme. 

vijon . 
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Mbledhja 32 ve të paguem edhe shkaqet e page- i 
. . sesë, i L. · .. 

E Shtunde 22-~·1926 ora 1~ -~· Këjo llogari, shqyrtohet, e përcje- i 1gJe 
Kryeaon, kryetari Z. ~· EvangJeh 1lun me nji raport prej kornisisë, shty- i . I, Taksa e xhelepit e caktuerne në 

. z. KRYET ARI: Bisedim (për h~- pet dhe u përndahet Senator ve edhe j Ligj en me datë Fr. ar 0,50 (pesëdhj :t 
rën e parë) mbi DekrerLiglen shtoi- · vihet në rendin e ditës për me marrë ! santim) shtohet në fr. ar 1 (nji) për 
cën e nenit 1 dhe e paragrafit C_ e nga Senati vendimin e nevojshëm, ka j koke. Në rasë qi Oeverlja shef se në 
nenit 2 të Ligjes me datë 28-Vll-1925 m, i njoftue Ministris 5;:; Pinancavet l disa vise nuk profitohet nga tregëtlja 
mbi rregullimin e pasunis së Shteti për m'u vue në Buxhetin Konsumtiv ! e bagëtisë ka të drejtë ketë taksë t' 
në Sarandë. . . . të përgjithshëm të Shteti'. j abresë deri në fr. ar 0150 (pesëdhjet 

Z. KRYETARI: Mbasi Z. Mrn1st~1 Në- qoftë se Buxheti i të prishu- j santimar). 
I Financavet ndodhet në Këshillin M1- nave të Senatit nuk votohet në kohë, 1 II, Dispozitat e ligjeve të tjera qi 
nistruer, dhe tue qenë se Përlaqësue- atëherë të prishunat e tij rregullohen j janë në në kundërshtim me ketë ligj?, 
si i Ministris e vjen në Senat asht tue u zbatue mbi Buxhetin e motit ! janë të pa fuqishme. 
i _smuer jam i mendimit qi _bisedimi 

I 
kaluem, qi do të mbesin në fuqi deri j Ill. Keio ligje hyen në fuqi qi di. 

mbi ketë Dekret-Liglë t' azhurnohet në votimin e Buxhetit të rij "Pra due 1 Hin e shpalljes. 
për mbledhjen pasuese për m'u ndo- të dii a u pregadit kë]o llogari dhe I IV. Ministrija e Financavet detyro· 
dhë z. Ministri për me dhanë shpie- në mos asht goditë duhet pregaditun i het me zbatimin e kësa] ligje. 
gime mbi te' para mbarimit të këtij sesionit. ... j z. S. PAPA: Përpara se të prano- 

Pranohet. z. A. DIBRA: T' i shkruhet Mini· ! het në parim duhet të studiohet në 
Z. KRYETARI: Mbasi gla tjetër strisë së Financavet për pregoditjen e l pikëpamje juridike se në mos asht në 

për ti! bisedue nuk kemi, mble~hia llogarive si mbas nenit të posaçëm të i kundërshtim me Ligjet në veprim Sl! 

mbyllet n' ora 12 për t' u mbështjellë rregullores. 1 i si mbas Ligj es në veprim taksa . e 
të Hanën me 24-V·l926 ora 10 para Pranohet. ( xhelepit ka qenë Fr. ari 0,50 dhe kis- 
dreke. Këndohet shkresa e Dhomës së j ti i parë në bazë të kësa] Ligje asht 

Deputetve Nr. 21 l-I datë 23-V-1926 i mbledhun qi në Pri1lë, pra _duhet të 
me të cilën përcillet Ligja mbi taksin i dijm qi kë]o shtesë a do të merret 
exhelepit e propozueme prej Kryesis i vetëm për dy kistet e tjerët qi janë 
së Komisionit të Financave! dlie e vo- ' pa u nxjerrun, a po do të merret dhe 
tueme me 'ngutësi prej Dhomës së shtesa e kistit të parë qi asht rnble- 
Deputetve për m' u votue edhe prej dhun në Prillë ??. E dyta në paragra- 
S tit : f,n e dyt~ të nenit të parë thuhet ena 1. : . 

z. A. DIBRA: Me qenë se koha j » Në rasë qi Qeverija. shef se në dt· 
asht e shkurtun te këndohet raporti : sa vise nuk duk profttohet nga _tfeg· 
justifikues e t' i referohet Komisjonir i tija e baktlsë, ka të drejtë ketë tak- 

të • · l së t' a zbresi deri në fr. ari 0,50 (pe- me ngu esi, : k .. k .. 
· · 'f'k · · : sëdhjet cantim are) }) Por ëJo r1ion Këndohet raporti Jush I ues st v1· : ,. · . 

. . · : privilezhe për disa vende e cila nsht 
JOD, I • • d' 't . . : kundra Statutit, pra Jam 1 men 1m1 
Tue marrë para sysh nevojën financla- : . h . • h t ë dl dit/ls 
re të Shtetit me nji anë dhe vleftën 1 qi ças tia t.ë ve e n ren in e · 

. . . . : për m'u bisedue. e fitimet e bagëtisë ne tjetrën anë ; 
proponoj Projekt-ligjen e bashkanjgi· j 
tun mbi riiien e taksës se xhelepit l----·---~--~--- 
nga sant. 50 në fr. ar 1 me lutje qi l Shtypsbkroja »Nika]» Tiranë 

të votohet me ngutësi prej Dhomës 
së Deputetve, 

K andohet Ligja nen për nen si vi· 
jon: 

B I SE DI M ET E SE N AT I T 

Mbledhja 33. 
E Hane me 24 5-26 ora 1-0 p, d. 

: Mledhjen· e kryëaon Z, P, Evangjeli 
Këndohen emnat e ZZ. Senatorve 

dhe mungojnë ZZ~ E. Frasheri (leje) 
P. Harito (leje S. Vrioni Sh. Verlaci, 
Sh. Serreqi (leje). 

Mbasi' u gjend shumica Z. Kryera 
ri çeli mbledhjen. 

Z~ Gj. ÇOBA: Para se të hyjmë 
ne rendin e ditës dua t' i baj nji pve 
tje Kryesisë Art: 122 i rregullorës së 
mbrendshme të Senatit thotë kështu; 
«Mbas mbarimit të motit financjar 
edhe mbrenda dy muejve, Arkëtari i 
qendrës asht i detyruar t' i paraqes 
Kryetarit të Senatit nji llogari mbi 
shpenzimet e Senatit të vjetit financjar 
qi kaloj, tue tregue sasinë e të hotla- 

vijon 
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REPUBI.tI~A SHQIPTA~E 

Fletorja 1 Zyrtare 
~otohet prej Zyres së Shtypit 

PAJTIME: për njl mot fr. ar 12 në /I Drejtimi: Zyra e Shtypit 
Shqlpni ; fr. ar 20 [ashta ; T I R A N ~ 

.. 

II
Njt copë e javës fr. ar 0.25 ; njl copë 
e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA: Arr, 5. Dreitorinat e Fermave Mo 
dele mbassi të caktojnë sasinat e ne 
vojshme për far e për ushqim perso 
nalit e të kalshevet, e per tepricen 
mbassi të ket marrë pelqimin e Mi 
nistriës së Bujqesiës shitet si mbas 
dispozi'avet t' art. IV. 

Art. 6. Drejtorinat e Ferrnavet Mo· 

Shp F . . dele n' anë e Komisionit e me pelqirn 
. e mancave, gJyqeve _________ __:_· të Ministriës së Buiqesiës kan të drejtë 

Regullore me bi blerje e ndrrim prodhimesh 
Mbi veprimet e ndryshme për rregulltmin ·e ushqimit të perse- 

të fermavet Modele nalit e të kafshevet të Fermave, 
Art. 1. Të gjitha prodhimet e _pe· Art. 7. Dr, jtorinat e Fermavet Mo. 

rimet, e pemurinat të Fermavet Mo- dele për rregullimin e veprimeve! 
dele do të shiten prej Drejtories së janë të detyrucme me mbajtë si mbas 
Fermavet në Ferme e në tregun e modeleve! rregjistrat e nevojshme mbi 
vendit. shitjen e spenzirnevet e bame nder 

Art. 2. I shtrohen shitjes në treg forma, gjith3shtu mbi prodhimet e e 
e në rnenyren që bahet fjalën' art, I, materialit të ndryshme. 
dhe të gjitha prodhimet e gjasë gjallë Art. 8. Shuma e t' ardhunavet të 
të fermavet Modele. Fermave Modele kondra deftesavet 

Art. 3. Drejtorinat e Fermave! Mo 
dele kan të drejtë me ba shitjet e 
sendevet të shenjueme n' artikujt e 
nalt-përrnendun, kurse vlefta e prodhi 
mevet në treg nuk i kapercen shumen 
Fr. ari 500 (peseqint) 

Art. 4. Prodhimet e drithnavet të 
ndryshme që kaperxeinë shurnen Fr. 
ari 500 shiten prej :nji Komisioni të 
shenjuem prej Këshillit Administrativ 
të vendit, · 

Rregullore mbi veprimet e ndryshme 
të fermavet Modele; 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi mënyren 
e pranimit të smuerve të vobekt në 
Spitale; mbi mbledhjen e taksavet të 
bedelve, 
Të ndryshme mbi gjetjen e Vulës, mbi 
zgjatim të afatit të bartjes së Krypës, 
emnime në M. P. Mbrend. " 

pultit me fuqinat Sovrane të Shtetit. 
DEKRETOJ ME: 

Aprovimin dhe zbatimin e kësaj 
rregullorije. 

Tiranë me 23-Vlll-926 
A. ZOGU d. v. 

Ministri i Drejtësis 
Zav. Ministrit Financave 

J. Kedhi d, v . 
Ministri i P. të Jashtme 

H. Vrioni d, v, 
Minis1ri P. Botore e i Buiqësies 
Zav. Ministri P. të Mbrendshme 

M. Juka d. v. 

MIN. ( ~. If M~ft[H~~HMt 
QARKORE GJITH PREFEK. E NfNPREF 
Mbi menyren e pranimit ~ 
të smuerve të vobekt në 

Spitale 
dorzohen arka vet Financjare të vendit. Si mbas shkresës Nr. 1548 dat 21 · 

Art. 9. Fermat Modele [an të de- VIIl-926 të Dreloriës së Perg]. të 
tprueme me tregue në fund të ç'do Shendetsiës, lutemi me ba shpalljen e 
muajit nga nji formular mbi shpenzi- duhun se kur ç' faqet nevoja e të 
met e bame mbi prodhimet e vjeluna shtruemit të ndo nii të s' muerit të 
e të shitu na. vobektë nde Spitale, nuk lyps, t të 

Art. :o. N inistri e P. Botore e Buj-1 përshkohen aktet vertetimet n~ Zyrat· 
qesiës autorizohet per zb-ati~1in e kë- qendrore të këtushme, të cilat shkak- 
saj rregullorije. tojnë dam in e lë s' muetit, por t' i - 

Na, Kryetari i Republikës Shqip- dergoinë drejt për se drejii në nji Spi-'· 
tare i mveshun prej vullnetit të po- ta\ a dispenseri të Shtetit ma t' afer- 

BKSH



me, të cilave mjaftojnë t' ju paraqe 
sin leter-vobcksien e vertetueme . nga 
autoritetet lokale qoftë të Qeverriës 
ase të Bashkiës. 

Për pranimin e të vobekteve të 
smuet në menjren e sipër- tregueme, 
u janë dhanë urdhenat e duhuna të 
gjitha Spitaleve e dispenserieve. 

26-8- 26 Nr. 2536 
Mbi mbledhjen e taksave 

të bedelave 
Ministria e P, Botore e Buiqesiës 

me shkresën e sajë Nr. 1383-111 dat 
2-4-Vlll-926 na njofton se si mbas 
marfëveshtjes qi ka ba me Ministrlën 
e Financavet mbi mënyren e mble- 

. dhjes së taksave të bcdelave, kanë 
vendosun qi keto taksa të vilen prej 
nxjerrëseve Financjare. 

Lutemi pra të porositni të gjitha 
autoritetet Administrative e Gjindar 
merlie ete kendej ë tud]e mus të mbe 
ledhin të tilla taksa, si kunder asht 
qenë ba me parë prej tyne, por ata 
t' i njoftojnë popu'Iit se ata qi deshi 
rolnë me pague taksen, t' i u adreso 
hen Zyrave! të P. Botore, të cilat kan 
fue i sjellë nder nxjerrsat e Drejto 
rieve e Zpravet Financjare të vendit 
për të marrunit e të hollavet e për të 
dhanunit e duerve prej an ~s së Mi 
nistrlës së Financavet, 

Për sa u tha sipri janë lajmue v e 
çacerisbt të gjitha Zyrat financjare e 
Botore prej Ministriës qi dipendohen. 

W-8-26 Nr. 2541 

Të ndryshme 
Mbi gjetjen e vulës 

Zyra e Doganës Vorri Papës me 
Shkf. Nr. 147 d. 30-VII-926 njofton 
se vula z,r1are qi i pat humbun u 
gletë. 

Shtohet se vula e hurnbua ç' prej 
30-7-626 që u gjet, ka vleften zyrta 
re si ma parë, 
Shk~gë~ S-8-926 

Ptl~'.(ORJA ZYRTAR~ 27 GUSHT 1926 ------------------------------~ 
Shp. e Gjyqevet Mbi zgjatim të a fatit të 

bartjes krypës N . . k . . 1 c· 
• • • • : ë gJyqin nmine të llnokastrës 

AdJud1kala e bartjes 3000 kuintal- : ,. di I d të h k A qe: ro 1 me yer apura uncer 
ve të krypës Durrës-Peshkopi e 1500 : lë d I t Sh b Bilbil N. . . . . , pan e 1urve a an 1 1 nga 1- 
kuintal tjerë Durrës-Mat me vendim : · Sh t M 1 h - M 1 : vica, evqe a es ova nga a e- 
të Këshillit Administrativ të Prefek- : ih F . o· K · . .. .. . . . : s ova e eJzo 100 nga uç1, të pan• 
turës se Dui resit zgjatet den me : d h ë bi · · b K : e ur p r gr:i rue e marre ro të oçe 
31·8· 9~6. · L' · S h · , -cit nga u a en. tue qenë t' arma. 

21-8-976 : - tosur me daten 5-6- H>ZO, kjo Giyka. 
Emnime në Min. P. të tote me vendimin Nr. 101 datë 10.7 

Mbrendshme 1H26 vendosi Iajcsinë e të pandehur- 
Si mbas urdhnit të së Shkelqpe- : vet Shaban Bilbil, Shevqet Malesho 

shmes Kryesies së Republikës Z: Nev- ' va e Fcjzo Dino me krim dhe denim 
ruz Taçi, emnohet definitivisht Pre- e tyre me burgim të rende të perje- 
fekt i Kosovës, tëshrne, dhe ngarkimin e spezevet 

* , Gjykore prej groshë ari 395 mbi ta, 
· tue lenë vend për kundershtim e Dik: 
tim. 

Gjinokastre, 10-8-1926 · 
p. 907 

Polic i Tiranës Z. Murat Selimi 
ka dhanë dorëheqjen, në vend të tij 
si mbas urdheriit Nr. 1682-IV cat 12 , 

I 

VIII 926 të P. T. Krpesiës së Repu- i 
blikës emnohc t Z. Self o Mahmudi. i 

I 

i Theritet i padituni Rapi Kristo 
Shp. e Financavet : Adham me pare banusë në katundin 
Me vendimin e Këshillit adrninis. : Goshtivisht tash me banim të mos 

I 

d. sotme adjudikata mbi shitjen e të ditur qe të çlaqet përpara Gjyqit Paq. 
"tretave si dhe të dherave duhanit të , tusë të Kolonjës në dalë 24-XI-25 dhe 
këtij qarku zgjatet deri me d. 5 9-26 , me oren 10 para dreke qe të gjyko- 

Durrës mi! 22-8-26 i het si i paditur perpcdiien që ka ngre. 
Drejt, financave! hun kundra tij paditësi Petro N. Pro. 
• dan për një det prej 4 1 t Lira otto- 

E dhela e duhanit për vjetin 936 mane me kamatën ligjore të mara hu- 
të rretheve Has e Lumë si mbas ven- ha me datë 25-Vl-1910. 
dimit Nr. 69 d. 24 8 26 të Kshillit ad. Në rast të mo, çlaqunit diten e 
u qitën në adjudikat shpallet se shi. permendun të gjyqit ka me vijue gjy, 
tja provizore fil.on me 15-8 26 deri qi në mungesë ti tija si mas li~jit. 
me 5-9·26 definitivja vazhdon de ri me Kjo letre ftesë per ti zene vendin 
15-9-26. e komunikimit si mas Nr. 26 të pro. 

Kukës, 14-8.26 cedures civile varet në salle lë gjyqit 
Kryenëp, Pinancavet dhe jepet për botim në fletoren Zyr- 
* tare. 

Mas vend. Nr. 1•)5 d. 21-8-26 të Ersekë me 16 Gusht 1026 
kshillit adm. e dhita e duhanit prej p. 1 O p. 916-1 Gjyqtari Paqtues 
prej 21-8-26 deri me 10-9-26 leçitet * 
dhe prej 11 · S-26 deri me 21 · 9.213 shitet. Theritet i padit uni Pande li Petro 

Gramsh me 23 8-56 Kosta Ziko me parë banusë në katu- 
Kryenëp. Financës ndin Goshtivlsht, tash me banim te 

Krpetar! 
' Le ter-Ftesë 
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mos ditur që të çfaqet përpara gjy. 
qit paqtues të Kolonies me dalë 24 
Xl-26 dhe në oren 10 para dreke që 
të giykohe(si i paditur për padijen që 
ka ngrehur kundra tij paditësi Petro 
N. Prodani për një det prej 27 Lira 
Engleze me kamaren ligjore të mara 
huha me datë 13 Shtator 1013. 

Në rast të mos çfaqunit diten e 
permendun të gjyqit ka me vijue 
gjyqi në mungesë të tij si mas ligjit. 

Kio letre ftesë për të zenë vendin 
e komunikimit si mas Nr. 26 të · pro- 

cedures civile varet në salle të gjy. 
qit dhe jepet për botim në fletoren 
Zyrtare. 

Ersekë me 16 Gusht 1926 
p, 10 p. 916 Gjyqtari Paqtues 

* 
Theritet i padituni Josif Kosta Ziko 

me parë banusë në katundin Goshti 
visht tash me banim të mos dtur që 
të çlaqet përpara gjyqit paqtusë të 
Kolonjes me datë 24-Xl-26 dhe në 
oren 10 para dreke që të gjykohet 
si i paditur perpadijen qe ka ngrehur 
kundra tij paditësi Petro N. Prodanit 

për një det prej IQ 1 /1 lira Ottomane 
me kamateu ligjore të mara huha me 
dara të ndryshNe. 

Në rast të mos çfaqunit diten e 
permendun të gjyqit ka me vijue gjy 
qi në mungesë të tij si mas ligjit. 

Kjo I, tre ftesë për të zenë vendin 
e komunikimit si mas Nr. 26 të .pro~ 
cedurës civile varet në salle të gj).'qit 
dhe jepet për botim në fletoren Zyr. 
tare. 

Ersekë me 16 Gusht 1926 
p. 10 p. 916-Il Gjyqtari Paqtues 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II. 

BISEDIMET E DHOMES SE DEPUTETVET 
Mbledhja e 40. 

E Shtuntle me 15 Maj 1926 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 143 

15. Të gjith gianat qi sillen prej 
Bashkivet për lulzimin e zbukurimin 
e qytetit me kusht qi të bahet legali, 
zimi prej Këshillit Administrativ të 
vendit. Gjanat prej të cilave! brshkija 
mund të ketë nonji fitim nuk përja 
shtohen, 

16. Vegla e orendi anije q! janë 

tueme ose kanë me u përlashtu: me 
ligji të veçantë për shvillimin e in 
dustris e të bujqësis së vendit. 

20. Shtazët qi janë të përja. htue 
me ase kanë me u përjashtue ng i 
tagri doganuer me ligjë të veçantë 
për shvillimin, shtimin e përmirësi 
min cilsuer e sasuër të tyne. 

21. Gjanat e vendit ose gjanat e 
iazhtme qi kanë dague tagrin doga 
nuer të cit t qiten prej Shqipnijet në 
nji vend të huej e kthehen përsëri në 
Shqipni pa kenë përshvue nën shiki- 

të nevoishëme për mirëmbajtje, në min doganuer të vendit të huej. Kio 
qoft se dogana nu\ dyshon se për gja do të vërtetohet pr.] doganës. 
nevojë të tyne, 22. Gjana! artistike qi sjellen prr- 

17. Gjanat e ushqimit qi sjellcn kohësisht për ekspozicion (panaglre) 
ngn aniet vetëm për ushqimin vetjak \ theatre kinematograf e cirkus. me 
l' anjetarvet e të udhtarvet me kushte I kusht qi të nzjerren ma von jashtë 
qi këto gjana të mos qitet [ash:a ani- I Shqipnis. 
jevet e me u shkarkue në tokë. 23. Gjanat qi dalin për t'u mere- 

18. Gjanat qi sjellin me vehdl ba- I metue e do të këthehen prap në Shqi- 
norët qi janë përtej kufinit t,cv vendit, 
në qoft se tagri doganuer i tyne nuk 
kapërcen fr. ari 2. 

19. Makinat e veglat me p'esat e 
përkatëshme, të cilat janë të përjash- 

poi në qoft se pjesët kryesore të kë 
tyne nuk pësojnë ndryshim të math. 

24. Thas, fuqija e enë të tjera qi 
blihen për t' eksprrtue mbrend tri 
muej maxtmun, prodhime vëndit, Për 

këto doga merr depozitë tagrin tue u 
rezervurn me i kthyem në rasë eks 
portimit. 

25. Thasë, fuç·ja e tiers të cilat 
në ras t' importimit kanë pazue takrin 
e mbrapa dërgohen me prodhime 
vendi ose të zbrazuna për me u ~a~ 
thyem të mbushuna. 

26. a) Clanat qi sjellen vetëm për 
nevoja të veta prej Institutit ti! Kryqit 
të Kuq, mbasi të bahet vërtetimi prej 
këshillit Administrativ të vendit. 

Kjo nevojë duhet me qenë e vër 
tetueme dhe nga ana e Drejtoria së 
P, së Shëndetsis, 

b) Dhantit e ndhmat në naturë qi 
vijnë për të vorfën të Kryqit të Kuq 
e internate civile të vorfën. 

27. Bagtit qi vinë nga Shtetet fqij 
për me verue ase dimnue me kusht 
qi të këthehen përsëri mbrenda gja 
shtë muejsh. 

Për kthimin e tyne mbrenda afatit 
të sipërshenueme do të merret nji si 
gurim. Afati mund të zgjatet vetëm 
me konditë qi t'u shtrohen liglës së 
xhelepit. 
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4 FLETORJA ZYRTARE 27 GUSHT 1926 ------------------------------- 
28. Prodhimet e tokevet të katun- bashkohëshe me mendimin e z. S. Këndohet art, V, si pason : 

devet kufitare të cilvet u kan ngelë Blloshmit do 11 ishte se Qeveriia do Art. V. Familjet qi emigrojnë në 
tokët [asktë kufinit të Shqipnis e jo t'i bllrte vetë teshat e Ushtarëvet. Por Shtetin Shqiplarë u bahet nii perlash 
ma përtej se 5 km. Në ketë rast Ism- : me qenë se këto blihen me anë të : tim tagri nji herit si për bakti e kaf 
sarë: do të provojnë me dokumenta \ tregtarvet e po të përjashtohen nga ! sha ashtu dhe për dhe për dritna qi 
prensln e tokavet të tyne. : tagri doganuer mundet të bahen shum i mund të b.jnë me vehdi për ushqi- 

Z. S. BLLOSHMI : Në paragrafin : shpërdorime jam i mendimit qi të mos '. min e tyne. Kjo duhet dishmohet prej 
' I 

10 të këtij artikulli thuhet se përjash- : përjashtohen. · të parvet të katundit ase të lagjes ku 
' I 

tohen nga tagri doganuer si armët ; Z. K. FLOQI : Z. l(rydar ! Në do të banojnë e do të vërtetohet c- 
topat midraljozet e tjera municjone qi ( komision të Pinancavet c shqprtuarn i dhe nga Këshilli i administratës së 
sjell Qeverija drelt-përdreitë për ne- ! ketë ligj2 edhe bamë mJdif1kimet c ; vendit. 
volat e saj, : nevojshërne të c lat u kënduan. i Përpara se me u lirue girna nga 

Këtu proponoj qi të shtohet qi / Por mas! kanë shpëtuar disa gjara i Dogana, i in.eresucrni do t'i japin nji 
të përjashtohen dhe teshat qi silllen · qi nuk janë ndrequr si f. v. në para- : dor-zani të mjaftueme pt r me rnbu 
për ushtarët. Në m'u thëntë se sillen : grafin 15 t' artikullit IV ku thuhet se 1' lue tagrin doganuer e shumën e dy 
me anë të tregtarvet këto tesha dhe al' : përjashtohen të gjith gjanat qi siellen fishueme të kët.j p~r gjobë po qe se 
herë mundet të bahen shpërdorime, : prej Bashkive për lulz.rniu e zbuku- j vertetohet se gjarut e sj elluna nga i 
at' herë do t'u them se mundet të : rimin e qytetit me kusht të legalizo- ; in Lt resucrni nuk janë pasuni e tij e 
gjejmë nji mënyrë qi t'i kontrollojmë : hen prej këshilit Administrativ të j [anë sjellë për tregti. 
s~.um lehtë, Se mundet të formohet : vendit, nuk mi.fron kjo vetëm me l Petjashtimi u bahet vetern atync 
n~~ komlsjon i posaçëm i përbern prej : legalizim, pra proponoj qi lë sh'ohct J qi këndej c tutje amlgrcir.ë në Shqipni, 
OJI nga gjendarmerija e nji nga Ush- : edhe fjala «kontrollim» J Pranohet 
trija si. edhe nji nëpunës i Financës i Pranohet ~ . ! Art. VI. Jan·~ të perjashtueme pre] 
edhe si të kontrollohen prej këtyne Z. Q. KARAO::,MANI : Në para- : ' a • t të h it . · • , . f' .. . .. . . 1 ,a.,r:nc e ym1 • 
at herë të përjashtohen prei· taksi: gra in 7 te këti] artikulli thuhet se : ) a· . H k . K • • 1 a jarnt qt u pd a510 ryetarvet 
doganuer. Ketë desha të shtohet . përjashtohen ato sende qi sjell nji l të t . o· 1 tik ' k dit x · . . . · c ru::nt ,p o,na 1 · l a ·re i uem o.,. 

z. s. STAROVA. (M i Financa- udhrar I cili asht shpërngulun nga Sh . ·. k dit . it ti ' . · · · .. .. . . • q1pn1 me ·on I rec1proc1 • 1, 
vet) Arsyet qi nuk. janë përjashtue · OJI vend, po a do le r-ëriashtoben . b) 1)1 ck t bil t d •· 

d 
. . . . a,,,. a e mo I a e ven o~Jcs 

këto tesha e tha vetë z s Blloshmi . e he patat qt sjellën me veh'ë nuset : .. .. . . . . . • · : .. .. .. . · se pare qi u përkasin Konsujve, Nen. 
se këtu sr dihet të shumtat herë te- , kur vune nga OJI sh et tjetër të cilat k . k . . k .. . , .. . . ·onsuJvi! rornisjonevet e nen omtsJo· 
shat e ushtarvet sie llen me anë të , mundet t~ Jenë te pa përdoruerne ? .. ... . .. . . , . . . . never te huejë me qonditë rec,proct- 
tregtarver edhe kështu nuk: do jetë · Se unë Jam I rneodimit qi këtpne t'u . 
1 h 

I •• • h h , teti; 
e të të kondrollohen se cilat janë për perjas to en nga taksi se kështu e p . . . . . . k .. . erjashlohen me kondi:a rec1pro. 
ushtarë dhe cilat Jane për tregti Ke- ane dhe shtetet e fJera. Sa për a'a . . . . . . . · : . .. . .. . . · citeu uniformet, f!amuit sternet dhe 
m1 prova q1 në Qeverit e para nga q1 ·vene [ashtë dhe e bajnë pajën nuk : .. .. . ~ .. , ' ·· j ht' · · th të oga nJJ arkët hekurit, qi per çdo kon- 
per as trnct qt bahëshin janë shkak- em, por ve em për ato nuse qi janë . , 
t h 

. . · .. h . .. .. sollak zergohen oga qcverit e tync. 
ue s um shpërdorime. Kjo na detyroj : nga n11 s tet tje tër ethe vunë e mar- · . .. • . 
q i edhe ç'd 

5 
d ë Q . : tohen në Shqipni : Veprimet e tregueme ne ketë ar- 

o en p. r zyrat even- · · · 
tare qi të jetë duhet tëpague] taksën. ; Z. S. STAROVA : Përjashtohen / tikull k:ry~~n mbassi t'u paraqitet Do- 
Veç kësaj edhe në budgetin janë she- : vetëm ato sende qi iacë të përdorue- . g-i~av1e~ OJI dekla~at e. ne.n.shkrue~e 
nuar shuma të posaçme për të pague : me edhe të tjerat kush do qoft do të . prcJ. t 111tere.suemit. e qt të përmbaja 
taksën doganuer, Prandaj me gjith se ; paguej takrin doganuer. : crnmn e. sasin ~ ~~a~ë. . . 
këto të holla nga oji dorë . dalin dhe , Z. KRYETARI: Po e ve në votë. , .. c) .GJanat qr vune në emen të ndo· 
në doren tjetër hyjnë, për arsyet qi Kusht ~sht antar të pranohet art. IV. : nj'. anije .të huaj lufte qi të ndodhet 
thashë ma nalt të mos bahen tl! tilla a~htu s1 ash_t vetëm me shtimin e fje. ; p~rkohësisht në ujnat e Shqipnis, mbai: 
përiashtime. lës "~.ontro~1111" në paragrafin 15 të : OJI deklarates të Komandantit. 

.. ngrere dorën. : Prar.ohet. 
Z, B. BEGOLLI : Edhe une do të Pranohet : · Art. VII. Janë të periashtueme nga 
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ligjë përkatëse mbsssi ~të bahen ve- tagrin doganuer mbi peshë lordo dhe 
primet me nji taport mjeket e në mu- në qofshin se enët janë dergue prej 
ngesë të tij me anë t' autoritetit të këndej për ndoj kursim. Pesha lordo 
vendit shiteu n' ankan pa pritë kohen asht ajo peshe qi nxierret prej peshi- 
e caktueme e pa kryem formalitetet e mit të gjana vet me gjith enët e p.shtie- 
tjera, e të hollat e nxjerruna nga shi- llësat e tyne, Kur disa gjana për ne- 
tja shtihen n' arkë si të holli në rojë voja të bariu nit shtihen nder dy· palë 
e mbahen kështu deri n'afatin ligjuer. enë atëherë u rrëzohet pesha e nie- 

b) Gianat qi ndodhet nder enë qi nës enë të jashtme. 
rrjedhin e i Zoti nuk i rnesr ase nuk Pranohet. 
giindet, në vend, apo Dogana nuk Art XVII. Të gjitha enët e pështjell- 
mund t' ja dorëzojnë të Zotit për shkak sat e notueme në tarifë bashkë me 
hundershtimesh a penglmesh segues- gjanat si edhe ata snë e pshtiellsa qi 
trimi etj., atëherë këto g.aua shiten po perrneriden këtu poshtë, njehen si 
n' ankante e veprohet si mbas para- peshë neto reale me gjanat qi për- 
grafit (a) të këti] artikull. mbajnë: 

Pranohet. 1. Fnët e mbuluna me gjana ush. 
Art. XIII .• Kur paguhet tagri doga- qimit për mos me marr air. 

nuer për nji gia këlo nuk mund të 2. Enë e pshtiellsa qi kanë ko sme- 
këthehet edhe në, qof.ë se i zoti do tik, droge, mjekore artikuj Iarmaçlle, 

Art. X. Gjana vet qi basen avariat t' a këthej nga :ka ardhë apo me e sheqer, konservë, r.çel e ugjyrë si e- 
n' udhtim për huië qi prej vendit të dergue njeti. dhe tjera kesn enësh e pshtiellësesh 
mbram të blemjes se tyne e kjo gja Pranohet. qi nuk mund të ndahen prej gianavet 
provohet rregullisht me provë Ior.u- Ar. XIV. Kur tagri doganuar me- kur shiten me pakicë. · 
ne, mbassi të vërtetohen prej nji Ko- rret gebimisht për nji gia qi asht e 3. Letra ·pshti°ellësa, pshtiellsa ~ka- 
misionit kompetente se kanë nii dam periashtueme ase merret ma teper se llaji për çokolate etj. këso dore pei e 
ma se 10°/0 dhet per kint, u zbritet asht në tarif, atëherë do t'i këthehet tel metali qi lidhin kutija etj., letër 
prej tagrit doganuer aq per qint sa të zotit tagri doganuer i merr gabi- të hollë, pamukl je, bombona pëlhurë 
të vertetoher darni i bamun. Per gla- misht ma pak, i zoti i gjasë asht L gjana dorcelane, gastare, gjylpdna e 
nat qi udhtojnë për tokë avarija do . detyruem me e pague mungesën e tjera gjana cikrime këso::tore. 
të vërtetohet nga ana e Këshillit Do- : në qoftë se i zoti gjasë nuk gjindet 4 Kar uca me pe], gjyi)a letra 
g.nuer ku do të ndodhi edhe nji pies- ! .ketë mungesë do t' a pague] shkak- drrasa të holla e të vola me· të cilat 
tar ~i Këshillit administrativ e nji I tari. janë pshtiellë pej, sherita, pel~ur;;; e 
dhomës së tregtis ë i Bashkis. . Pranohet. gjana të konleksjonuerne (ndrequna). 

Pranohet. : Art. XV. Pcrjashtohen nga taksu e 5 Kutija kartuçi, druni, metali qi 
Ari, XI. Per gianat e laguna bre- exponimit t\! gj;tha gianat qi nuk ja- përmbajnë kapsula, maje pendash, la- 

nda kohës qi kalon ndermjet ngarki- në të përfshima në tarifen e gjanavet ngje parfumerie e gjana këso dore të 
mit e të dorëzimit të tyne në rnaga- t' exportimit. cilat nuk kanë nevojë të ndamit në 
zina ase t' imterpot ase per ato qi të ' Branohet. shitieie me pakicë. 
ieaë bamun avarij it n' udhtim, kanë Pjesa II. 6. Këllela e ku!ija qi kanë trajten 
leje të Zotët nen vcreitlen e Doganës Mënyra e veprimit mbi enët e glas qi përmbajnë si vegla muziko- 
me i hap për me i tha përpara se e darat e tyne re vegla qirurgiike e optike gja të pa 
t'i jenë të detyruem me i u shtruem Arl. XVI. Të gjitha glanat qi mbas pun peme prej ari e argienti. 
vepravet doganore. tarifës doganore i shtrohet tagrit me Pruesi i gjas mundet, mbas deshi. 

Pranohet. nji shumë fr. ari 10 e poshtë për kujn- rit m~ pague tagrin doganuer U! gjas 
Art. XII. a) Gjanat qi mun të pri- tal, përveç atyne qi janë të shenjue- ndamas prej klletevet e kutiiavet. Në 

shen përpara kohës së caktuerne në me ne listën e kësaj tarifë, paguejnë qoftë së gjanat tagrohen me copë ate- 

tagri i importimit gjanat e rnonopo 
uzueme si letra cingaresh ç'do forme, 
gypll, shkrçpsa e letra loje, 

Pranohet. 
Art. VIII. P, rjashtohen nga tagri 

doganuer gjanat e prishuna në mëny 
rë sa me ngelë pa vleftë tregtare me 
konditë qi të shqimen nga ana e të 
Zotit përpara nënpunsavet kompetentë 
të doganës. 

Pranohet 
Art. IX. Kur në llogori të tagrit 

doganuer dalin: franksjone centimesh 
e milimesh nuk do të merren ma se 
pesë centimë e do të llogariten si mbas 
shembullit këtu poshtë: 

Tagri doganuer prej fr. :ari 5, 25 
njehet per fr. ari 5 e tagri prej fr. ari 
5,26 njehet si fr. ari 5 e pesë të qinta . .. '. 

Pranohet 
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herë kllefat e kutijat tagrohen me co- nji (1) gram. 
pë atëherë kllefat e kutijat tagrohen Pranohet. · 
me doemos vetmas. Art. XX. Nr qoftë se M diftesen 

Pranohet. nuk asht shenjue pesha neto-reala, atë· 
Art. XVIll. j zoti i gjas ka të drejë herë tagri doganuer paguhet mbas 

me kërkue tagrimin e gias mbi pe- peshës qi të nxirrei tue rëzue taren 
shen neto-reale, si mbas art. 2 në ligjore prej peshës lordo t' envet; për 
qoftë se e shenion në difresë Dogana me muitë me rëzue taren ligjore asht 
për me e vertetue e peshen neto-reale nevojë qi gjanaj tëgiinden nder enë 
peshon gfanat mbasi t' i nqajnë prej pshtjellsa qi ju përkasin. 
të gjithë anëvet e pështjellessvet të Pranohet 
jashtme e të mbrendëshme përveç aty- Art. XXI. rsnët e pështlellsat e 
ne të përmenduna n' art. 17 të cilavet tashtrne qi nuk kanë vlehje tregtije e 
u rëzohet prej peshës lordo enet e qi përmban gjana të përjashtuerne 
pështjellësat e jashtme e të mbrend- prej tagrit dopanuer apo gjanat taro- 
shme. Prej peshës lordo rëzohet edhe hen mbas peshës neto, nuk pagueinë 
pesha e rrathvet hekuri s mishemat qi tager doganuer, Enët e pshtjellësat qi 
përdoren me lidhë disa gjana si edhe përmban gjana! të cilat tagrohen mbi 
pesha e kashtës e bykut, letrave, co- mbi peshë lordo nuk paguejnë tjetër 
pavet letrash, kundrevet sharre e zdruk- tager dogauu.r, për V1;ç· atyne qi ju 
thave qi vlejnë me i isolue, me i mpro]- merret bashkë me gjana. Enët e pshjell 
të e me i shtrengue gjanat nder enë sat pa vlefte tregtije janë këtu : Arkë 
të tjne, 

Kur tregtari nuk asht në gjeje me 
tëeguem në diftesë sasia e vërtetë të 
peshës netoreale, ka të drejtë me ha 
pua enët e me dalluem peshen e gias 
prej peshës s' ene vet e- mandej me pa 
raqitun diftesen. Ky veprim do të ba 
het para nëpunësit të ngarkuem nga 
dogana. 

Pranohet. 
Art, XIX. Në qoftë se enët të gja. 

navet t' importueme kanë nji trajtje e 
duken se edhe në peshen janë baras, 
Dogana zbrazë vetëm disa nnë qi i 
ëakton aju vetë për me vërtetue pe 
shen neto-reale. Kur peshimi mbas 
provës së bame, të kalojë ma se pesë 
për qint të peshës së shenueme në 
diftesë atëherë asht nevojë qi të zbra 
zen të gjitha enët. Në qoftë se doga. 
na deshiron me caktue mbas proves 
së bame në peshim nli peshë neto 
realo, e nji peshë të përpjestjestu erne 
(proporsjonal duhet qi peshimi i enë· 
vet të zbrazuna të llogaritet deri në 

të vogla qi përbsjnë .hurma, gozhda 
çelike e tjera fuqijat qi përmbajnë 
gozhda, cemento e gjana të tjera si 
këto ; thasët e çementos e ata të gri 
sun e t' arnuem sa mos mund të për' 
doren ma si thasë e tjerë. Kanavaca 
e rrathë hekurit (xhember) baluishë e 
mbështiellsa e tjera kanavacë, mishe 
maje qi përmbajnë enët me sod kau- 

stike e lan]e të tjera si këjo ; shishet 
qi përmbajnë zhivë e acide nuk i shtro. 
hen tagrit doganuer, as enët e pshqe 
llësat e mbrendshme e të jashtme të 
permenduna n' artikullin 18 të cilat 
nuk kanë vleftë tregtije si rrathë he 
krit, mushema, kashtë bykë, letrash 
krunde sharre e zdrukthash. 

Pranohet. 
Art, XXII. Pshtiellsat e jashtme qi 

kanë vleftë tregtije tagrohen mbas 
lloji të landës prej së cillës janë të 
permbam. Kjo masë aplikohet sido, 
mos për enë e fuqija bakri ase me· 
tali tjetër, thasë, arkë, kutija, teneqe 
të bardhë, teneqe e samuna burmash 
qi përdoren me mbështjellë kutija e 
kllefa saftjani e kuriia të bame prej 
letre marokine per sahate e gjana ar. 
gjenti e ari e kutija kartuçi të pa pri 
shuna. 

Pranohet. 
Art. XXIII. Në qoftë se pesha e 

landës druni ase pesha e enëvet qi 
permbainë lanje nuk mund ~të cakto· 
het për shkake t' arësyeshme, dogana 
rnerrë si masë një të meter kubit e 
të hektolitrii masen qi vazhdon: 
Landë lisi e arre për m.3 kl. 900 

" të tjera ,, 750 
Hektoliter L. ,, 100 

Pranohet. 

Cilsija 

Lista e taravet Iigjore 
Ecë e pshtjellsa Tara me kl. për 

çdo kuintal të pe 
shës lordo 

Fuqija, e barita e vosga 
hekri a llastre hekri 
Fuçija e barita e vosga druni 
en! druni qi përmbajnë se 
e cila dy enë teneqeje 
Enë teneqjeje 
Darnizhana etj. enë kësodore 
Thesë 1 

Voi-pi]e e 
landë giith. 

Kafe shefer oriz 

" 2 
Tabakë xham 
e kristali 
Gjama të punueme 

arkë 
kaf na 
ark! fuçija 

20 
16 

10 
5 
8 
1 
2 

16 
10 
29 
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me xham kristali 
Gjana metali 
Gjana të tjera 

kafaza e kosha 12 sipër: 
arkë e Iuçiia 8 I) i pa treton • 120 

' arkë fuçija barita baula 15 2) i tredhun ,, 150 
kafaze e kosha 10 b ma poshtë se M. l.40 • 100 
balluj denga me rrathë hekri 4 c pelë. 
ballu], denga pa rrathë 2 !) M. 1.40 e sipër 

Pranohet 2) M. 1.40 e poshtë ,, 120 
Art. XXIV. Kë]o li gjë hyn në fuqi prej ditës së shpalljes. ç maz i pll ndamë prej 

Pranohet s· smës 
Art. XXV. Gjanat qi ndodhen në magazina e n' enterpot qyshë para Pranohet 

se të vehet në zbatim kjo liglë i shtrohen tagrit si mbas këss] tarife. N. 2 Mushkë: 
Pranohet, a e nallë M. 1.40 sipër ,, 200 

Art. XXVI. Të gjith ligjët e urdhnat e përparshme mbi tagret l b ma poshtë se M. 1.40 ,, 160 
I 

doganore në kundershtim me ketë bjen poshtë perveç atyne qi u referohen ! Pranohet 
Konçesjonevet të dhanuna e traktatevet të bamuna. j N. 3 Deve (chameuj 

Pranohet. i Pranohet 
I 

e l N. 4 Gomarë e gomaricë e i krriç : 
I 
I 
I 
I 

Këndohet tarifa doganore e modi- taksi alkoolit e jo t'i zbritet, Veç kë- i 
fikuem nga Komisjoni si pason : saj Z, Kryetar, qi kur se i u vu nji ' 

ZANA : E kemi këndue dhe nuk taksë i rendë alkoolit populli i ka 
Usht nevojë të këndohet sod. shtuar dhe përmirësuar vreshtat edhe 

z. M. KASSO : Z. Kryetar ! Si tash në qoft se do të pranojmë qi të 
vljë alkooli nga jashtë me nji taksë I N. 5 Ka, lopë, mushqerrë, 
të hulët at' herë kjo do të shka tojë 1 

qi të tiren vreshtat si qenë dhe ma 
parë. Prandaj në qoft e pa mundur 
t'i shtohet taksi, të paktën të mbetet 
ashtu si ka qenë. 

ZANA : Nuk kemi ardhun n' al 
kool. 

Z. KREDT ARI : At' herë si mas 
Rrepullores do të këndohet tarifa dhe 
si kush n' artikullin qi ka kundërsh 
time të bajë vërejtjet e tij. 

Këndohet tarifa doganore e modi 
fikueme nga komisioni si pason : 

Art. XXVII. Ministrija e Financave! asht e detyrueme me zbatimin 
k~saj ligjë. 

Pranohet 

kuptohet kjo tarifë do të pranohet an 
blok prandaj unë do flas vetëm mbi 
çuhtjen e Alk.oolit për të cilën kam 
të bë] disa vërejtje. 

Si mbas tarifës së pa.ë alkooli 
paguante nji taksë doganore të ma 
dhe edhe me ketë tarifën e dytë po 
i zbritet taksi doganuer për arsye se 
thuhet se bahet kontrabandë. Mua më 
duket se Qeverija do të ban.e mirë 
si kur të mirte masse për ndalimin e 
kondrabandës e jo të hulnjë teksin 
doganuer Sod në Shqipnie janë ins- 
talue kater pesë fabrika alkooli e në 
koft se do t'i hulat taksë alkoolit at' 
herë asht nevojë të mbyllen këto fa 
brika dhe kjo shkakton damtimin e 
industris kombëtare- Në asht kondra 
shëndetit alkooli duhesh të mos ins- 

Tarifa e përgjithshme e 
tagrevet Doganore t' Im 

portacjonit 
Kathegori e I. 

talohëshin këto fabrika tue u lejue INr. e shkrojë 
e T'lrifës 

prej Qeveriës. Por me qenë se këto 
u instaluen tash për t' u mbrojtun in· 
dustrija kombëtare duhet t' i shtohet 

Eroi i gjaa Nj isija Oagri të 
byrnit 
Fr. ari 
Kokë N, l Kai: 

a i naltë M. I. 40 e 

a gomarë e gomaricë 
b krrlç : 
I) i pa ndamë prej 

• 150 

,, 40 

,, 150 

• 30 

s'amës ,, 10 
2) i ndamë prej s'arnës ,, 20 

Pranohet 

m-zat e viç: 
a mbi kater vjetësh 
b nen katër vjetësh 
e viç i pa ndamë prej 
s'amës 

Pranohet 
N. 6 Bueti u Buellicë, dem s 

mushkore: 
a buell e bullicë 
b dem e mushkore 
c Kot i pa ndamë prej 
s' amës 

Pranohet 
N, 7 Dhen e dhi: 

a Dash 
b Dele 
C kingl : 
1) kingj i pa ndam prej 
s' amës 
2) kingj i ndam prej 
s' amës 

• 50 
" 30 

,, 19 

" 69 
,, 30 

• 15 

" 6 
5 ,, 

1 

,, 2 
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B I S E DI M ET E S E N A T I T nga Komisjoni Ligja e dëmeve t i ci 
li ka nevojë për ndryshime radikale. 

Këndohet Ligja nen për nen si vi- 
Këndohet shkresa e Dhomës së 

Deputetve Nr. 206-1 datë 23-V-1926 
me të cilën përcillet Projekt-Ligja 
mbi udhëtimin e barive në kohë të 
kullotave, e proponuerr.e prej nji Mi 
si të Dhomës dhe e votueme me ngu 
tësi prej saj për m' u bisedue e votue 

. .. edhe prej Senatit. 
parë qi ka qene. . I Këndohet raporti [ust'f.kues si vi- rundeve 

Z. J. GJINALI: Në kët sesion po- ion: Art. II. Kjo ligtë hyn në fuqi që 
pullit i kemi ngarkue mjaftë taksa; 1 , • ditën e shpalljes. 
me gjithë qi vjet taksa e xhelepit së Raport-Justifikues Art. III. Mintstrija e P. Mbrendësh. 
ka qenë, por sivjet taksa e xhelepit Bagëtiia ben dy udhëtime në vit me dhe ajo e Drejtësis ngarkohen me 
u vue 50 centim dhe si mbas Ligjes njerën në Prend-verë në male dhe tje- zbatimin e kësaj Ligje. 
qi vite ketë taksë nierziia kau paguar trën në Vjeshtë që kthehet në kullo- I referohet Komisjonit A. me ngu- 
njenin kist, pra si mundet të detyroj- tjet dimbërore, Stanet e rnbëdha për tësi. 
më ata qi kan pague niënin kist për ketë ndryshim të kullotjevet bejnë Këndohet lutja telegrafike i përIa- 
m'u marrë dhe pjesën tjetër të shte· udhëtime të gjata, për shembëll nisen qësuesve të 16 katundeve në brçg të 
sës qi po lypin të bainë, pra këjo nuk nga Breg-deti i Konispolit dhe venë Liqenit Maliqit me të cilën luten ndër· 
me duket aspak e drejtë, dhe unë në malet e Pogradecit. rnjetësin e Senatit qi shoqërija >,Maliq» 
jam i mendimit qi te vihet në rendin Në ketë udhëtim të gjatë janë të të mos fitloj nga caktimi i perimetra· 
e ditës për t'u studjue çeshtla ma shtërnguar të bajnë H! paktën nji zet ve tani, por të fillojë në muajin Gusht 
mirë. qendrirne për prehjen e bagëtisë tyne, kur liqeni ndodhet në gjendjen e tij 

z. I. XHINDI: Ministriia e Finan- Si mbas zakone vet qi kanë qenë, normale, mbasi këEii lloji mund të 
cavet sikuer t' a kish marrë para ç'do katund ka vende të veçanta ku caktohen drejtësisht pronjet qi proli 
syesh ketë nevojë e t' a kish paraqitë qendrojnë këto bagëti, giith kështu tojnë në realitet prej tharjes të liqenit, 
ketë Projekt në sesionin e pare ose bagëtit në male zbresin në burimet e gjithë ashtu të reduktohet në 2 Napo· 
në Mars qi u . çel }{y sesjon do t' a Ujnavet për të pirë tue shkua kur do !jona vetëm shuma e 6 N3p, për dy, 
mendonim. Vjet taksa e xhelepit ishte herë nga udha e caktuar dhe tue qe· nym të taksave të përmbledhuna në 
falë, sivjet u vue 50 centim tani tho- tësuar në vende të posaçme. zonën të shenuar në planin me ngjyrë 
në qi t~ behet nli fr. ari dhe për ato Për fat të keq po sa u vu në zba- të gjelbër, si mbas art. 4 t, akt kon. 
vende qi nuk prefitohet . nga baktija tim Ligja e demevet të gjitha kstu- çesjonit dhe pagimin e tyre në nji 
Qeverija ka të drejtë t' a zbresë 5CJ . ndarët ruajnë -~ar~~n e tyr~ pa prern- j kohë prej katër vjetësh me kiste, 
centim, ktjo s'mund të bahet se asht tuar Stanevet te bainë qëndrim dhe tue I referohet Komisjonit B. 
kundra Statutit se Statuti ndalon pri-· prolltusr nga fuqija që u jep Ligja e Z. KRYETARI: Tani hyem në re· 
vilezhët. dëmevet ju marrin shpërblime të pa ndin e ditës. 

z. s. VUÇETERNI: Këjo Ligjë ka mëshirta, kjo gje aq i .ka •. dekuruar Bisedim (në parim) mbi Projekt- 
dy pika. E para i jepet fuqi prapa barinjtë sa që në vazhdoftë dotë hu- Ligjen e tarifës doganore. 
veprimi dhe e dyta lihet në dorë të mbasë këjo shtyllë eIortë e i ekono- Këndohet shkresa e Dhomës së 
Qeveris shuma qi do t' i merret, pra , mis nasiionale, dhe dëshperime do të Deputetve Nr. 22, I datë 19/V/1926 me 
mbasi këto janë dy pika me randësi I shkakëtoië sigurisht zenjera dhe vra- të cilën përcillet Ligja ~bi t~rifën do 
dhe unë jam antarë qi të vihet në re- siera të trneruara, Këjo Shtojce-Ligje ganore e votueme prej asaj Dhome 
ndin e ditës qi të vij Z. Minis! t'i me I që proponoj është e vetmja mënyrë me ngutësi m' u votue edhe prej Se· 
na dhanë shkoqitje mbi to, që t'i pajtojë enteresat e dy palvet _o_at_it_. ----------~- 

Pranohet venia në rendin e ditës, gjer në nji gradë, sa të na kthe Shtypshkroja,, Nikaj,, Tiranë 

Mbledhja 33. jon: 

E Hane me 24-5-26 ora 10 p. d, Ligjë. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Z. H. SHKOZA: Këjo gjysmë fr, 
ar qi shtohet do të nxjerret pjesa qi 
i takon dhe kistit parë ndonse asht 
marrun 50 Centim në bazë të Ligjit 

Art. -I. Barinj kanë të drejtë të kw 
llosin, t' ujosin e të qetësojnë bage 
tit e tyne kur kalojnë me tufa si mbas 
zakonit nër vende që nuk shkaktohet 
dam e qi caktohen nga Pleqësi! e Ka· 
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Vjet V. Nr. 145 Tiranë, e Shtunde 28 Gusht 1926 

f(EPUB1.il1'A 

fletorja Zyrtare 
Rotohet prej Zyres së Shtypit 

PAJTIME: për nil mot fr. a< 12 në JI Drejtimi: lyr~ e Shtppit 
Shqlpni ; fr. ar 20 }ashta; T I R A N 1! 

""' 
PERMBAJTJA 

M. P. Mbrend. Qarkore Falnderim. 
Shp. e Gjyqeve; Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. ~~~~ ~~~~~ 

MUt t ~. It M~~tH~~HMf 
ijARKORE GJITH PREF[K. E NfNPREF 

Falënderim 
Ministria e P. të Mbrend 

shme, i ka dergue Z. Hi! Mosit 
Prefekt i Korçës Z, /zet Dibra Pre 
fekt i Elbasanit Z. Hamza Selenica 
Nenoret. Gramsh Z. A. Hoitia Nen· 
pre/kt Pogragec Z. Selman Blloshmt 
Krahinar Qukës Z. Q,mal Leskuviku 

mënyrë t'i çohet nga nje falënderim 
edhe Zon Komandave jugë e Qendër 
d!ze Reth Komandave që kanë ve 
prue në ndreqjen e rugës në' fjalë. 

23 8-26 Nr. 2496 

Shp. e Gjyqeve 
Akt-Gjykim 

N' Erner të Republikës Shqiptare 
Gjyqi Paqtuës i Kolonjës i for 

muem prej Gjyqtarit ]onus Tafaj tue 
qënë pranë dhe Sekretari Pandeli Ma 
ne si protokolist, për të kqyrun pa 
dien e ngrehuri pre] paditëstt Ilia Pe- 

K 
. h · L 'b ,. di. 

1 1.. 
, 

1 
d . / tro Prod mi tregëtar e banuës n' Er- ra mar 1 raz,1 t, e er 1a n ert- .. t. • • min qi vijon: 

1 
seke kvndra .ë paditunve Qani dhe 

Si mbas korrispondences së rrje- Haki Selfo banuës Ersekë dhe Reko 
dhun në mest të kësa] Ministrie e a- Se lfo e shoq' e Feri Bejkos banuëse 
saj të P. Botore e të Bujqësies, asht në katundin Leshnjë dhe Kasem e Le- 
konstatue se titullar i asaj Prefekturë ko Selfo nga Erseka me banim të pa 
në qitjen e puntorëvet për ndreqjen I ditun për pjesëtimin e disa pronjave 
e rrugës Elbasan-Korçë ka tregue ak- të bashkëzotnuem: Në giyqin që rro 
tivitet e energjie të ç' queme, dhi në prani të për], paditësit av. Ci- 

Kë]o Ministrie si shenje mirënjo- le Vreto dhe të paditurive Qani dhe 
ftje e ndjen për detyrë me Ialnderue Hald Selfe dhe në mungesë të tjerëve 
nxehtësisht Titullarin e asaj Pi efek- 1 sot më 25 Maj 1926 ka giykue : 
turë dhe në ketë rrast pret gjithnji I M:is N. 6 të «Ligjit» mbi të nda 
prej Tij sherbime të këtilla që janë mit të sendcv e të palujtëshrne të ba- 
në dobie të përgiithëshrne edhe në shkëzotnmmc u, er dos ligje rim i pro- 
kohen e ardhëshme sigurojnë lumtu- ces-verbalit mbaitun në v.nt më datë 
rien e popullit. 123 Maj 1!).26 ku thuhet: «Neve Gjyq. 

Për niojtim e me lutje qe në kete' tari Paqtuës i Kolonjës Jonus Tafaj 

II

Njl copë e javës fr. ar 0.25 ; nil copë 
e javës së kalueme fr ar 1.00. · 

tue qënë pranë dhe Sekretari Pandeli 
Mane sot më 23 fMaj 1926 ditën e 
Djel ora më 3 mas dreke si mas au 
torizimit të Gjyqit Paqtuës Koloniës 
me vendim me datë 20 Maj 1926 për 
t' u bamë pjesëtim i arave që bashkë 
zotnojnë Paditësi Ilia Petro Prodani 
me të paditunit Haki, Qani, Kasërn, 
Reko dhe Leko trasfflgimtat'ët e Selfo 
Shuaip nga Erseka nga gjashtë pjesë 
një pj .së dhe tue pas pranë espertat 
Ligor Petro Niço nga Shtika, dhe Va 
sil N. Prodani nga Erseka, si dhe 
Myftari i Ersekës Bajram Sati dhe në 
pranim të përt, paditësit av. Cito 
Vreros dhe të paditunve Haki dhe Qa 
ni Selfo nga Erseka dhe në mungesë 
të paditurive tjerë dhe në mënyrë të 
N. 6 të Ligjit Pjesëtimit e në pëlqim 
të atynve që muarë plesë e të ndër 
gjyqësve u ba pjesëtimi, tue filluatë 
ne ara nën Xhade» e kulizuarë L. Udha 
Publike P. Pasho Elmas, V. Udha e 
Psarit dhe J. Petro Prodani B. Hysen 
e P. Elmas e cila u mat dhe u pa 
se këndi i Lindjes ishte] (95 112) nën 
rëdhetepesë e gjysmë metra dhe i Pe 
rëndimit (80) tëtëdhet metra dhe Juga 
e Veriu (112) njëqintedymbëdhet metra. 

Prandaj si mas pëlqimit të komi 
sionit naltpërmëndur tue i lënë kendet 
e arës të Lindjes e të Perëndimit U! 
tundëshme dhe ato të Veriut e të j(• 
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gës të patundshime massi u panë se 
ishin dhe këto dy kufi egal, e pjesë· 
tuar ara në fjalë në gjashtë pjesë egal 
tue pasun të gjitha pjesët nga 15,19r 2) 

metra ~pesëmbëdhetë e nëntëdhete e 
një e gjysmë santimetra nga faqe e 
Lindjes, dhe faqe e Perëndimit nga 
(13) metra trembëdhete tridhetettri 
santi metra (33) dhe (112) niëqintedy. 
mbëdhet metra këndet [e jugës e të 
Veriut, dhe tue f1Huarë pjesa e parë 
nga Juga në këndin e Lindjes Perë 
ndim dhe massi u nda në këtë më 
nyrë të pëlqpëshrne massi pjesëtarët 
nuk ishin dakor dhe disa. prej tyne 
mungojnë me pëlqim të komisionit 
u hoth tloto dhe u r,a se pjesa e parë 
I) i raK;;ëmit e li) Lekos e III) 
Qaniut e IV) Ilia Petros e V) Hakiut 
dhe e VI) Rckos me këtë mënyrë që 
Kasërn Selfua që mori pjesën e parë 
kufizohet L. Udha Publike P. Pasho 
Elaza, V. Leko Selfo, J. Petro Pro 
dani. 

Pjesa e II) e Leko Selfos kufizo 
het L. Udha Publike P. Pasho Elmaz 
V. Qani Selfo J. Kasërn Selfo, pjesa 
e III) e Qani Self os kufizohet L_ Udha 
publike P, Pasho Elmaz V. Ilia Pe 
tro J. Leko Selfo. Pjesa e IV) e Ilia 
Petros kufizohet L. 'JUdha Publike P. 
Pasho Elmazi V. Haki Selfo J. Qani 
Selfo. Pjesa e V) E Haki Selfos ~ku 
fizohet L, Udha Publike P. Pasho 
Elmaz V. Reko Selfo J. Ilia Petro. 
Pjesa e VI) e Reko ~Se lfos kufizohet 
nga L. Udha publike £nga P. Pasho 
Elmas V. Udha e Psarit J. Haki Selfo 
tue pasun çdo pjesëtar hurjen inde 
pentente nga Ruga publike. Ar.1 e 
dytë u mat që ndodhet mbi Bashki 
e kufizuar nga L. Udhe p. Vendi i 
Katundarisë J. Abedin dhe Riza Ma. 
Iuka V, Udhë (e cila u pa se në J. 
Ishte (67,80) metra giashtëdhet e shtate 
e tetëdhet santi metra dhe an e V. 
(65) gjasht@dhet e pesë metra dhe L, 

metra (10,50) dhctë e pesëdhtë dhe si dhe J. (47-30) masi hyrja is ile nga 
p. metra (19,70) nëu'ëmbëdhvt e shtat- an e Jug~s u pa e pëlqyeshme të bë. 
dhete santime ira rnassi hyrja në arë hej pjesëtimi Jug~ e Veri tue i lënë të 
ishte nga ane V. u pa e pëlqyeshme pa tundsbime këndet e Lind].s e të 
të bëhet pjesëtimi nga V. e nga J. Prendimit, prrandai ç'do pjesëtar merr 
dhe këndet e L. e të P. tue i lenë të nga an e Jugë Veriut metra (7 88-1,3) 
patundëshme kështu që gjashtë (G) shtatë e retëdhetet.të .e ujë ti! tretë 
pjesët c arës nga an e V. marrin me- santim tue pasun se c cila pjesë nga 
tra (10-84) dhetë e tetëdhet c katër s: anë Lindje Perëndim metra (44-50) 
clla por me qenë se kendi nga anë : dhe massi u nda në g.ashtë pjesë e 
e L. me ngushtë dh ~ këndi i P. me / nga u hoth llo:o tue tf.11 nurë pjesa e 
gjerë si dhe an e J. me gjatë see V. i pari nga lindja në Perëndim. Pjesa e 
tue lanë pjeslimin mbi tokë një ingji- j I. i ra Leka Sellos e kufizuarë L. P(. 
nerl kompetent si 1,kui,drë dëshëruan i tro Prodani P- Hrki Selto V. Abedin 
glyqësi', massi nuk që c mundur ng-1 : dhe Riza Matutrn J. Riza Maluks, Pies 
an e këti komsjo ii të b~h;Jt një pie- : e II. Haki Self..s e kuf.zuarë L Leko 

' . 
sëtim real u pa e udhës të bëhet një : Self o P. Ilia Petro V. Abedin dhe Ri- 
p;esëtim juridik ng« pikëparnia e ku- : za Maluka. Pjesa e III, Ilia Petros e 
fltarëve d. m th. piesa e parë Iillon : kufizuarë L. Hrki Selfe P, Reko Set. 
nga anë e Peren Iimit e në këndin e : fo V. Abcdin dhe R,za Mal u ka J. Ri 
lindjes e u hoth 1t1oto. Pjesa I) i ra . za Maluk:i. Pjesa e IV. Rcko Selfos 
Leko Sellos e kufizu arë L. Ilia Petro kuf'izuarë L. Ilia Petro P. Kasëm Selfo 
P. Bashkia V. Udha 1. Abedin dhe V. Absdin dhe Riz a ,Maluka J. Riza 
Riza Maluka, Pjesa e II) Ilia Prodani Maluka. Pjesa e V. Kasërn ScHo 'e 
e kufizuarë L Reko Selfo V. Udhë J. kufzuarë nga L. Reko Sclfo P. Qa~i 
Abedin dhe Riza Maluka. Pjesa e III. Selfe V. Ab idin dhe Riza Malttka J. 
Reko Selios e kul.zusrë L. Q mi Sel 
go P. Ilia Petro V. Udhë J. Abedin 
dhe Riza Maluka. Pjesa e IV. Qani 
Selfos e kulizurrë L. Haki Selfo P. 
Reko Selfo V. Udhë J. Abed n dhe 
Riza Maluka. Pjesa e V. Haki Sellos 
e Kufizuarë L. Kasëm Selfe P. Qani 
Self o V. Udhë · J. Abed:n dhe Ri21 
Maluka. Pjesa e VI. Kasëm Sellos e 
kulizuarë L. Pdro Prodan! P. Ha 
ki Selfo V. Udhë J, Abedin dhe Riza 
Maluka dhe sicila pjesë të drejtën e 
hyrjes e ka nga Veriu që është Udhë 
Publike. 

Ara në gropë e kulizuarë 'nga L. 
Petro Prodan! nga P. Abedin dhe Ri 
za Maluka V. dhe J. Abedin dhe Ri 
za Maluka, masi u mat nga an V. ish 
metra (47-30) dyzet e shtatë e tridhet 
dhe nga an e P. metra (44-50) dyzet 
e kater e pesëdhetë, pradë L. (44-50) 

Riz i Maluka Pjesa c VI. Qani ,Selfo 
e kul-zuarë L Kasërn Selfe P. Abedin 
dhe Riza Maluka V. Abedin dhe Riza 
Ma Iuka J. R:z a Maluka. 

Për vërtetim massi u këndua me 
Z\! të nalë e të çkoqitur ky Proces 
verbal u nen shsrui prej t~ gjithëve. 

Ky vendim o' afatin ligjor munt të 
kundershtohet prej të paditunve në 
mungesë ose te! diktohet prej të giith 
ve. 

Ersekë 25 Maj 1926 
P. 10 N. 917 Gjyqtari 

Shp. e Kadastrës 
Z. Mehmet, Ymer dhe Atush t'bi: 

e Abdi Xuges nga katundi Klejë ba 
nus në Hajdaraj me qenë se duan 
tapin e arës bleme prej Nure, 
din Karabushit me kufit ; Lindja e 
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prendimi Haki bej Alltuni, veriu e 
ujt e Rernës, juga Rruga e përgjith 
shme dynym 12, shpallet qi në kjoft 
se ka ndo nit kundrështarë t'i drejto, 
het kësaj Zyre brenda në 15 ditve çë 

prej d. së shpalljes. 
Kava] 21-8-926 

P. 10 o, 915 Ntp. Kadastrës 

* 

FLETORJA ZYRTARE 28 GUSHT 1626 

Vendi 
kelqyre trek 
2 iden 
i den 

Sendi 
rile dyqan 
nje dyqan 
nje dyqan 

Kufi të 
Udhë nga tri anë prania: e ti 
nga terë anët vetë 
nga të katër anët pranjateti 

Pronjat e nalt sheuuara janë në 
dorësi e përdorim të Z. Sa\i Neim 
Këlcyrës i cili i ka berë vetiu. I për- 

menduri me që kërkon regjistrimin e 
tyre, kushdo që ka nonië kundrështirn 
brenda 15 dit nga data e kësaj shpa 
llje të prezantohet në Zyrën e kada 
strës Përmetit ose në N. prefekturë. 

Përndryshe në mbarim të afatit të 
interesuernit de i jepet letra Zotënimi, 

Përmet 16 8-26 
P. 10 p. 906 Nep. Kadastrës 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II_ 

BISEDIMET E OHOMES SE DEPUTETVET 
Mbledhja e 40. 

E Shtunele me 15 Maj 1926 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 144 

ç Sqap e dhi: 
I) Sqap " 8 
2) Dhi " 6 
3) Edh (Keç) 
a i pa ndam prej s'ainës ,, 2 
b i ndam prej s'arnës )) 3 

Pranohet 
N. 8 Derr e dosë : 

a Krg. 20 e sipër li 20 
b Krg. 20 e poshtë ,, 8 

Pranohet 
N. 9 Q;}n: 

a Qen lyksi " 15 
b Qen gjuttije (gjahu) ,, 5 
c Qen roie " 5 

Pranohet 
N. 10 Lepur t' eger e të 

butë ,, 0,50 
Pranohet 

N. 11 Shpend të butë e t' c 
gjer : pata, rika, rosa, 
pela c tjera : 
a të buta 
b t' egra 

Pranohet 
a Fil (Elephnntt 

k uiu t. too 
,, 120 

kokë 200 

b Asllan e Kapllan 
(lion, I eopard) 
c Dre e Kaprullë (zor 
galle) 
ç tjera 

Pranohet 
N. 13 Zogj kaf szash 

,. 100 

" 20 
" 10 

tagri I falua 
Pranohet 

N. 14 Bletë të gjalle me zogj 
të tyne " Pranohet 

Kathegor: e II. 
Gjana Ushqimore shtazësh shpendi 

e peshku 
I N. 15 Mish gjithëlarësh : 

a Mish shtazësh perveç 
1) i njomë kuint 300 
2} i krypun ,, 300 
3) i thatë e i tyrnltt.n 
(paste rma) 
4 S~xhukë "400 
5) Gjuhë lope të thatë ,, 200 
b) Mish derri : 
1) i njomë 
2) i krypun 
3) i thatë 

,, 400 

)} 500 
» 120 
,, 700 

Pranohet 
N. 16 Mish shpendi . 

a t' eg~;t' 
b të butë 

,, 600 
., 150 

Pranohet 
N. 17 Mish shpendi e shta 

zësh: 
a të mbyllun ndër kuti] 
per mos me marrë air 
(konserve) 
b) ekstrato mishi 

V. O. Enëvet teneqeje nuk 
u zbriten tara. 

Pranohet 
N. 18 Undvrë, tlynë (gialp): 

a i shkrimë (i tretun) >i 500 
b i pa shkrimë (i pa 
tretun » 400 
c mazë (ajkë) : 
1) e ngiornë ,, 300 
2) e krypun ,, 500 
ç) Myzhevinë (dra) 

,, 400 
» 400 

Pranohet 
N. 19 Vjarnë (dhjamë) : 

a i shrimë ,, 300 
b i pa shkrimë (shtaze) ,; 300 
c vjamë shpendi " ,, 200 
ç vjame derri ,, 500 

Pranohet 
N. 20 Djathë: 

a i fortë e i dobët i> 100 
b i butë (i njomë) ,, 81) 

c me rrshiq (callk-kacek) « 120 
ç kashkavall ~ 400 
d Zvicere, Olande e 
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4 FLETORJA ZYRTARE 28 GUSHT 1926 ----------------------~------- 
visesh tjera 

Pranohet 
N. 21 Barë djathi: 

a pluhun 
b tang 
c Mullzë 
c Barë i thatë 

> 40(:) 

" 100 
• 50 
" 80 
" 150 

V. O. Për enë nuk i zbritet 
tara 

Pranohet. 
N. 22 Tamb.l (qumësht) kos, njizë: 

a natural ,, 100 
b i konkensuem e i she 
lirizuem : 

1, tang ,, 10 
2) Miell tambëli gji!hë· 

Iarësh ,, 5 
c kos ,, 60 
ç niizë ,, 200 

Pranohet. 
N. 23 Voe (veze): 

a me lëvozhgë ,, 50 
b pa lëvozhgë ., 100 

Pranohet 
N. 2,; Mjaltë : 

a me f'ashuell (me hole) ,, 200 
b pa Iashuell e i shkrimë ,, 150 
c artifiçiale • 300 

Pranohet 
N. 25 Peshk përveç saraga 

vet (cironja): 
a i njomë 
b i krppun 

,, 100 
,, 150 
,, 200 
,, 80 

., 25 

,, 40 
,, 60 
,, 100 

nder kutija për mos me 
marrë ajr, i pregatitun 
me vo]r 
a nder kutiia " 200 
b nder enë tlera ,, 180 

V. O. Tara enëvct nuk zkritet 
Pranohet. 

N. 27 Peshkt me lëvozhgë 
(crustacë) midie (rnidlc, 
saliangos (cscargot) ,, 100 

Pranohet. 
N. 28 Putarga (voe p.shkut): 

a të njoma • 4or, 
b të thata ,, 600 
c të vesh u na m- dy -H ,, 700 

Pranohet. 
N. 29 Havjar: 

a i zi ,, 600 
bi kuq (tararna si gjuhë) " 60 

Pranohet. 
Kathegori i Ill 

Drithna, prodhime fushet e tjera 
N. 30 Grunë ~lithfarësh ,, 25 

Pranohet. 
N. 31 Theken 

Pranohet. 
N. 32 Kallamoq (misër) 

Pranohet. 
N. 33. Elb 

1) i zakoushern 
2) i regiun (rnalto) 
b Tershanë 
c Urov (burçak) 
ç Mt! (dari) ushqim zo 
gjësh 

Pranohet. 
N. 34 Oriz 

Pranohet. 
N. 35 Produkte tjera. 

a Susam 
b Groshë (fasule) pizeli, 
qiqer, thjerë. (merxhp 
mek) bathë e tjera) : 
I) të njoma 
2) të thata r~ 

3) të kavertlsuu 
Pranohet. 

c i thatë e i tymitun 
ç me shllinë 
d bakala e aringa : 
1) i krypun 
2) i thate dhe me fuçija 

shellinë ,, 50 
dh saraga (cironja, sar- 
dela etj. 
peshk këso dore): 
1) i njomë 
2) i thatë 
3) ndër kut;ja 

Pranohet 
N. 26 Peshk tjetët i mbrllun 

,, 15 

,. 20 

,, 15 

" 8 

" 
" 10 

)) 

)} 

,, 12 

,. 20 
,, 30 

" 60 
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Nr. 36. Miell: 
a) Gruni 371/2 

b) Kallamoqi (misëri) 20 
c) Orizi JO 
ç) Elbi e tjera 12 
Z. V. BAMIHA Unë jam i mendimit 

qi ië gj.thë sendet qi janë të n-voisbëme 
• 

për ushqim të rr os taksohen kaqë 
rrandë. Industrija nuk mundet të bahet 
me zor kur të jetë mielli m'i lirë 
jashtë nuk asht c dreitë të detyrosh 
tjdrin t' a hajë bukën qi asht e do 
mosdoshrne të shtrejtë se kemi grur! 
Industrija bahet at' herë kur të ketë 

i konkurrencë se at' herë detyrohet t1 a 
: ptrmirësoië, se po të përmirësohet 
industrija e vendit nuk mundet t' i 

i balë konkurencë ay mall qi vjen nga 
; [asht kur se ay do të pague] edhe nji 
: taksë në doganë. 

Këtu po, shoh se a'o sende qi janë 
: ma të nevojshërne kanë nga nii taksë 
i ma të rundë nga të tierër, Q, verija 
; duhet 1' a për.nirrso] bujqësln, por jo 
: me të tilla mënyra tue shtrënguar 
popullin t' a hajë bukën të shtrejtë, 
Këtu c vë: t.ta asht qi përkrahen ve 
tëm ata qi kanë pasuni d. m. th. pro- 

I prlclarët me shtimin e taksit të miellit 
e jo bujku sa ky nuk e ka mellë e 
tij. 

Z. F. VOKOPOLA: Z. Kryetar! 
' Çashtja e miellit e grunit u bisedue 
; gjer e gjatë në komision aqë sa va 
zhdoj nji di'ë rriesht. Arsyeja qi c de· 
tyro] komisionin të shtojë taksën e 
mie lit asht se si dihet në Shqipni ke 
mi grurë fare të mirë në malësinat 
edhe fabrika qi mund të bajnë miell. 
Pra për të përkrahur këto fabrika S:! 

gjetkë janë ma të zhdrivilluara dhe 
bajnë miell ma lë mirë, 11 de tyn1am 
t' a shtojmë taksën e miellit nga 25 
në 371,'2 • 

Z. Kryetar! Këtu kur vjen .puna 
për industrin e vendit të gjithë themi 
se duhet të përkrahet edhe nga ana 

8 
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tjetër themi qi fabrikat t' onë t' u ba] 
në konkurencë atyne të shtetevet të 
qytdruar qi këjo asht e pa mundun, 
se si thashë ato janë shumë të zhdri 
vllluara dhe në qoftë se mielli qi do 
të vijë nga jashtë nuk do të paguaj 
nonli taksë të randë, at' harë duhet 
ri mbyllim. 

Z. S. BLLOSHMI: Nuk e di për 
se z. V. Bamiha u nervozit kaqë për 
ketë çashtie. Në mos kemi dhe grurë 
në Shqipnl, at' herc ç'far kemi? I Nuk 
kemi industrijë, thotë z. e tij, d. m. 
th. na mungojnë fabrikat. Në mos ke 
mi fabrika, kemi mullinj të cilat [anë 
fabrikat e Shqipnis Edhe këta na miat 
teinë për ketë nevojë se nuk do të 
bajnë nonji punë të madhe veç se të 
bajnë grurën miellë. Për veç kësaj ke 
mi edhe disa fabrika të vogla si në 
Korçë, Shkodër, Tiranë, Elbasan më 
duket se edhe në Gjinokastër së cilës 
mundet L' i themi nji industri lokale 
qi na mjafton për ketë nevojë S! si 
thashë vetëm grurët do t' a bajë mic· 
ne. 

Tha Z. Bamiha se me ketë, për- 
krahen vetëm proprietarët. Këtu gabo 
het se në 3hqipni gjithë janë pronarë. 
Na c njohim ma mirë Shqipnin se l. 
Bamiha dhe piimë se në Shqipni të 
gjithë janë pronar ma shumë se pesë 
për qind edhe ata drithë kanë dhe 
gjithë nevojat me atë drithë i mbysnin. 
Në lëaçim konkurencen të lirë tue na 
ardhuri miell nga Amerika e vise të 
tjera, at' herë puntorit Shqiptar do t' 
i qindroië ma mirë të mos mbjellë 
fare se neve po t' a llogarisim na ku 
sh ton shumë shtreitë drithi nga mic 
lli i jashtëm, se si dihet në viset e 
qytctruara bujqësija asht shumë ma 
e shdrivilluar se sa ndër na. Pra në 
qoftë se Shqiptari të lerë dhe bujqë 
sin, at' herë do të bajë iflas. Për ke 
të i lutem Z. Bamihës të mos i ku· 
ndërshtojë për gjera q' i takojnë indu- 

stris së vendit sa ma shumë qi z. e vendit dhe bulqësin se at' herë mullinj· 
tij asht dhe specjalist në degën eko- të dhe buiqësiia do mbeten në gje- 
nomike. ndjen e sodme tue thanë se na mbron 

Z. Q. l<ARAOSMANI: Fjalët qi taksi i doganës. Në duam të përkra- 
desha të thcshnje unë i tha Z. S. Bllo· him industrin e bulqësin duhet të mos 
sh mi vetëm do të them nji gjë se në vernë taksë kaqë të rënda për të mos 
Shqipni 80% punëtorët janë pror.arë hyrë miellë nga jashtë se kur t' a sholë 
dhe bulq edhe qoftë se do të vijë bulku dhe ay qi ka mullinjtë se po 
micllë dhe drithë nga jashtë at' herë i bahet konkurencë, at' herë do të de- 
ç'do të bahet halli i këtyne, Prandaj tyrohet të sjellë maqina nga jashtë qi j 
taksën 371/2 qi ka venë komisjoni asht kështu të mundin t' a përmirësojnë 
shunë e arësyeme dhe duhet të pra- gjindjen bulqësore e industriale U! ty. 
nohët. ne qi kështu populli do t' a hajë ma 

Z. XH. YP!: Asht e ditun se nii të lirë bukën se sa po e ha sod. 
Shtet taksën doganuer e merr si mas Bulkun t' a mbrojmë tue i dhanë 
nevojës qi ka. Në Shqipni dy burime lë kuptojë qi të përmirësoj gjindj en 
të ekonomis kombtare kemi. E para e tij tue u konformue në rregullat e 
asht bujqësija dhe e dyta bagëtiia. përgjithëshëme, si thashë, të sjellë ma. 
Pra në qoftë se atij miellit të b i rdhë shina e vegla të tjera qi lyp koh' e 
qi vjen nga jashtë i ulim taksën sodme për shdr.villimin e bulqësis, 
at' herë bulqësi]a ka mbaruar. Në e Kështu mbrohet bulqësiia. Pra në asht 
lënçim të lirë të vijë dhe djathët me se bajmë ketë ligjë për t'u shitun ma· 
bojë si dhe gjalpët e tjera qi dhe kë· Ill i p.oaarëvet, at' herë themë se na 
to sende ushqimore janë, al' herë i këtu po bajmë ligja për të mbrojtur 
lajmë duart dhe nga bagëtija d, m, pronarët dhe jo bulqi'. 
th. mbarojnë qi të dy burimet t' eko· ZANA: ~tbrojmë bulqit. 
nomis kornbtare. Prandaj jo 1' ulim Z. J. EREBARA: Si kur të kish 
taksën këtyne sendevet qi kemi mbr e- grurë ky Shte.i t' onë Qeverija nuk 
nda, por në asht e mundun t'u shto· do të virte nji taksë të tillë, por masi 
het ende. neve themi se k.rni drithë, duhet l' i 

Z. V. BAMIH:'\: Z. e tyne nga nl' vernë nji tdks~ atij qi vjen nga jashtë, 
anë pranojnë se nuk kemi industri Do t'u tregoj nji shernbëll. Si kur se 
dhe nga ana tjetër thonë të përkra- e dini ltalija nuk ka dr.thë, por blen 
het iudustrija e vendit. Unë ketë nuk nga Shtetet e tjera si nga Amerika, 
e marrë vesh. Në thuhet për ata mu- të cilën elan e punon dhe e ban mle 
llinjtë se janë industri e vendit, këta llë edhe me atë jo qi bahet vetë idare, 
nuk mundet të konsiderohen si nji por shet dhe jashtë si në Dalmaci e 
industri. Thanë se do t' a lemë të lirë Jugoslavi e i ban konkurencë fabrika- 
të hynjë miell ose me nji taksë të ulët Vt t t' atjeshëm, d. m. th. dhe këtu 
at' herë do të damtohet populli dhi! nër neve si kur të jetë i lirë të hp- 
puntorët. Por ata tregëtarët qi dot' e munit e miellit asht e d.tun qi Iabri- 
sjellin ketë miell nuk dot' a hanë vetë , kavet t' onë do t'u bahet nli konku 
se si i pasuni dhe fukarai bukë hanë. j rencë e madhe. Por Qeverija kur sheh 
Pra ay q' asht i vobektë do të jetë j se nuk miat.on mundet t' a hapë rru 
ma mirë kur t' a hajë të lirë se të j gën të lirë të hyajë grurë. 
shtrejtë' Met~ ma .. runit këto masa nuk ej Z. F, RUSI : Nga pikpamia eko 
përkrahim po damtojmë industriiën e ; nomike z· V, Bamiha ka plotësisht të 
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drejtë se na mbasi pranoirnë qi kemi 
grurë në vend edhe kr masi r.1..:.. pa 
guen noaji taksë, Iabrlka: r' ona duhet 
të jenë në nji gj1ndie qi ri bainë 
konkurencë atij rniei. qi vjen nga ja 
shtë i cit: paguan nji 1.2ksë të rendë. 
Por mas: fabrikat r' ona nuk janë n' 
atë giind]e -1i të konku.ojnë atë mie 
llin qi vien nga iash ë tue pasë nji 
taksë rë pakë, ierni .ë detyruar qi i' a 
pranoi-në kësht» si e i,;a berë kornisio 
ni se për ncryshe do .ë sh sakrolrnë 
i të mbyllen ato fabrikat e paka qi 

kemi 
Z. M. K . .\SSO : Asht e ver:et se 

të gjithë Shtetet mbrojnë indusriuë e 
vendit, por nuk e mbrojnë dhe cë ato 
sendet qi janë të domosdoshme për 
ushqim, Këto sendet qi janë të uevo]- 

D 

ta 
sendet ma të nevoisaëme. 

L; tha se këtu shumica i:i.Gë pro 
narë. Këjo nuk ash: e vërtetë se pro 
narët janë nji pakicë e vogël edhe : 
shumica asht blerës, Pia për interesë 
të nji pakice nuk mundet t' i ngarko 
het nji popullit • Qeverija e kish cak 
tue 25 fr. ari për kuintal dhe komi 
sioni ketë e ka berë 371/2 qi kl-jo më 
duket se asht jashtë kompetencës ko 
misjonit e tregon nji votmosbeslrni ne 
Qeverija. Qeverija kur e caktoj 25 e 
ka studjuar çashtien dhe e ka peshuar 
mirë se ajo asht kompetente për ketë 
gja. Pra shtimi qi ka berë komisjoni 
si thashë asht nji votë mosbesimi se 
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het si kur Qeverija nuk e zgjasur strija e vendit, por përkrundrazi do 
"a duhesh të vihesh taksi. Pra çudi- të shkaktojmë mbylljen c Iabrikavct 
tern si Qeverija e pranon ketë sh.imin të miellit. 

: ka berë komisioni. Këtu më duhet Komisjoni jo se vetëm i shtoj tak- 
se Perlamenti ka marrë parasyshë in· sat, por (dhe 1 uli nu ato q' i p:i t' 
re resat përsonalc d. m. th. për të arsyeshme, për sh. taksë c miellit qi 
mbrojturi dhet për qind pronarë qi qe 25 u ba J7' ',, por dhe taks' e 
janë i ngarkonë nji taksë gji1h popu- miellit orizit qi q ~ 18 u ul Ri! 10, 
llir i c'Ii taksë nuk ka nonji masi orizi këtu nër na mungon. 
f.1jde për Shtetin por si thashë asht Z. S. BLi..OSH.\11: Z. M. Kassoiu 
vetëm për interes t~ nji pakicë prona 
rësh. Pranda' iarn ; mendjes t~ prano· 
het a;o qi x.sh caktuar Qeveri]a 25 
fr. ari për .;;.i:n;al. 

Z. F. \'OKOPOLA: Z. Krvetar ! 
Unë l'alën e parë e preva shkurt dhe 
prap shkurt do të them se nuke shoh 
nevojën të zgjat fjalën e të mbroj te 
zën me fjalë t~ bukura se arsyla e 
komisionit asht në shesh pse e shtoj 
aksën nsa 25 në 37' 1• Na këtu the 
mi qi t! mbrojmë bujkun dhe indus 
stria e vendit, por prap kur vjen p11• 

na propoaojmë I~ kundërtën. Ata Zot· 
rij qi kërkojnë uljen e taksës së mic- 
li! duhet t' a diinë sa u darntue bulkë 
·je; edhe qi kanë mbetun ambarët e 
mbushu 

tri herë ma 5~ 
Pra në asht se 
bi.!~k~n ~o 3-;,-~ sa ~ A: ner e .. ~ - - 

ni, por edhe ma shumë të jetë ma 
mirë asht. Në asht se duam të jetë i 
lirë gruni e të jetë në vend të dheut 
e të gurrëvet ajo asht tjetër edhe mu. 
nd t' i a ngremë krejt taksën I Sa për 
atë qi thotë Z. M. Kasroia se këjo 
bahet për interesë të uji pakice pro 
narësh, kjo nuk asht e vërtetë se në 
Shqipni shumica kanë drithë për vete 
edhe shesin. Pra në qoftë se do të 
lemë skelat të lira të hynjë drithë, 
at' herë nuk përkrahim shumicën por 
damtojrnë, Gjithë ashtu po të ketë nji 
taksë të ulët nuk do të përkrahet indu- 

per te mbrojtun tezën kundërshton 
Ijalët c tij qi tha pesë minuta ma pa· 

. rë, Na tha për akool qi duhet f i 
shtohet taksi se ashtu mbrohet indu 
stri]a e vendit edhe tash për miell 
kërkon lë zbritet taksa. Bër se alkoo· 
lit 1· i shtohet dhe miellit t'i ulet'? 
Uoë kerë nuk e marrë veshë. Vetëm 
se në e gjeti në Statut qi industrija 
e alkoolit të mbrohet dhe ajo c mie 
llit të lihet e lirë k onkurenca ! Në 
ketë pikë fton edhe Qevcrin në honor 
e thotë se asht nji votë mosbesimi 
ër të shtirni qi ka berë komisioni. 

A vukaturat, Zot rinj, nuk shkoinë., 
Duhet të mbahet nii prencip •.. 

Z. KAS30 : Z. Kryetar ! .\1baheni 
në rregull se më atakon përsonalisht, 
Jam i zoti t'i jap përgjigjen vetë. 

Z. KRYETARI : Nuk u atakon për 
sonalisht, 

Z. S. BLLOSHM(: U tha se kjo 
· 1: •. i ?ë~ mbrciten e prona.vet. Jo, 
Zotrinj, se në Shqipnienuk ka pru 
narë dhe çilliqarë, [anë pronarë glith 
Shqiptarët. Zotnit e tyne nuk e kanë 
shetisun Shqipnin dhe prandaj nuk e 
diinë, Por na po i u riemërojmë nji 
e nji. Në Shkodër, Durrës Vlonë e 
Gjinokastër mundet të ketë nii pakicë 
fare të paktë qi s' kanë pasuni të tyre; 
në Korçë e Dibër s' ka as nji çiftik ; 
Elbasani ka pak se krahinat janë të 
gjith pronarë, kështu qi vetëm në 
Berat ka bujqër qi kështu përgjithë 
risht nuk kalojnë 10 për qind. Pran 
daj ata qi flasin ma parë duhet të 
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njohin Shqipnin, Z. V. Bamiha e ka 
ndjerë qi thuhe t se popullit duhet t'i 
bahet ç'do lehtësi qi të hajë bukën 
të lirë e të liret konkurenca e lirë qi 
të përmirësohet industrija, por kjo 
mundet të bahet në Francë e Itali dhe 
jo në Shqlpni se puntori Shqiptar po 
të shohë qi vjen nga jashtë drithë e 
lirohet ky at' herë thotë "nuk më del 
hesapi të punoj se drithi asht shum i 
lirë, por ma mirë shes ket vit qetë 
se vjen drithë nga deti» edhe vitin e 
dytë shet lopën e kafshët e tjera, kë 
shtu qi motin e tretë, do të vdesë ay 
dhe Shteti, se Shqiptari vetëm atë 
punë ka, bulqësin, dhe në qeft se 
heq dorë dhe nga kjo, at' herë ka 
vdekun, 

Z. K. RADOVICKA: Z. Kryetar! 
Nuk asht e vërtetë qi thuhet qi na 
kërkojmë ketë shtimin e taksës të mie 
l!it për mbrojtjen e nji pakicë pro 
narësh. Unë me nji fjalë them mbroj, 
më shumicën e jo pakicën se në 
Shqipni 950/o hanë misër e jo miell 
të fabrikës. Pra ato qi kërkojnë të 
ulet taksi i miellit ata mbrojnë paki 
cën se si thashë miell hanë vetëm 
50/o dhe të tjerët hanë misër, 

Z. M. KASO: E thashë dhe e 
them prap qi alkoolit duhet t'i ngri 
het taksi se ky asht nil send i dam 
shëm për popullin, por jo t'i ngrihet 
dhe miellit i cillit asht mjeli i parë 
për rrojtjen e njeriut. 

Z. S, BLLOSHMI: Por zoti Kaso 
na tha dhe për veneshtet se ulja e 
taksës së alkoolit do t' i shkatroje. 
Por kjo nuk shkatron dhe bulqësin ? 

z. M. KA~O : Nuk kini se ç' më 
përgjigji prandaj m'e pritni fjalën, 
Pra e përsërit qi alkooli qi asht shum 
i darnshërn për shëndet nuk mundet 
të barabitet me bukën. Zotninj! Në 
donijë mbronibulkun ndrroni mënyrën 
e punimit të bulqësis dhe beu kur i 
jep nji qase të mos i marrë dhet fajde 

për gjashtë muaj I 
Z. J. EREBARA : Unë thashë qi 

të pranohet ashtu si e kish be, ë ko 
misjoni, Z. Kryetar, tue ditun se ketë 
vit ka bereqet se për ndryshe kurrë 
nuk mundet të pranojmë qi t'i viret nji 
taksë kaq i rendë miellit. 

Z. Q. KARAOSMANI: Z. Krye 
tar ! Me qenë se kemi drithë po i 
vernë nji taksë t~ rendë miellit qi të 
mos dalë paraja jashtë, por në qoft 
se do t'a shoi qeverija ma von se nuk 
na miafton, at' herë bajrnë nji ligjë 
tjetër dhe i a i ulim taksën. 

Z. KRYET ARI : Po e ve në votë. 
Kush asht antar të pranohet modtli 
kimi i komisjonit qi e ka pranue dhe 
Qeverija të ngrerr dorën. 

Pranohet 
fr. ari 

N 37 Griz (ermik) (semolino) ,, 16 
Pranohet 

N. 38 Bulgur, rreban, Krunde 
(hlmë) 
a Bullgur » 40 
b tërhan " 50 

c Krunde (hi më) ,, 6 
Pranohet 

N. 39 Kole (amido) ,, 40 
Pranohet 

N. 40 Niseshte " 50 
Pranchet 

N. 41 Ararot (Arrow-rrot) » 20 
Pranohet 

N. 4:! Sago (tapioka), salep: 
a Sago » 20 
b Selep ,, !So 

Pranohet 
N. 43 Makarona gjithfarësh ,, 65 

Pranohet 
N. 4<t Bukë ,, 60 

Pranohet 
N, 45 Buk Israilitësh tagri i falun 

Pranohet 
N. 46 Geleta e peksimet ,, 80 

Pranohet 
N. 47 Biskot të sheqrueme etj. 

kësodore 
Pranohet 

N. 48 Patate (kërtolla) giith 
Iarësh : 
a të zakonëshrne 
b miell patatesh 

Pranohet 
N. 49 Brumë (të tharmë) për 

maje bire etj. 
Pranohet 

Kategori e VI· 
Pemë e barishte 

N. So Portogala, Mandarina, 
Limoj, t' ambël e qiira ,, 35 

Z. K. SEIDINI: Z. Kryetar ! Si 
kur se asht e ditun portokallet e li 
mona! janë ë vetmja tregti qi bahet 
n' anën t' onë edhe tue qenë se këto 
sende nuk janë kaqë të nevoishëme 
më duket se nuk asht i dreitë modi 
fikimi qi ka ba komisjoni, por të pra 
nohet ashtu si e kish paraqltun Qe 
veri]a për dyzet. 

Z. F, VOKOTOLA; Z. Kryetar I 
Pikpamja e komisjonit qi e zbriti në 
35 taksin e portokallevet asht se kur 
u bisedue atje na u tha se nuk asht 
e mundun t'u bahet ballë nevojavet 
me produksjonin e vendit edhe se 
portokallet qenkan të nevolshmë për 
foshnjat e sëmura se zenë vendin e 
qymështit e të vezvet. Kshtu tue marrë 
parasyshë se në treg shitet nji koron 
n]i portokalle u detyrua komisjoni t'a 
ulte në 35. Por me qenë se me Italin 
kemi lidhun nji traktat e në atë asht 
e caktuar për 35 fr. ari kështu qi për 
të pasun nji preferencë e cila asht 
reciproke, duhet qi tagri doganuer 
mbi protokalet të jetë pak m' i lartë 
ngo ajo qi asht caktuar në marrëve 
shtjen tregtare me Italin. 

Z. M. KASSO : Z. Ktyetar I Masi 
komision! i ka shtuar taksat qi shëno 
hëshin në tarifë qi kish paraqitun 
Qeverija, duhësh qi edhe portokalle 
vet e limoj vet t'u merrte 50 fr. ari ,ne 

,, 1o5 

,, 4o 

" 60 

,, So 
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kuintal e jo t'i u a zbriste se porto 
katlet nuk janë në kategorin e miellit 
se kto i hanë vetëm pasanikët pas 
buke e jo fukaraja. Sa për traktatin qi 
asht berë me Italin për të nuk flas 
tue i a tenë gjith përgjegiësin Qeve 
riës se Qeverija duhesh të barazonte 
të terë ligjin me konditat e marrë ve 
shjes e jo vetëm a'ë pikën e porte 
kalles. Prandaj masi Qeverija e ka 
berë ketë gabim unë nuk përzihem 
dhe si thashë përgjigjen i a lë Qeve 
riës. 

z. M, RAMA : (P~rf. i Min· së 
Financavet) Ministrija e kish marrë 
parasyshë dhe e kish venë tagrin 4o 
fr. ari për kuintal, për të pasun 5 fr. 
ari nji diferencë nga Shtetet e tjerë 
si ajo me Italin qi në traktatat asht 
shënuer 35. 

Z. KRYET ARI : Po e ve në votë. 
Kush asht antar qi tagri të pranohet 
për 40 fr. ar Kuintali si e kish para 
qitun Qeverija të ngrerë dorën. 
N. 51 Limoj " 8 

Pranohet 
N. 42 Rrush e kutulla : 

a Rrush: 
l) i njomë 
2) i thatë 
3) bersi 
b Kumlla: 
i) të njoma 
2) të tymituna e të 
thata 

Pranohet 
N. 53 Fiq: 

a të njomë 
b të thatë (të mirë për 
hanger) 
_c për përdor_!.m Indus 
triial 

Pranohet 
N. 54 Hurma 

Pranohet 
N, 55 Fistik, çami, shami e 

amerikane ; 

,, So 
,, loo 
« 4o 

11 2o 

11 5o 

,, 

,, 75 

,, 4o 

, 4o 
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N. 63 Ullij të njomë e të pa 

11 60 I krypun : 
,, loo a të njomë e të pa krp- 

pun ,, So 
,, 2o I b të njomë e të krypun 11 80 
,, 4o c në shllinë ,, 5o 

ç Ulli] me voj a me 
salcë ) too 
V. O. Për kutija e për 
shishe nuk i zbritet 

a Çami e Shami : 
1) me levozhgë 
2) pa lëvozhgë 
b amerikane 
1) me lëvozhgë 
2) pa lëvozhgë 

Pranohet 
N. 56 Lethiia e Arra : 

a me lëvozhgë 
b pa lëvozhgë 

Pranohet 
N. 57 Bajiam 

a me lëvozhgë të buta » 35 
b të thata e të forta 11 25 

li 60 
" loo 

c pa lëvozhë 
Pranohet 

N. 58 Kshteja 
a të njoma 

b të buta 

11 45 

,, 4o 
( 60 

c të qirurne e të piekuna 11 7o 
ç të thata e të qtrume l go 

Pranohet 
N. 59 Zerdeliia, kajsi e pje 

shka: 
a të njoma 
b të thata 

> 3o 
" 60 

Pranohet 
N. 60 Qeçl- bojnuz (Hrrub) e 

pemë tjera të pa për 
menduna: 
a Qerlboinuz l Jo 
b pemë tjera të pa për 
menduna: 
1) të njoma 
2) të thata 

11 4o 
li 80 

Pranohet 
N. 61 Qepë, presh e hundra: 

lo a të njoma 
b të thata 

Pranohet 
N. 62 Dhomave (mollatarta e 

konserve prej tyne ; 
a të njoma • 25 
b të thata' ( So 
c konserva nder kutija ,, 65 
V. O. Tara e kutivet nuk 
u zbriten· 

Pranohet 

11 loo 
" 150 

tara. 
Pranohet 

N. 64 Bersi nllish " 3o 
Pranohet 

N. 65 Lang pemësh gjithëla 
rësh të gntuerne pa 
sheqer > loo 

Pranohet 
N. G6 Konserva pemësh a bru 

me të gatuerne pa she- 
,, 120 qer 

N 67 Lëknra pemësh të pa 
kristalizuerne e të pa 
gatuerne me sheqer : 
a të njoma 
b të thata 

Pranohet 

Katllegori e V. 
Farë berdhamë pemësh, barishtesh e 
lulesh filizat e rrajtë e tyne e tjera 
N. 68 f.irë qi qesin voj : 

a farë lini ,, 4o 

li 60 

,. loo 

b II hashashi 
c II parnuku 
ç koprre 
d tjera 
dhe Mielli Iarësh qi qe 
sin voj panguen 10°10 
për qind më tepër se 
fara prr] së cillës asht 
nëxierrë, 
e Rrajë e filliza të njomë 
pemësh e lulesh tari i Mun 
f Farë susami e ana- 
soni kuint. 3o 
g Farë bari (halfa) e 
tjera qi nuk janë të 

,, 3o 
•• 5 
Jo 20 
,, 3o 

përrnenduna tagri i fajun 
Shtypshkroja ,, Nik ah, Tiranë 
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Vjet V. Tiranë, e Hane 30 Gusht 1926 Nr. 146 

Fletorja 
5HQIPTA~E 

Zyrtare 
l"otohet prei Zyres së Shtypit 

PAJ nME: për njl mot fr. ar 12 në JI Drejtimi: Zyra e Shtypit 
Shqlpnl ; fr. ar 20 Jashta ; T I R A N Ë 

PERMBAJlJA 
M. P. Mbren Qarkore mbi taksat qi 
i miren shqiptarvet nga autoritetet 
turke; mbi pritjen e delegacjonit fran 
frances, mbi anulimin [e rregullores 
mbi taksimin e duhanit lista e ngja 
rjeve amzore per muajin Maj, 1926. 
Të ndryshme: emnime në Min, e P, 
Mbrend. 
Shpalljet e Gjyqeve. 
Bisedimet e trupit Legjislativ, 

MIH. f ~. If M~ft[H~~~Mf 
QARKORE GJITH PREFtK. E NENPREF 
Mbi taksat qi i miren 

shqiptarvet nga autoritetet 
turke 

Legata e Jonë në Turkië l.jmon:e 
Ministriën e P. të [ashtëme se Qeveria 
Turke gjithë Shqiptarëve qe shkojnë 
atje e qindroinë ma shumë se 15 ditë, 
I u merr nga 7 Lira turku taks rru 
ge dhe dy lira ose ma tepër taks p.r 
shkolla, e pa marrë këto të holla nuk 
vizohen pasaportat e tyne prej autori 
tetevet. 

Legata e Jonë ka marrë vesht si- 
gurisht se autoritetet Shqiptare nuk 
po lypin taksen e rrugës atyne Shqip 
tarëve që kanë pague po atë takës në 
Turkië, e nga ky shkak gjith ata qi 
ngëthehen prej Turkis mledhin me 
kuidesië të posaçme deltesat e tak 
savat të rrugës dhe i bien këtu. 

Mbi parashtresen e sipëri re gueme 
Këshill Ministruer nen Nr. 269 dat 
15-VIII- 926, dha vendimin e duhun 
në bazë të cilit nënshtetasit Shqiptare 
që mi! ndenj. n e tyne në Turkië ma 
se 15 ditë detyrohen me pague n' at 
vend taksë ruge, nuk p-rlashtohen 
nga pagesa në Shqipnië e kësaj taksë 
të nji llojshme. 

Në ketë mënyrë urdhënoni rregu 
llimin e veprimeve në Zyrat përka 
tëse, 

29-8-26 N. 1186 
I 

Mbi pritjen e delegacionit 
Francez 

li Nil copë e lavës fr. ar 0.25 ; njl copë 
e javh së kalueme fr ar 1.00. . 

asht e ngarkuerne me mision nga Mi· 
nistria e P. Botore dhe e përbarne 
prej dhjet vetash. 

Lutemi përsëri t' a rritni mirë dhe 
t' i tregoni ç'do lehtësi që kështu të 
marrë nji Impresion të mirë mbi pu 
nët e p=rglithshmc në Sl.qlpni gjlth 
ashtu të merren gjith masat për sigu 
rimin e për mbrojtjen e përsonavet 
që formojnë delegatën Franceze. 
288,926 N. 2160.I 

Mbi anulimin e rregullores 
mbi taksimin e duhanit 
fl! in is tria e Financave! i ka der 

gue Minis/ris së P. të Mbrendëshme, 
Vijon Qarko:ia Nr. 2160 me 1-8-926 shkresën qi viion i 

Ministria e P. të jashtëme na njofton Në fletoren zyrtare Nr. 142 d. 25- 
se Delegata 'Franceze me 26-IX-926 8-926 po shofim se asht botue rregu- 
arrin në Sarandë nga Korfuzi dhe ora llorja mbi taksimin e duhanit. 
me 17 niset për Gjinokastrë ku do të Tue qenë se klo Mtnis'rië nuk asht 
qendrojë atë natë dh e me 27- IX-926 gati me shypjen e bandrollave si dhe 
niset nga Gjlnokastra në ora 9 me reparirnin e Magazinave ku do të 
r,ër Vlonë ku do të flerë dhe me instalohen grisat e duhanit, lutemi të 
28-9-926 niset nga Vlona për Fier, Pa- merrëni masat e shpejta për anulimin 
tos në Shoqnien Anglo-Pasime dhe e botimit të rregullores në fjalë rnba 
do të flerë në Fier me 29-9-926 do të si kjo Ministri me të gatuemit e se 
niset:nga Fieri me anën e Kavajts ndeve qi ti treguen sypri do të marri 
për në Tiranë ku do të darkojë e do vet masat për botimin e ligjtls relatl 
të flerë me 30 9-926 niset nga Tirana ve si dhe të rregullores. 
për Shkoder ku do të Ilerë ~he ?1~ I 28 8·926 N. 708-103 
1-10-926 niset nga Shkodra per Cetine 
Dergata e kryesuerne nga Z, Chapot 
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Lista e ngjarjeve Amzore per muajin Ma] 926 
Lindje vdekje 

Mashk. Ferner Mashk. Ferner 

107 108 55 32 
8 15 17 }2 
8 7 8 9 
13 6 9 15 
13 13 12 4 
13 8 6 9 
43 40 6 
14 5 4 G 
11 10 7 10 
13 6 21 9 
20 12 22 12 
31 14 21 23 
5 3 3 

26 21 31 27 
5 8 13 7 
4 2 18 3 
7 3 11 7 
19 15 12 1 t 
11 17 9 3 
13 12 
15 5 6 6 
11 18 9 8 
30 28 2?. 18 
11 13 28 14 

4 3 
5 8 24 4 
50 52 31 30 
29 23 7 18 
21 · 14 4 12 
36 21 3 4 
20 13 6 6 
18 14 12 10 

·. 6 4 3 
66 36 10 11 
2 4 1 

fonje 
1 vjeç M~u tese ndarje shperngul, 

e poshte 
7 29 2 2 

10 
5 

Lorça 
Bill is ht 
Kollonje 
Pogradec 
Leskovik 
Gjinokastra 
Kurvelesh 
Det vinë 
Libhevë 
Tepelenë 
Perm et 
Vlona 
Himara 
Berati 
Skrepari 
Lushnja 
Fjeri 
Ma'takast. 
Durësi 
Tirana 
Kava ja 
l(ruja 
Shijak u 
Elbasani 
Peqin 
Gramsh 
Shkodra 
Leshi 
Puka 
Mirdita 
Mal-Madhe 
Dukagjini 
Kosova 
Luma 
Bunla] 
Dibra 36 20 30 11 
Mati 10 9 20 6 I 2 
Zerqani 6 2 3 4 3 6 

Shuma · 749 566 564 368 88 314 28 

2 
11 

1 
7 
2 
16 

7 
9 
8 
6 
19 
4 
3 
4 

2 11 
11 3 

2 

3 

16 2 16 
16 
7 

11 
25 
3 
4 

33 
3 
2 

2 I 
1 2 
2 3 

3 3 

10 
1 

3 

1 
3 2 

6 Z 

5 
16 

52 

2 

2 

3 

3 

7 
4 

Te ndryshn1e 
Emnime në M. P. Mbrend. 

Z. Hali! Daoi emnohet Polic i Pre 
fekturës Elbasan në vend të Mustafa 
Dervishit qi dha dorëheqjen. 

* 
Z. Vangjel Çiçka emr.ohet si po 

lic në Pretektur të Korç 's, 
Emnime në M. e Financave 

Si mbas urdnit Nr. 1436 data 
25-S-926 t~ Shkelqyëshrnes Kryesis së 
Republikës, Zot. Zija Gjata Sekretar 
Llogaritar i _Zyres Flnancs Libhovë 
pushohet nga puna dhe në vend të tij 
ernnohet Zot. Hajdar Shehi. 

Lajmeronani datë largimin nga de 
tyra e Zot. Zija Gjatës. 

Zot. lnjac Naraci emnohet si Llo 
garitar-Arkëtar i Financës Pukës në 
vend të Z. Frano Vasës i cili asht ptr 
shuern nga puna. 

Shp. e Gjyqeve 
Thër itet Thodhoraq Jani Belloja 

banues më parë në katundin Plase 
dhe tani me banim të pa ditur që të 
çfaqet para këri gjyqi me datë 23 
Shtator 1926, ditën e Enjte dhe më 
oren 9 para dreke, dhe të gjykohet si 
i pandehur për shkak se së bashku 
me Dina Çekanë dhe të tlerë kanë Ji. 
dhur një shoqëri mashtruese tpe pre 
tenduar si kur ishin të zotrit që të 
sillnin pasaporta nga Amerika dhe 
dyke matë përsipër që të gjithë këta 
përmbarimin e premtimeve të përha 
puna në dërgimin njerës në Amerikë 
me sigurime, kanë mashtruar ankue 
sit Ali Shemen nga katundi Barç së 
bashku me 51 persona të tjerë dhe 
ju kanë marrë një surnë lë hollash me 
tepër se 1475 napolona ari dhe 250 
okë mjeli, për ndryshe gjyqi do të va 
zhdojë në mungesë të tij. 

P. 925 Kryetari i Gjyqit 
Korçë me 23 Gusht 1926 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II. 

B I S ED I M E T E D H O ME S S E O E PUTE TV ET 
Mbledhja e 40. 

E Shtunde me 15 Maj 1926 ora 4 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 145 
gj Hardall (senape) : 
1) Hardall kokër 
2) ,, të sh tvpun 
3) Mustarda në shishe 

kuinr. So 
,, So 

a e zakonshme 
b e kavertisun 
c lëvozhgë kafeje 
ç Kafe pluhun 
d ,, çikor]e e tjerë (ta· 
rnarindë etj.) 

Pranohet 
: N. 73 Anason kokër 

e ndër kutija ,, 6o Pranohet 
V. O. Tara e shishevet N. 74 Zanxhehl (zenzero} : 
e kutiiavet nuk i zbritet. 

Pranohet 
N. C9 Luk birre e tjera: 

a Lule birre 

a ,, kokër 
b ,, pluhuri 

Pranohet 
tagri i Ialun: N. 75 Kakao e çokulatë plu- 
kuint, 200 · hun b Lule tjera të thata 

Pranohet 
N. 70 Rrajë e gjeth të pa për 

menduna: 
a Rrajë 
b Gjeth 

tagri i falun 
kuint loo 

c Sanë, barë, byk e 
kashtë të thatë: 
I) Jonxhe (halfa) 
2) Kashtë misri 
3) Barë (sanë) 
4) Byk giithëfatësh 
5) Fije shise e furçe 
(brushe) (saggina) 
6) Fije bimësh për të 
mbushë dyshekë e ka- 
nape 

Pranohet 
N. 71 Ushqim bagtishë të pa 

përrnenduna e i;jana qi 
perdorën në vend të 
tyne ,, 5 

Pranohet 
Kathegort e V r. 

Kolonjale Sheqerna e Prodhime të 

,, 1 o 
,, 6 
,, 

,, 3o 

I) 5 

sheqerueme 
N. 72 Kafe: 

" loo 
j) 140 

" 5o 
,, 160 

,, 200 

,, 2o 

,, 4o 
li 60 

11 120 
Pranohet 

· N. 76 Kakao e çokolatë me tam- 
bel të gatueme " 150 
V. O. Tara nuk i zbritet 

Pranohet 
N. 77 Çaië (The) 

8 
5 

Pranohet 
N. 78 Darçin (kanelë) : 

a copë 
b Darçin pluhun 

Pranohet 
N. 79 Arra Hindi (arxhivist) 

(noce) moscata): 
a arra hindi me lëvo 
zhgë 

"200 

" 80 
,, 120 

,, loo 
b ara hindi pa lëvo- 
zhgë ,, 600 

Pranohet 
N. 80 Zafran : 

Pranohet 
N. 83 Byber e spec : 

a Byber: 
a ,, i zi e i barë · 
1) ,, kokër 
2) ,, pluhun 
b) Spee: 
1) ,, i thatë 
2) ,, pluhun 

Pranohet 
N. 84 Kem (buhur) (incense) 

Pranohet 
N. 85 Kimjon (cumin) 

Pranohet 
N. 86 Çugjen për me ba 

hallvë 

,, 7o 
,, 150 

,, 3o 

" <10 

" 3o 

,, loo 

" 60 
Pranohet 

N. 87 Arnbrë (Amber kabugi) ,, 160 

Pranohet 
N. 88 Rrejë karafili 11 150 

Pranohet 
N. 89 Sheqer : 

a ,, i pa punuem e 
pa rafinuem kallam " 8 
b Sheqer (melasa) (llom),, So 
c ,, pluhun (gris) ,, . 26 
ç ,, copa • 28 
d » kalit p per çajë ,, 3o 
dh ,, teprica Iabrikësh 
(sheqer i përzirnë me 
ranë etj. qi mund të per 
doret vetëm për industri) ,, 12 

Pranohet 
N. 9o Llakurn (rahati (hylkun) ,, loo 

a i zakonshem fije ,,looo Pranohet 
" N. 91 Konserva e marmalata b ,, pluhun ,,I loo 

të gatueme me mjal'ë a 
Pranohet me sheqer " .100 N. 81 Vanilja gjithëfarësh ,, 700 Pranohet 
Pranohet N. 92 Pemë sheqe rit të kris ta- 

N. 82 Rrajë kopre e tjera erna lizueme ,, loo 
(beharnat) " So Pi anohet 
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N. 93 Reçel e shirupna : 
a Reçel ,, 100 
b Shirupna giithëlarësh ,, 120 
c ,, tamarindi ,, 60 
V. O. Per ku tija e shishe 
nuk i zbritet tara. 

Pranohet 
N. 94 Rajama e pemë tjera të 

kavertisuna me sher ,, 80 
Pranohet 

N. 95 Pekmez rrushi e pemësh 
tier a • Zoo 

Pranohet 
N, 96 Tahin e hallva tjera : 

a ,, ,, me fistik 
me arra etj. ,, 80 
b ,, ,, pa fis1ik 
pa arra etj. ., fio 

N. 92 Pemë e barishte të slui- 
më në ufulll a në hardall: 
a në fuqija 
b në shishe 

,, 4o 
,, 60 

V. O. Tara e fuqis i 
zbritet por jo shish eve 

a udo] ënë tjetër. 
Pranohet 
ZANA: Te mbetet për neser, z. 

Kryetar. 
Z. KRYT ARI : Unë po e mbyll 

Mbledhjen se shof se nuk po na 
mbetet shumicë, por duhet t'a dijni 
Z. e Juej qi edhe 15 dit na mbeten 
edhe për veç budgetit qi kemi për të 
biseduar, por kemi dhe shumë proje 
kte të tjerli me rendësi, prandaj mas 
kënda] duhet të vazhdojmë pak me te 
për. 

Mbyllet seanca ora 81/2 m, 

Mbledhja 41 
E Hane 17 Maj 1626 ora 3 30 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Këndohen emnat e ZZ. Ceputetve 

e mungojnë ZZ : 
Abdurrahman Sati, Bexhet Frashë 

ri (me leje), Hysein Vrioni, Jak Koçi, 
Kasem Radovicka, Kolë Mjeda (mi- 

FLETORJA ZYRTARE 30 GUSHT 1926' 
------------------------------ 

sjon), Koke Deda, Milto Tutulani ditë leje, për shkaqe me shumë ra- 
(misjon), Myfid Libohova (me leje), ndësi, 
Ndrek Kiçi, Hamid Toptani, Dr. Wo· Pranohet. 
xhori (me leje) Këndohet nji shkresë c Z. Kristo 

Z. KRYETARI: Shumica asht e Floqit me të cilën kërkon 15 ditë le, 
mbledhja hapet. . je me qenë se ka nli nevojë të ma· 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Me qe- i dhe me shkue në Vlonë. 
në se tarifa doganore ka nji randësi ! Pranohet. 
të posaçme për financë, ju lutem Z. j z. Halim Karagjozi me shohë Iu- 
Kryetar, të vehet r ë bisedim ma pa- ! ten për anulimin e ligles së dameve. 
r~. . z. Kolë Filipi nga Kolonja, lutet 

Pranohet. i per lirirn'n e tij nga burgu. • 
Z, XH. YPI : Mendimin qi dha · z. Stefan Kostantini me qenë se 

Dhoma e Deputctve për tarifën doga- asht në moshën 57 vie ç, lutet qi lë 
nore qi të këndohet artikull për arti· përjashtohet nga taksat Qeveritare. 
kull, nuk asht e drejtë, po ata qi kan . 1 referohet komisjooit të lutjeve. 
kundërshtim në ndonii artikull, mund të i z. H. DEL VINA: Para se ti:: hye- 
flasln. Pranoh. t. : më në rendin e ditrs, Z. Kryetar, due 

Këndohet nji shkresë e Këshillit 11 i u lutesh shokve, me qenë se na 
Minstristuer me të cilën paraqet ko- kan mbet pak ditë e shumë punë ke- 
pjen e dytë mbi modifikimin e shtoi- mi për të krye, proponoj qi të rnbli- 
cës të konvencjonit lë Shoqënis minje· dhemi dita me ditë, para dreke e pas 
reve Selenicës te bamun prej Qeveris dreke, qi kështu t'i napim fund me 
rivolucionare. kohe detyrës qi na ka ngarkue popu- 

Vihet në rendin e ditës. lii. 
Këndohet nji shkresë e Këshillit P1 anohet. 

z. KRYE f ARI : Do t' a dijnë se] • 
cili Deputet se pa u rnb irue mbledhja 
nuk mund të dalin me lanë Dhomën', 

, se ne ketë mënyrë mbetemi në pakl- · 
Këshillit cl! I! rrezikojmë vaktin e ngushtë qi 

Minfstruer me të cilën paraqet listen na ka mbet. Ju lutemi pra, para se 
e bursave të studenteve. Kryesija të mbyllin mbledhjen mos të 

Vihet në rendin e ditës, shkoni, se për ndryshe kam rn e kenë 
Këndohet nji p.oponirn i Z. F. i shtërnguern me vue në zbatim rre 

Vokopolës e shokë, me të cilin kër- gullorcn. 
kojnë qi Qeverija t' instalojnë zyra Po hpernë në rendin e ditt!s.- Bise· 
Post-Telegrafave ndër ato vende ku dim mbi projekt-Iigien e tarifës do· 
shifet nevoja, tue paraquun dhe pro- ganore definitlvish. 
[ekt-ligjen. z. M. KASO : Në mbledhjen e parë 

Vihet në rendin e ditës. u banë sa llafe mbi taksën e alkoolit 
Këndohet nji shkresë e Z. Veis Qeverija ma përpara i kishte ven nji 

Sevranit me të cilën kërkon 10 ditël taksë të fort alkoolit, dhe . nga ky 
leje për çashtje familjare, shkak u banë shumë fabrika alkoolit 

Pranohet. 
Këndohet nji shkresë e Z. Dr. Si 

mon Popës me të cilën kërkon 15 

Ministru,r me të cilën paraqet pro 
jekt-ltgjen organike të Ministris s~ 
Financavet. 

Vihet në rend n e ditës. 
Këndohet nji shkresë e 

e janë derdhë kapitale të tepërta. 
Shteti kurdoherë asht i detyruem 

të kujdesohet qi të përparojë ekono- 
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mija kombtare. Shumë herë kemi ba 
fjalë për përkrahjen e ekonomia kom 
tare e t' industris, po me uljen e tak- 

" sës alkoolit fabrikat qi janë, do te 
shkatrohen se do të xanë konkuren - 
cën e mallin e jashtëm, e kësisoiit nuk 
do të mund t' i bajnë ballë shpenzi 
meve të fabrikës. Me qenë se këto 
fabrika e ban, asht nevojë qi këto të 
mos damtohen e prandaj jam i me 
ndjes qi taksa e alkoolit të jetë si ma 
përpara, Z. Ministri I Financavet na 
tha se taksën e vuem ma pak, qi 
mos të bahet kontrabandë. 

Kejo gja nuk do t~ vi si bazë se 
Qeverija duhet të marr masa qi mos 
të bahet kontrabandë. Prandaj jam i 
mendjes e i u lutem shumë kolegve, 
t' a përkrahin ketë tezë, se tue rnproj 
tun kët. kemi industrin kombtare. 

Z. S. STAROVA: (M. i F) Ashte 
drejtë ashtu si thotë Z. Kaso, po t' 
ishte e mundun të priteshe kontraba 
nda, Pas nji llogarije qi kemi, nji kg. 
alkool nga jashtë me gjithë sbpenzl 
me kushton nji fr. ari; neve këtu po 
i vemë edhe tre fr. ari qi bajnë 10 
Kr. Këtu në Shqlpni 1 Kg. alkool shi 
tet 6 Kr. Kështu qi ndërmjet të çmi 
mit t' alkoolit qi vjen nga jashtë e t' 
atij qi fabrikohet në vend, ka nji d:fe. 
rencë prej 4 Kr. dhe në ketë mënyrë 
sigurohet plotësisht e drejta e indu 
strialeve t' onë. Prandaj Z. Kryetar, e 
drejta e industrialeve mprohet plotë 
sisht dhe i lutem së Ndër. Dhomë t' 
a pranojnë taksën mbi alkool ashtu 
si e ka ba komisioni. 

Z. F. RUSI: Nuk do t' ishe në ku 
ndërshtim me Z. Kaso, 'sikur të nda 
loheshe krejtësisht përdorimi i alkoo 
lit, po deri sa ky nuk ndalohet, nuk 
e pranoj kur qi fabrikat qi prodhojnë 
alkool të fitojnë 3·4 fr. ari për kg. 

Komisjoni si mbas shpjegimeve të 
Z. Ministrit, tue marr parasyesh se 
fabrikat e vendit nuk damtohen, po 

për kundrazi kan nji fiti.m, pranoj nji i · z. S. BLLOSHMI : Dami qr SJe 
taksë 3 frangash për alkool, Z. Kaso i llë alkooli e thanë shokët dhe un do 
kërkon fabrikat e alkoolit t'i përkrahin, i të vi në çeshtje pratike, Si e dijni Z. 
dhe ku; erdhi puna pf r fabrikat e / e juej, tak sit doganore bahen për trij 
miellit, këtyne u bani huxhumin ma ; qellime : I. Për me i sigurue t' ardhu 
të math! : na Shtetit II. Për me rnprojtë ind u· 

' > 

Z. H. DELVIN A: Populli Shqiptare i strinë e vendit e Ill. Për mprojtjen e 
vuen nga dv lënga të shumë të këqija i sigurimin e nevojave të popullit. , 
vuen nga malaria dhe nga sifilisi, dh'ef-1ndu.strija e vendit e mirë apo C 

t ni po i shtojmë edhe nji lëngatë tje· ; keqe, asht nji gja tjetër këio po nuk 
tër tue ba "edhe alkoolik, Do t' a di]- i lypet harue se asht nji industri e ve 
më Zotën), S! kur- votojmë Iigjen e j ndit e cila nuk ka qenë në Shqipni 
alkoolit kemi votue vdekjen e popu- j ma përpara dhe asht krijue e re për 
llit Shqip'ar. Në ç' do Shtet kan marr i të cilën janë derdhë kaq pare. Qeve 
masa të rrepta kundra alkoolit dhe i rija duhesh të kishte marr masa qi 
neve kemi favorizue çeljen e fabrika- i të kr'[ohet nii indus.ri] e mirë. Qeve 
~e t' alkoolit. Unë në komision kam i rija kur ka vue taksën e alkoolit 6 
qenë kundra alkoolit, dhe jam prap i franga, nuk e dij se ç'ka mendue; 
kundra dhe kishe me dasht qi Shtei : n' asht se alkooli asht nji gia p.r dam 
të marr masat ma të rrepta për nda- : të shëndetit të popullit, atë-herë nuk 
limin e alkoolit, sek)' dexheneron nji ; u lup'e t'u përrnentonte t~ bamunit e 
popull dhe ka konsekuenca shumë të i altoolit. Ç' do taksë ka nji bazë.idhe 
këqija në Iëml. Dhe nervoziteti i jonë i në qoftë qi taksa u vue për arësye 
rrjedhë se babat t' onë kan qenë al· i qi këjo industrij të hapet në vend, 
koolik. Këjo tezë e imja nuk u pra- : at-herë nuk pasha qen qellimi i nda 
nue nga komlslor.i. limit t' alkoolit, po paska qenë me kri- 

U pyeten fabrikantat e alkoolit de· jue nji indus'rij të re. 
ri sa mund të përfitoj shin, dhe nji fa. Nji taksë · doganore vihet për ato 
brikant nga Korça na tha, se po të qellirne qi tragova ma sipër, dhe ve 
jetë taksa 2 fr. ari, kemi fitim; Shko· nd.mi i parë i marrun nga ana e Dho· 
dranët kërkuene qi taksa të jetë 2 fr. mës së !Jeputetve e prej Q~veris-ruk i 
e 112 dhe neve u treguern ma merha- i përshtatet këtyne q-llimeve. Herën 
metçi e e bame 3. Kur lamë të lirë al· e parë tak· a e alkoolit kje 6 fr. ar. 
koolin në mos tjetër populli e pinë e tani Qeverija e zb.i i në 2 fr. ari 
alkool të mirë e jo alkool lë qelbët për arsyeja qi mos të bahet kontra 
qi fabrikojnë fabrikat t' ona, Z. Kaso bandë. Kur taksa ishte 6 fr. ari naty· 
thoë taksa te jetë 6 fr. ari dhe kështu risht giithl<U..,hi u shpejtue të bajë 
do të favorizojnë fabrikat se me këtë alkool se kishte nji fitim të math, dhe 
taksë ato do të fitojnë shumë në ko- kësisojit kapitalistat derdhen nji kapi-: 
rrizë të popullit dhe këjo më duket ta! për të krijue fabrika alkooli. Sa 
nji gjil shumë qesharake. Un tham qi kohë ma parë na pat kenë paraqit 
alkooli të ndalohet krejt, po n' asht këtu në Parlament nji projekt-xontratë 
se këjo nuk asht e munduri, mos tje- për me ba shlivovicë, kështu qi edhe 
tër, alkooli të jetë i lirë e mos të jetë nga këjo kuptohet se Qeverija nuk 
i detyruem populli me pi alkool të kishte për qëllim ndalimin e përdo- 
qe1bun.0<<;tu janë Iavorizue miaf ë rimit t' alkoolit. Komisjoni tue pa se 
Iabrikatorat t' alkoQl!1J taksa e zbritun prej _Qeveris do t'i 
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bante nji dam industrialeve t' alkoolit, I pyeti Iabrikantat e Korçës të cilët c Masat qe janë marr prej Shteteve 
u detyrue prr me mprojtë industrinë ! kishin përfecjonue fabrikën ma mirë tjera për mprojtjen e ptrsonit, përgji- 
nacionale të cilën industdj e kishte I se të tjerët, dhe ata na thanë se me thësisht nuk pruen dobina të mdha. 
provokue Oeveriia vetë, t' a bainë 3 f nji taksë 2 fr. mprohet industrija e Për kctë arësye e quej të tepër të 

fr. ari. I j~në. dhe të tjerve ~u~ '.. L:vertis.~ të bajë fjal~ mi kë.t~. .. . .. . 
Besoj se taksa prej 3 fr, ari pa I SJt llin alkool nga [ashtë. Qevcrija e Sa per rnproitjen e përgiithëshme 

marr parasyesh damin ose dobinë e I caktoj kështu tue u mbështet mbi këto ky asht problem ma me randësi dhe 
alkoolit, asht e arësyeshme për mpro- i hetime, po komisjoni mori parasyesh ma i zorshëm për te çkoqitur dhe 
jtjen e industrialeve të vendit, po do i disa ankime të Iabrikantavc të Vlonës : për të regulluar. Prandaj ç'do Shtet 
t'i lu'em Qeveris qi të pregaJls nji i e të Shkodrës të cil. t thanë, se me nji i ka organizue sistemet e veta për ketë 

· projekt-ligje mbi mënyrën e bamjes j taksë 2 fr. nuk mund t'i baiuë kon- j çështje. 
· s' alkoolit, se me të vërtetë po bahet i kurrencë produkit të jashtëm, se ako- i Për të Iormue nji ide për masat 
'alkool i dobët. Në qoftë se i nder. j ma nuk kemi mu' jt me përf ecjonue i qi janë marr prej botës, do të nioltoi 
kolegu i Gilnokasrrës do të thotë se j produktin t' onë, dhe inspiruem prej i më disa prej tyre të cilat janë : 
alkooli asht i darnshërn, bashkohem ! këtyne argumenteve, kurnisjoni e ba- : 1) Ndalimi krejt i alkoolit. Në 
edhe unë me te, po atëherë alkooli : ni 3 fr. ari i Shtetet e Bashkueme t' Amerikës janë 
duhet të ndalohet krejtësish.as mos të ' Z. Dr, SIMONIDHI : Të ndër, i marr masa drakondianc për të nda- 
bihet nga jashtë, e as mos të produ· Kolegë. Nie iu qe në hapat e para e [ iuern ç' do pije alkoolike, deri edhe 
çohet në vend, po këjo më duket se ndien rrezikun q' i pregaditnin pijet ! venën e birren. Këjo masë në pikë- 
-nuk mund të bahet për arësve S:! alkoolike, dhe për t'u rnbrojtun pre] i pamjen e shëndetësis dha resultate 

' -janë prishë me mija napoljonash për këtij rreziku, luften e parë e f tluen : tepër të mira por ka verem nii të 
· distiterina. l fetë, mbrojtëset e umanit-tit, m' anë [ mbetë qe p-rhapë kontrab inden në 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) His- i dispozitash nil formë ligje dhe tue ! nil gradë tepër lë madhe. 
torija e taksës 6 fr. ari për alkool, i u lëshucrn rreletet dhe mallkimet ma ! Rusija në kohl';qe filloj lufta Eu 
asht pak e gjatë, dhe asht ba në ko- ; të rrepta kundra përdorimit të këtyne : ropiane ndaloj shitjen e pijeve alkoo- 
bën e Senatit mbas _kongresit të Lu- ; pijeve. Feja Muhernedane poti rekorin like dhe bolshevikët vazhduan nda- 
shnjes. ' në ketë luftë. timin e alkoolit. Gjithashtu dhe n' In, 

Qeverija e kish caktue taksën Por lufta ma e madhe, lufta sis- gilterre murren· masa të rrepta kuntra 
-100° ·0, po Senati e vueni 6 fr. ari. U tematike, kontra alkoolit f1lloj qe se alkoolit në kohë të luftes, por kur 
thirr Ministri i Financave! në Senat, kur Maga us Huss prej Suedes në . mbaroj kë]o filluen prap t'a , pinë si 
dhe Minis'ri i asaj kohet me dcrgo] 1852, hoqi verejtjen e të gjithë po- '. edhe ma parë, 
mue si p~rfi;q~sues dhe i dhaçë shpje- pujvet për mbi rrezikun dhe damin · 2) Monopoli pre] Shoqërivet, Ky 
gime tue thanë, se ky sh.im nuk asht qe i bahesh njerëzis prej përdorimit sis em në Suede e ne Norvege ka 
për .dobi t' arkës Shtet.t, se kur rrej t' allkolit. dhanë rcsultate ma të mira Në këto 
40°:0 e kemi ba 106°10, kemi pasë dam 
dhe po t' a bajmë 6 fr. do të kemi 
nji dam shumë të math, po aso heret 
u irnpresjonue prej damve qi kishin 
rrjedhë nga alkooli, dhe pranoj taksën 
6 fr. Këjo kje nji e rnbetë e asajë ko 
hë e cila vazhdon edhe sot. Për nda· 
timin e hapjes e distilerinave t' alk oo 
lit nuk kishim ligjë ndaluese, kështu 
qi kë'o fabrika u çilen veriut, 
Kur Qeve rija vueni taksën 2 fr. ma 
përpara kish ba hetime, a i vjen ndo 
nji dam industrialeve të vendit, dhe 

Qe n' ate herë shumë kongrese Sht-te janë organizuar shoqëuina që 
antialkoolike janë ber,', veprat shien- kan rn irr për si!)ir moaopoltn e Iabri 
tifike për luftimin kontra alkoolit janë kirnit dhe të shitjes t' alkoolit me 
të pa numerta, bisedimet në 1ë gjithë · konditë qi tepricen e t' ardhunavet t'i 
Parlamentet e botës ja të berë të rre- , a japin kornunëve ose Bashkive për . . 

pta. Luftimi bahesh për dy qëllime. vepra filantropike. Këto dy Shtete 
1) Për të mbrojtun shendetin. e n' Europë janë sot nga popujt qi janë 

popullit, dhe 2) për të mprojtur Iman- ma pak alkoolik. 
cat e Shtetit. 3) Monopoli prej Shtetit. Ky 

Organizimi i kës] lufte ndahet ; sistem ka për Shtetin nji përfitim të 
në dy kategori : : math se ndalon kontrabanden dhe 

a) Në rnproltlen e përsonit ; dhe 
b) Në mprojtjen e përgjithëshm. 

shton t' ardhunat e arkës së Shtetit. 
4) Kufizimi i vendevet ku pijen 
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pirjet alk001ike, d, m. th. kufizimi i si nisi jeta normale Qeverija Komtare Po me duket se kë]o gja asht e 
mehanëvet. Nuk duhet të diskutohet e ndieu nevoien të mproië kombin kotme, 
se të paksuerit e numrit të vendevet kundra rrezikut t' alkoolizmes po me Të hyemit e alkoolit me anë të 
ku pinë pirje alkoolike, asht masa atë aktivitet dhe me ato masa qe pa- kontrabandës, asht kaq i shumte, sa 
ma e fortë për të luftuar dhe për të ten marr ma parë dhe Shtetet e tjerë. qe duhet të mendohemi dhe të pakë 
paksuar alkoolizmen. Kështu pra trupi legjislatuer i atëher- sojmë sumen e taksës për ketë vitë, 

5) Tagri rendë mbi alkoolin e im- shëm tue formulue e adoptue tarilen që kështu të paralizojmë kontraban 
portuem. Kë]o masë jep nji shumë të doganore, vendoj importimin, d, m. distët, dhe pasi t'i arimë qellimit, atë 
madhe t' ardhuna n' arken, e Shtetit, th. konsumin e alkollu me taksa aqë herë mendohemi t' organizojmë nji • 
çor n'a në tjetër shton ma tepër kon- të rndha sa lehtazi kuptohesh se për- luftë sistematike e të fortë kon tr akoo- 
trabanden, dorimi 'i alkoolit merte plagen mortale, : lizmes. 

Princini i kësa] masë asht i miri? tue i sigurue popullit shëndetësi, ekomi i Por mund të thotë dikush se me 
t' ! I 

por dobija nuk ashte rnadhë, i dhe bujqësi në degen e vreshtavet, i të zbritunit e taksës doganore damto- · 
Fani vlmë në Shtetin t' onë. Si i Por atë qi i siguroj kombit trupi i het bujqësija në degen e vreshtavet. 

në gjithë boten ashtu ndër nee, çësh- i legjislatuer nuk vonuen t'a shkelin e i Po, Zotërinj,! Ky asht nji obser 
!ja e alkoolit duhet të studiohet në ! t' annulojnë tertipcit-, të cilët tue apro ! vacjon i drejtë, por duhet marr para 
të dy pikëpamjet, n' ate të shëndetësis i fitue nga taksa e rendë e alkoolit i syesh se nuk asht vetëm importimi i 
dhe n' atë t' ekonomis kombtare. j formuen në të gjithë anët e Shqipnis j alkoolit prej së jashtmit qi darnton 

Sa për të paren, d. rn. th. për mbi i "Shoqërira kontrabandistash. i bujqësia e vreshtave, asht edhe alkoo- 
damet qi ka ba dhe po ban alkooli \ Sikur të thashë se mbrenda në i li qi bahet në fabrikat e mbrendshrne 
në shëndetin e popullit t' onë, nuk i këto shoqënina, kan marr pjesë, Mi- j në Shqlpnl, të cilat nxjerrin qindera 
do të baj sot fjalë, se kam folur tie- ; nistra, Deputet. nëpunës t' atministra- / litra në ditë, dhe janë të lirë të nxje- 
tër herë mbi ketë pikë gjatë e gj:rnë tës dhe të Fina-icavet si edhe civile i rrin alkool sa të duen pa i pague 
në ketë Parlament. Sot do të kufizo- gjithë, nuk do të. [ernë jashtë të vër- : Shtetit as nji taksë. Nji tjetër plagë e 
hem vetem për mbi masat qi duhen tetës. Në të tillë gradë asht përhapur, ; madhe këjo e fabrikave t' alkoolit për 
marr dhe prej neve sikur se janë Zotërinj, kontrabanda e alkoolit në : Shtetin t' onë në sistemin e mos të 
marr prei të tjerve për t' organizue Shqipnl ; kaq asht korompue nierë- : taksimit t' alkoolit që këto nxjerrin, 
nji luftë sistematike për të mprojtun : zija. Sikur se e dini, Zotëni, para se 
ekonimin kornb'are të Shtetit t'onë qi \ Nga shkaku qi për të fi.ue shumë i t'i vihesh alkoolit taksë doganore e 
kështu të mos shlër oh en t'ardhunat e i të holla këntrabandistet, lakmojnë të : randë nuk gjlndesh asnii fabrihë at 
arkës së Shtetit dhe të mos të dam- i fuin mesheft shuma të mdha alkooli , koollit në Shqipni, 
tohet bujqësiia dhe interesa të tjera. i në Shtetin t' onë sa arka e Sht:titit ' Taksa e madhe u hapi miden disa 

Shteti i jonë, të ndër. shokë, për \ damtohet tepër se nuk përfiton nga zotënive të krijojn fabrika alkoli dhe 
çështjen e alkoolit ka pranuern siste- j tagrat doganore. Kësh:u pra sistemin · kështu kemi të tilla, në Pogradec, në 
min e tagrit të rendë t' alkoolit t'irn- ! qi kemi r.ë sot në Shqipni qe të tak- · Sarandë. në Vlorë, në Shkodër dhe· 
portuem. i sojmë tepër alkoolin, koha na rrefen kush e di edhe më ndenji vend tle- 

Sikur se e dini, Zotërinj, Shteti i i se nuk i a aratim qellimit si në pikë- tër. 
jonë para se të bahesh Shtet indipen i pamjen shëmdetësore ashtu edhe n'atë Tue aprofituar këto Zotëni nga 
dent, ka qenë nën sundimin e lrnpe- ! t' ekonomis komtare, për kundrazi ky ngushtica e ligjëve relative, fjalen 
ratoris Ottomane, e cila para luftës së i sistem dha fa li men lo. Prandaj Kon- irnr ortirn e interpretuem vetëm për 
përgjithshme tue kenë e lidhun me i trabanda e fortë na shtërngon qi të alkoolin qi hyenë nga Shtetet e iash'ëm 
zinxhirët e kapitulccioneve, ish e j mejtohemi serjosisht mbi ketë çësh- dhe kështu tue spekulue mbi situaten, 
dënueme të pranoj importimin e al- i tje. instaluen dhe vazhdojnë t' instalojnë 
koolit me nli taksë fare të lehtë, l Un, të ndër, koleg për princip jam njeri pas tjetrit fabrikat e alkoolit, që 

Ketë situatë e trashigoj, në fillim l kundër alkoolit, prandaj jo vetëm 6 thamë më parë 
të jetës Shtetnore dhe Qeveriia e jonë! fr. ari në litër, por edhe 16 sikur se Produkti i këtpne fabrikave, i lirë 
po pas luftës së përglithme, dhe mba- i të vernë do të jetë shumë ma mirë. po thua nga ç'do taksë, ka me mbyt 
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ç' do virlyt dhe evolucjon moral dhe 
materjal dhe kështu fideni i kombit 
t'nëy, pa mbritun të lulzoinë, do të 
gjindet nji ditë i dexhenëruar dhe i 
thatë nga helmi qi prcgatitin për da 
marët e tij fabrikat e alkoolit. 

Për t'a studjue çështjen pratikisht, 
parashtrojmë me~ nurnëra damet qi 
shkakton në vend nji fabrikë e vetme. 

Produkti mesatar qi jep nli fabrikë 
e alkoolit, nga këto qi janë instalue, 
asht 500 kr. në ditë, me gradacion 
40 që bajnë për nji vjetë kg. 180.ooo 
nga këlo shumë Qeverija inkason 
Fr, ar. ozo për kg., d. m. th. kr, 
1801000 X o,2o bainë Fr. ar 36,ooo. 
Nashti hjedhim nii sye mbi damio që 
i ban vendit këjo fabrikë. 

180,000 kg, alkool me gradë 4o 
barabitet me raki rrushi 18 gr, 540,000 
shumë· e cila del nga rrushi kg. 
5,400,000. dhe kë]o përfaqëson vre 
shtat nga hardhi do me thanë, se 
kur përrnetohet instalimi i nji fabrike 
alkooli lypset të çrrenjosen 12,000,000 
hardhi dhe gjithë këto për të sigurue 
fitime në pak spekulatorve të I igjit, 
kur S'! me krah tjatër jeten pa punë 
sasija e argatevet qi do të punojnë 
ato vreshta, të paken puntorë 1500. 

Në qoftë se nashti çmimin e pu 
nës të ç' do puntori, për nji vjetë e 
llogaritim për 2000 fra g, populli dhe 
ekonomija komtare humbasin në vjet 
(argat 1500 X Fr. 2000) fr. ar 3,oo,ooo 

Dame t' arkës së Shtetit 
Nga nji Iabrikë alkooli, siç thamë 

Qave rija inkason ... Fr. 36.ooo 
Po nga sasija e vreshtavet që ba 

rabiten si ma sipër, inkason : 
Të dhjetë mb. 54,000,000 kg. rrush 

(kg. 540,000 X o,3o) Fr. ar. 162,ooo 
Si taksë det publiku mbi 3,000,000 
kg. verrë (F. O. 80 150/o) 350,000 
Si taksë det-publiku mbi 440,000 

kg. raki (Fr. 2, o5 15°/0 ar 135.ooo 
Fr. ar 757,ooo 

Zhresi~ ato qi in~sason nga Ia- bandlstet, përveç gjobës materjale, të 
Imka e alkoolit fr. ar 36,ooo denohen kontrabandistet me burg dhe 

Dam Fr. ar. 621,oon me internim. 
Si thamë ma parë: , Sa për piken e shëndetësis, si tha- 
Nji fabrikë e alkoolit damton eko- ! shë dhe ma parë, nuk do të baje fjalë 
nomin e vendit fr. ari 3,ooo,ooo i po në rastin e këtij bisedim, po themi 

Nji fabtikë e alkoolit damton eko- i velem se, po sa të bashkohet 'alkoo 
nomin e vendit fr. ari 621,ooo i lizrna me trij kuçedrat e këqija qi de 

Dam nga nji fabrikë alkoli fr. ari 3,621 000 j nojnë popullin t' unë d, m. th. rnala- 
Shumzoni tash ketë SJ • ' ! rjen, sifilizin dhe tuberkulozin, duhet 

s1 me nu- , , di . . . 
rnrin e fabrikave instalueme dhe r . J t a int, se fare shpeit kemi m'u gje- 
tyre qi do të t' instalohen dhe sht a. l ndë përpara permadhavet trupore dhe 

Ont morale të kombit t' enë 
në këto edhe shumen e mathe t' al- I (Duertrokit]e). · 
koolit qi hyen si ko-it-abandë, dhe I Z, M. KA~O : Qe kur u vue tak· 
k~.shtu do të ~eni të plotë fytyren tra- I sa mbl alkool, Gjlnokastra, Permeti 
giike të çështjes. : Vlora Delvina etj. vise nisen ~të venë 

Tue përmbledhë sa thamë ma parë I ve reshtra, dhe po të zbritet taksa e 
I 

propozoj të rn-rren këto masa të ne- i alkoolit do të damtohen ata qi kan 
voishrne : ! vëneshta, dhe kundershtimet qi baj i 

1) Të zbritet taksa e alkolit në I baj për mprojtjen e ekonomis komta 
shumen qi ka caktue komisioni, d, m. I re. N' asht pastaj se fabrikantat e al- 

' th : 3 fr. ari. dhe kë]o zbritje të ba- ! koolit bsjnë nji produkt të keq, duhet 
het me qellim qe të ndalohet nt.ve- I Qeveriia të kuidesohet qi fa bajnë 
tiut kontrabada. 

1, 

të mirë, ithe mos t'i lanë me ba al- 
2) Tue respektue dispozitat ligjore keel të keq. 

; në veprim, proponoj interpretimin e z. L. LLOGORI: Fatëkeqsisht ndo- 
meritueshern të fjalës "importim, mba- dhern edhe un ne mendje t' atyne qi 
ras me "konsum interpretim ky na- thonë të ndalohet krejt akooli, po me 
tyret qi ngjet në të gjithë boten. Me qen se Qeverija e pa t' arësyeshme nji 
ketë interpretim, fabrikat e alkolit të taksë për me mbushë shtyllat e bud 
përjashtohen nga ç' do tagër për pro- . getit, dhe neve e përkrahim. Sa për 

: duktin qi exportoinë jashta Shtetit, taksë qi duhet të vehet për mprojtjen 
: por malli qi do të përdoret në kon- e industrisë së vendit, mue më duket 
: sum të vendit, të randoh-t me giithë se nii taksë doganore 25°10 mjafton, 
ato takso që randohet dhe ay qi im- dhe ai Industrial qi nuk mund t'i bai 
portohet jashtazi. ' në konkurencë rmallit të [ashtem me 

Këjo masë mundet të jenë damtue- : kaq taksë, ai nuk asht i zoti e nuk 
se në pak tregtar ~vend!!s, të cilët u : di të punojë Asht mirë qi të përkra 
oxituen të ngrefin fabrika alkooli, po ! him industrinë e vendit, po nga ana 
këjo nuk lypset t[ merret në konsi- ! tjetër nuk duhet të permetojmë L qi të 
deracjon parë interesës së përgjithshme; ! vidhet populli. 
do t' ishte nii krim para logjikës dhe · Z, KRYET ARI : Po e ve .në votë, 
historis të sakrifikonet kolektivisht ra- : taksa 3 fr. ari për alkool si e ka pra- 
ca Shqiptare, vetem e vetem për t'u 
ruejtun interesat e pak personavet, 

3) Të merren masa radikale për 
me luftue kontrabandën dhe kontra- 

nue komisioni. Kush asht antar i pra 
nimit të ngreh dorën? 

Pranohet. 
Shtypshkoja »Nikaj,, Tiranë 
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Vjet V. Tiranë, e Marte 31 Gusht 1926 

REPUBU:lf\A. 

Nr. 147 

SHQIPTA~E 

<,> 
~- 

notohet prei Zyres së Shtypit 

PAJ l'JME: për njl mot fr. ar 12 në \1\ Drejtimi: Zyra e Shtyptt \\Nil cop! @ lavës fr. ar 0.25 : nil copë 
Shq!poi ; fr. ar 20 lashta ; T I R A N £ c javh s~ kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA: 
Këshilli Ministruer Vendime mbi nji 
dënim Z. P. Shefkiut; mbi letër zot 
nimet për kullosat e pyllit! mbi të 
drejtat e zotnimit të nji livadhi. 
Shp, e Financave, gjyqeve 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi nji dënim të Z. P. 

Shefkiut 
Vendim Nr. 279 me 29 VIII 926 
Këshilli Mtnistruer në mbi .dhien e 

tij të sotëshme të rnbaitun nen Krye 
sin e Shkelqes's s·~ Tij Kryetarit të 
Republikës me anta.ë ZZ. J osif Kedhi 
Ministër i Drejtësis e Zav. Minist~r i 
Financavet Hysen Vrioni Ministër i 
P. të Jashtme e Musa Iuka Ministër 
i P. Botore e Bulqësis e Zav. M:ni 
stër i P. të Mbrendshme këndojë lu 
tjen apelore të Zot. Pasho Shefkiut 
nga Durrësi zbashkut me aktet tjera 
relative me të cilen i përmenduni ape· 
lonte vendimin e Këshillit Adrninistra 
tiv të Durrësit N r. 71 d. 10, 3, 926 të 
dhanun për giobitien e tije me 25 fr. 
ari gjobë e mbylljen e tarnbulles për 
nji javë për shkalc se tue i kundrosh 
tue urdhëni Qeveritar në vend qi t' i 

shitëtc kartelat jo ma tepër se I U 
retë i kish sh.tun nji koron sermë, 

Mbasi Z. Pashan Shefkiu nuk i asht 
bind urdhnit Qeveritar mbi mëndyren 
e shitjes të ka: t- lave, Këshilli Minis 
tru-r gjobimin e tij e shef me vent 
dhe kështu vendos ligjoricnin e ven 
dimit të. dhanun pre] Këshillit Admi 
nistrativ. 

Sekretari Genera I 
M. Curri 

Mbi leter zotnimet 
per kullosat e pyllit 

Vendim Nr. 280 me 29-Vlll-926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të mbajtun nen Kryesin 
e Shkelqësiës se Tij Kryetarit të Re 
publikës me antarë Z. Z Josif Kedhi, 
Minist"r I Dreitësiës e Zav, Ministër 
i Financavet. Hysen Vrioni, Ministër 
i P. të Jashtme, Musa ·Juka, Minister 
i P. Botore e Bulqësiës e Zav. Mi 
nistër i P. të Mbrendëshme, tue pasë 
në bisedim dosjen apelore të pleqsis 
së katundit Pobicka qi kërkojnë të le· 
shohen mbi ata letra zotënirnl për 
pyellin e kullotave të katundit në fjalë 
tue pre tendue se këta si private e kan 
pasë në përdorim prej nji kohe shumë 
të gjatë, paraqit me shkresën N. 2257 
datë lOuS-926 të Mio. së P. të Mbrc 
ndëshme, gjithë ashtu në kqyrjen e 

studimin qi bani dhe mbi dokumentat e 
parashtruerne prej Pleqsies së perme 
ndun për vërtetimin e zotnimit të ku 
llotave të pyellit në fjalë, kuptojë se 
këto dokumente si kurse tregohet dhe 
në vendimin Nr. 94 datë 26-5-926 të 
Këshillit administruer të Nenprefek 
turës Leskovikut, nuk janë të respek 
tueshmc e në konformitet të nenit 6 
të ligjit të pyjeve e të kullotave e kë 
shtu vendosi ligjorimin e vendimit të 

sipërpermendun. 
Sekretari General 

M. Curri 

Mbi të drejtat e zotnimit 
të nji livadhi. 

Vendim Nr. 281 me 29 Vlll-926, 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 6 

tij të sotëshrne të mbajtun nen Krye• 
sin e Shkëlqesia së Tij Kryetarit të 
Republikt's me antarë zz. Josif Kedhi 
Ministër i Drejtësis e Zav. Ministër i 
Financavet Hysen Vrioai Ministër i 
P. të jashtme e Musa Juka Ministër 
i F', Botore e Bulqësls e Zav. Minis 
tër i P. të Mbr.:ndshme këndoj aktet 
bashkë me kërkesën apelorc të ZZ. 
Selman Selimit e Re lat Melek me sho 
kë ng i katundi i Lubonie të Krahinës 
Vithkuq t' Korçës për apelimin e ve 
ndimit Nr. 504 d. 9.V.926 të Këshi 
lles Administrative të Prefekturës sll 
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Korçës për shkak se me vendimin e 
sipërme urdhnohet refuzimi i kërkime 
vet të tyne për lëshimin të letër-zot· 
nimit mbi livadhin prej 200 dyny 
mësh qi e zotnojn bashkarisht si tra· 
shëgim prej prindvet të tyne për de 
ri sa të përfundohet gjyqi qi asht 
tue r.iedhë n' emën të popullit katu 
ndit Lubonje për çashtjen e nji kullo 
te me anë të së c.lës do të kë hje 
llohet e zgjidhet ç.ish'ja e kufis të 
livadhit të kontestuem për të cilin ..na 
tjetër pretendon se asht kullota e ka 
tundit, ose për ketë çsshr]e mund t' i 
paraqiten drejtë për drejtë glyqi: kom· 
petente. 

Këshilli Ministruer pra rue pamë 
se Zyra e Kadastrës me të drejtë qe. 
ndrimi (Haki-karar) në i përrneton li 
gja e tokavet dhe e tapive mund të 
nxjerri letër-zotnimi por me kon di të 
qi të mos ketë kundërshtues kundrejt 

FLETOEJ!\ Z'r'~TARE 31 GUSHT __ 19_2_6 _ 

dlri me 10-9 :u dhe ddL1i1ivj:1 qysh 
prej 11-9-26 deri me 21-!l-26 

Skrapar 27-K-26 
Kryenp, Financës I 

-------, 

Shp. e Gjyqeve 

ja do W shikiohct në amen ti~ së drej 
tës botnore. 

Tiranë me 29-8-1921, 
p. 920 Kryetari i Gjyqit 

Vendin1 
N' Erner të Republikës Shqiptare 

Dega Ndëshkimore : Mehmet Myrto, banues në Vendre- 
F 1 E S i~ ( zhë të Skraparit dhe tash me banim 

Thëritet R xh-p B1htijar D;b:n ) të paditun në bazë të vendimit Gj), 
banues me parë në Korçë dhe ranl j Giyqi: Paqit Përmetit, Degës Ndesh 
me banim U pa ditur c të çf.qe! para ; kirnore, me Nr, 91 datë 28-X-924, në 
këti gjyqi m: datë 24 \) n:w, diten : mungesë të tij eshtë dënue në bazë 
e Premte dh ~ më orën 9 para dreke : të nenit 22.2 K. Ne.I. paragrafit Ill, me 
dhe t(! g"))kol-tct si i pandehur për ·. dy vj -t burgim, por me qenë se faj 
shkak se me datë 21-12-925, ka mbaj. : ka ngj rë në vitin 1923, në bazë të 
tur një revolver ra lejen e autoritete- : Dekret Ligjit mi arnnesti përfiton 2-3 
ve kompeter te, p r ndryshe gjyqi do : c dënimit tij, tue iu ngarkue dhe 

· spenzat gjpqore F. A. Ky vendim të shikohet në mungesë t~ tij. 
Korç! më 22 Gusht 1926 
p. 925 Kryetari 

eshtë i kundrrshtueshrne dhe i dik- 

o . . , tueshem. Kjo çpallje me anen e Fleto- 1vq1t : 
· res Zyrtare ze vendin e komunikimit. 

Përmet, 25-8 926 p. 928 
Gjyqtari Paqtues 

Letre thirje 
kërkimit t' interesuernve t. Me qenë Thërit ët si i pandeh urë pse ka 
çasbtja e kësaj kullote si mbas vendi- përdorurë akte Ial-o, i quajturi Jani 
mit të Këshillit Administratës të Pre· Pando Buteli nga Dardha që ndodhet 
Iekturës Korçës asht tue u glykue në , [asht Shtetit me banim të ra diturë, 
gjyqe, për deri sa mos ckoqitet ç ish- j për me u prezantue para kësai zyre 
tla e pronesies së kullotës kontestua- : me da'ën 21 Teor 1920 diten e Enjte 
me, nuk mund të bahen veprime Ka- : dhe me orën 9 mëngjes: për ndrvshe 
das'rale dhe me qenë se dhan]a e le- : do veprohet në mënyr ë të ligiit. · 
tër-zotnimit në bazë të haki-kararit Korçë 21 Gushti 926 p. 926 
rnvaret në mos qe njen e rregjistrue 
me t' asaj toke dhe kjo pikë nuk mu· 
nd t' eicsistoj me mos nodhjen e rre-, 
giistravet Kadastrore se vendimi i si 
përrnë dhanun për ndalimin e vepri 
meve Kadastrlale të kërkuerne prej 
apeluesvet asht i bazuern n' arsyena 
ligjore e kështu vendos liglorimin e 
vendimit të slpër-përmendun. 

Sekretari General: 
M. Curi 

Shp. e Financavet 
E dhera e duhanit kti qarku me 

vend. kshillit Nr. 138 u nxurë në ad 
judikat provizore fillon qi me 26-8-26 

Gjyqtari Hetues 

Thh·rje 
Sotir Vasili nga Fj- ri e tash me 

banim të padituri, thërritet për me u 
paraqitë para Gjyqit t{! Fillimit të Ti 
ranes me datë 17 9 1926 diten e pre 
mte ora 9 p. dr. për me u ndigjuem 
si ankues në padin e r grehun prejë 
tij kontra të p indehunvet Mihal Naum 
Llupit e Haxhi Ibrahimit që të dy 
shofere e benues në Durrës, për se 
nga mos kujdesija kanë përplasë dy - ~ 
automobilat e tyre tue shkaktue pla- 
gosjen e ankuesit ~ ..rar~ërmendun·, 
dhe në rastë të mos paraqitjes padi- 

Vendim afati për t'aratlsun 
Mbasi nuk asht zanun Çizo Durua 

i biri Duros banues në Bolenë që 
pandehet se mt! D. 20 VI-1920 ditën I.! 

kn vrarë të quajtunin Sinan Çe lone 
nga ay katunr, Kryetar.a e gjyqit të 
Shk l. Gjinokasrës që prej datës 
shpalljes të këti vendimi të pandehu 
nit përmendua i nepe: dh stë ditë afat, 
për me u prezantue para gjyqit. Në 
qofr s~ nuk i paraqitet gjyqit mbren 
da këti afati vërtetohet se nuk don me 
ju bind ligjës, dhe kështu ka me u 
shikue giyqi në mungesë, kanë me u 
rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vestrue pasunia dhe me as nji mëny 
ri nuk ha me pasë të drejtë ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

Të giith giendarrnët e policët janë 
të detyruem me zanien e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 3 72 
të procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Giir.okastër më 25·8· l92G 
p. 927 Kryetar i Gjyqit 

• 

BKSH



FLETORJA ZYRTAl<E 31 GU_S_H...;I;_' _16_2_6 _ 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON"'I I II. 

B I S E D I M E T E D H O ME S S E D E P UTE TV ET 
Mbledhja e 41. 

E Hane me 17 Maj 1926 ora 3.30 m, d. 
(Kryeson z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 146 
Prej N. 98 deri në 156 pranohet 

me ndryshimet e komisjonit. 
Tarifa Doganore 
Kathegori e XII. 

Pije gjithëfarësh, uj mineral, borë etj, 
N. 98 Birrë: 

a nder fuqiia " 25 
b nder shishe ,, 31 

N. 99 Aiko! (spirto) : 
a mbi 24 gradë 

" 300 
b nen 24 gradë " 210 
c denature (i prlshun) ,, 50 
V. O. Spirtojs denatu- 
re duhet të jetë i pri· 
shun jashtë mbasi këtu 
nuk mund ti! prishet 
ndenji bare. 

N. 100 Raki gjithëf'arësh : 
a nder Iuçiia 
b nder shishe 

N. 101 Konjak: 
a nder Iuçi]a 
b) ndër shishe 
c Markat metaksa, mar 
k!, barbarezo, karnba 
me shishe 

N. 102 Fernet e vil ihov : 
a Fernet: 
l nder Lfuçia 
2 " shishe 
b Vllahov : 
l nder fuçia 
2 ,, shishe 

" 300 

të tjera alcolike : (pë 
rjashtohet maraschlno). 
a Likuori 
b Maraschino 

N. 104 Rhum: 
a nder fuçia 
b ,, shishe 

N. 105 Vermout, rnarsala etje 
ra si këto : 
l nder fuçiia 
2 ,, shishe 
b Venë: 
1 nder shishe deri 
12 gradë 
2 nder Iuçi] a deri 12 
gradë 
3 nder fuçija deri 14 
gradë 
4 nder fuçija mbi 14 
e deri 24 ~ gradë 
5 nder fuçija mbi 24 
gradë do t'i merret 
tagri ei alcoolit, 

N 106 Venë culnachina (Se- 

" ,, 120 

,, 300 
,, 350 

,, 100 
" 120 

,, 

" 120 

" 400 rravalo) etj, kso dore ,, 22 
V. 107 Venë Chamoanje e tjera ,, 300 shkumore )} 150 

,, 340 N. 108 Uj mineral ç' do llojë 

,, 200 

e gazoze: 
a Ul mineral etj. ,, 
b Gazozë ,, 10 

N. 106 Extralo e esenca pijesh ,, 1000 
N. Jl() Akull e borë ,, 4 

,, 130 N. Ill Ufull ç'farë do qi të jet ,, 100 
,, 150 : N. 112 Extrato ufllet (açido) ,, 1000 

,, 100 
,, 120 

N. 103 Likuori, të sheqer ue 
me ase me erë e pije 

V O. Gjanavet e përrne 
nduna n~; k~të kategori 
u zbritet tara, si fuçi 
j .• vet ashtu e.lhe shi 
shevet, c kto i shtrohen 

tagrit si mbas tarifës. 
Aknlli e bora qi im 
portohsn me qellim të 
rojes së peshkut e qi 
eksportohen janë të 
priashtuerne nga tagri 
doganuer 
Kathegori e VIII. 
Duhan tymek e burnot 

N. 113 Duhan : 
a gjeih " 400 
b iagrirnë " 600 
..; cingare gjethi (puro) " 400 
ç cingare me letra ,, 1500 
V. O. Letrat do të pa· 
guinë veçanërisht ta- 
grin qi parashef ligja 
e gjanavet të monopoli 
zueme si mbas sasis qi 
i përket Shtetit e Sho~ 

180 

75 

55 

85 

N. 114 
N. 115 

qën's. 
d kercej 
Tymek 
Burnot 
a prej duhanit 
b rrej tjera gjanash 
(sude) shtarë e tjera ,, 
Kathegorl e IX. 

6 
Voj e undyrë pemësh 

N. llo Voj ullijni: 
b ndëdfuçija 
b ndër shishe 

N. 117 Voj të ndrshërn 
a voj susami c lule 
dielli 
b voj mendre 
c voj karafili 
ç vol baiamasli 
d vol arre 
dh voj trementine 

3 

,, 100 

" 100 
,, 500 
,, 500 

300 

" 200 
,, 200 
" 220 

" 150 
,, 200 
" 100 
,, 20 
,, 80 
,s 100 
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N. 118 

e voj anasoni ,, 150 
r voj margarine ,, 30 
g voj bergamuti • 2CO 
voj Hindi (riclno) : 
a ndër fuçija ,, 6 
b ndër shishe ,, 10 
Vazelinë ,, 20 
voj-lini " 20 
Voj rosmarine, lari etj: 
a voj rosmarinë ,, 100 
b vo] lari " 40 
c voj tjerë ,, 100 
Vo] peshku: 

N. 119 
N. 120 
N. 121 

N. 122 
a morinë e peshkut 
tjetër (prej mushknive) 
I) ndër fuçija 
2) ndër shishe 
3) Emulsion Skot 

,, 
,, 
• 

N. 123 Vo] pemësh e undyrësh: 
a) voj kolca 
b) vo] pamuku 
c) voj koku e tjerë të 
trashë të cilët nuk vlej 
në për hae por për 

,, 150 
,, 150 

industri " 
ç vojë bersije e ber 
thama ullijsh, për sa 
pun dhe në qoftë per- 
zirnë me surfull ,, 6 
d) Pale peshku (ba- 
lenë) ,, 20 
dh Voj tahini me ba 
hallvë ,, 30 

Kathegori X. 
Likura e tjera pjesë ahtazë1h të pa 

punueme 
N, 124 Lëkura shtazësh të pa 

punueme, H! njoma e 
të njoma e të krypura, 
të gelkeruerne e të thatës 
a të njoma: 
1 ) Kingjash a edhash 
(keç) ,, 50 
2 Delesh e dhiish " 30 
3 Lopësh e tjera Lëku- 
ra të trasha " 25 
b Të thata: 
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1 Kingjasb e edhash ,, 30 
2 Delesh e d'ilish " 2.2 
3) Lopësh e tjera ,, 15 
c) të krypura " 

N. 125 Lëkura shtazësh t'cgra , 
të pa punueme e thata : 
a Shqartk, dhelpen, lu 
nderzë (baldos). 
b Liepur, vjedull (bur- 
suk) " 300 
e Ujk, harushë (ari) e 
tjera ., 200 

N, 126 Flokë : 
a Flokë njieriu t~ pa 
punuem ,, 1200 

b) Flokë njeriu të pu- 
nucm ,, 4000 

N. 127 Bishta kualsh e qyrne 

5 
5 
10 

derrash ,, 150 

6 

N. 128 Zorrë planca shtazësh: 
a të njoma e të kry- 
puna ,, too 
b të thata (korJha) ,, 200 

N. 129 Pleh gjithëfarësh iagri i Iatun 
N. 130 Brima, kocka etj: 

a Brima, kocka, thoj 
eshtca kuint. 10 
b rrashtë breshke ,, 400 

N. 131 Pupla të pa punuerne 
shpendësh: 
a Struci (dcvekushi) 
kolibri, zogu pari- 
zi etj. ,, 2000 
b) të rjspuna ,, 400 
c të dobëta për dysh, k ,, 120 

N. 132 Farë mëndashi tagri i falun 
N. 133 Shuzë deti (synjer): 

a i pa punuem kuint, 250 
b i punuem për tollet- 
te et. 

" 100 
N. 134 Dyllë blete ,, 200 
N. 135 Dhamë fili të pa pu- 

nuem ,, 240 
N. 136 Halë peshku e balena: 

a të pa punuerne • 300 
b sende të punueme 
prej tyne ,, 800 

12 

Kathegorl e XI. 
Likura të regjune, të punueme 

e të Lustruerne 
N. 137 Lëkura të regjuna : 

a Delesh, dhijsh, kin- 
gjash e edhash kuint 20 

b Lopësh etj. ,, 150 
N. 138 Lëkura të regiuna 

e të dhustrueme me njy 
ra e pa njyrë : 
a Shue!! (gjone, qoscle) 
1) grimca ,, 22 
2 baxhak e krona " 35 
3 për shojë të dobia ,, 40 
4 për shuell kundrash ,, 65 
5 të gatueme pës kë- 
pucë ,, 80 
6 shuell prej lëkurë de- 
rri » 100 
b Vitel, vaketë, telatin : 
1) të zakonësh me • 90 
2 shuell për saraç ,, 60 
e Sha vron ,, 350 
ç Dant ; gjydeii (lëku- 
ra të buta e të mira 
r ër do.sa c tj) ,, 600 
d Glase gjithfarësh e 
marokin e sagrin ,, 350 
dh lustrafi t gjithtfa- 
rësh ,, 400 
e Meshin e saftijan ,, 400 
f copa meshini e saf · 
tijani " 100 

N. 139 Këpucë Ne faqe Iëtu- 
ret e pelhur, pantolla 

et] ; 
a Këpucë: 
1) për burra • 800 
2) për gra ,, 1200 
3) për fëmij deri në 

,, 500 në Nr. 25 
4) pantofla me faqe 
lëkuret ,, 1200 
5) pantofla me faqe 
pelhure leshi a qeçe ,, 800 
6) pantofla me faqe 
pëlhurë, lini etjera ,, 700 
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b Këpecë me faqe lini 
a pamuku: 
1) për burra 
2) për gra 
3) për fëmij deri në 
numer 25 

,, 1000 
,, 1400 

,, 1000 
c Këpucë me faqe lini 
a pamuku e me shuell 
sixhimi ,, 400 

N, 140 Faqe kundrash a pan 
toflash : 
a të pa qepuna ,: 700 
b të qepuna ,, 1000 

N. 141 Gjana të veshuna me 
lëkurë a me shuell d. 
m. th. baula, valixhe e 
tjera kësodore ,, 100 

N. 142 Gjana të punueme prej 
lëkure a prej shuelli: 
a Portofol, çantë të ho- 
llash ,, 600 
b Çante për toilette e 
e valixhe dore " 501) 

c Rrypa, frej, koshum, e ve 
gla dhe në qofshin të 
përzirne me metale 
tjera ,, 460 
ç Shala, borseta etj. ,, 300 
V. O. Të vjetravet u 
zbritet prej tagrit për- 
katës 25 °10 

N. 143 Dorëza 
a dorza lëkure gjithë, 
farë sh 
b dorëza të perzime 
me pëlhurë leshit 

,, 1500 

,, 1200 
c durëza të përzime 
me lloj tjera ,, 800 

N. 144 Gjana lëkure a shue 
lli të stolisuua me fil 
dish: a zadef, a rrashtë 
breshke a metale U! 
çmueshme ,, 3000 

N. 145 Pelca (qyrq) posta e 
gjana të punueme 
prej tyne: 
a Lëkurë shqarri, dhel- 

pne ,, 4000 
b Astrakan lëkurë kin- 
gji me ngjyrë ,, 708 

N. 116 Lëkura të ndryshrne : 
a Lëkura lëpuri e uj 
ku ,, 500 
b Lëkura dhelpnë të 
bardhë a me ngjyrë 
(asi aka) 
c Lëkura shqarri, sibe 
lin (samur) e herrneli- 
në (kakurn) " 8000 

5 

hekuri e dekovili 
N. 151 Drrasa të holla për të " 

4 

:N ' . 
' 

veshun mobilje a arrë e 
mogani (acaiou) pall- 
sandrl, ebanozi ,, 
b tjera ,, 

152 Puçiia, karantela, (ba 
rite) e mastela lo 

20 
16 

,, 600 : N, 153 Sende tjera të punue- 
» 

N. 147 Lëkura shtazësk fe 
gra e me ngjyrë e imi- 
tacjone (taklid) ,, 1500 

N. 148 Kallpak e petka të ba 
muna prej lëkurave 
naltë-tregueme pague] 
në 250/n mbi tagr. t e 
caktuem për lëkurat 
prej të cilave! përmba 
hen. 
V. O. Në rasë kur ndër 
anat e kall pakëve të do 
rëzave e të pantoflave 
ndodhet nji pakicë 
qyrku, klasifikohen si 
mbas llojet të landës 
të shumë pa ndenji 
shtesë tjetër. 

Kathegori e XII. 
Dru, Ldndë • sende të punueme 

prej tyne 
N. 149 Dru: 

a dru zjarmit " b Trupi të pa qituem 
e mertekë 

N, 150 Landë ndertese . 
a trena, breza, kadro- 
nja, mërtekë shtylla ,, 4 
b drrasa të pa sdruk- 
thueme " c Drasa të sdrukthueme,, 
ç Drrasa për parkëta ,, 
d Dega druni për Iu 
qija, karamele e mastel » 
dh traversa për udhë- 

me trashe: 
a Rrem, shkalla, djrë 
e dritore " 
b Rrashqela, terfurq, 
bishta shati, lopata. ma 
kare, govada, masa dri 
thi ,, 

3o 

35 

c Arkë, bauta drase: 
1) me ngjyre ,, 35 
2) pa agjyrë të mira ,, 25 
3) pa ngivrë të dobta ,, 6 
ç Arkë, baula drrasë 
të veshuna me reneqë 
me ngjyrë e pa ngjy- 
rë " 3o 
dh Tij me tundë qum- 
shtin edhe në qoshin të 
përzme me lloj 
tjera tagri i falun 

N. 154 Kallepë druni për 
kundra e çi: me: 
a për kundra 
b për çizme 

N. 155 Thuma druni për ku- 

kuint 16 
5 " 

" 16 

4.50 
6 
7 

ndra 
N. 156 Suaza druni edhe në 

qoshin të përz'rne : 
a me allçi a me va- 
rak ,, 160 
b pa varak ,, 130 

N. 157 Mobilje druni : 
a kolltukë. kanape, 
karrika, dollapë e tjera 
të veshuna me kashtë 
a pa kashkë d. m. th. 
thjeshtë drrase edhe në 
qoshin të verniçueme • 4o 
b të veshuna me ha· 

5 
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zaranë (canne d'India) 
a me drrazë të lustru- 

,, So eme 
c të mira prej druni 
arre, palisandri, moga- 
ni, qershije, shimshirë 
(bush) ebanozi të thje- 
shtë e të pa veshuna 
me këso lloj drrase ,, 75 

N. 158 Mobilie druni të ve- 
shuna me lëkurë a 
ma kumash, pelhurë 
kadifje, myshema e me 
susta a pa susta e e 
srolisuna me metale 

· tjera : 
a të dobta ,, 1 oo 
b të mira ,, 125 

. N. 159 Vgjue bletëfkosherë tagri i falun 
N. 160 Zhugë (zunkthë) ka 

llame, masurë, thupra 
(shufra) hazaranë të 
pa punueme kuint 4o 

N. 161 Gjana prej prej zhu 
ge e tjera : 
a rrëgosta, shporta, ko- 
sha, zymyla ,, 80 
b) litarë, siyhim, shtro- 
[ë me mshi këpucët ,, 60 

c zyrnyla me nx'errë 
voj ullijsh ,, 3o 

N. 162 Mobilje e sende të pu 
nueme me landë të për 
menduna në Nr. 160 ,, 170 

N. 163 Mëshesa, brusha (fur- 
çe): 
a bari 
b qyme shtasësh 
c me fije metali 
ç brusha qjmëje me 
dhanë ngjyrë : 
1) Nr. O deri Nr. 2 
2) Nr. 3 e përpjetë 
3) të vogla për me 
shkrue lule me ngiyrë ,, 300 
4) me dorëza druni 
e me qyme qi nuk janë 

,, 120 
» loo 
,, 80 

,, l~o 
" 150 

të përmenduna ,, 130 
5) me fije metali ,, 80 
6) me qyme e me do 
rëza druni për petka e 
toilete " 200 
7) për kundra ,, loo 
8) me qyme e dorëza 
ashti, brindi e metali 
për petka e rolete ,, 500 
9) me qyme të mira 
e me dorëza sermi a 
fildishi për petka e 
toilette ,, 1000 
lo) me qyme të mira 
e me dorëza ari a ashti 
breshke për petka a 
toilette • 2500 
11) Brusha për dha- 
mbë gjirhëfarësh ,, 200 

N. 16 ~ Sita, shosha : 
a me pëlhurë metali ,, !So 
b me pelhurë qymesh ,, 250 
c me pelhurë mën- 
dashi ,, 400 
ç me teneqe të blrue- 
me 

N. 165 Shkopi (bastona) e 
kamxhikë a druni 

,, loo 

,i 120 
b kallami e hacarane ,, 160 
c druni e hazarane 
me dorëza metali ash- 
ti a brini ,, 200 
ç me dorëza sermi e 
fildishi e qelibari e tjera 
a me metali të lame n'ar 
të vlefshëm ,, 500 

d me dorëza ari në 
ashti breshke ,, 800 

dh Kamxhik 
1) me dorëza sermi e 
me lëkurë » looo 
2) me dorëza ari e 
ashti breshke ,. 1200 
3) kerbaxhë lëkure ,, 600 

4) kerbaxhë me dorë 
za ashti a brini e me 
lëkurë ,, 600 

5) kërbaxhë me do· 
rëza dreni ,, 400 

6) për karrocë dhe 
në qoftë me dru ,, 200 

N. 166 Dru e lehtë : 
a si drrasë ,, 4o 
b si drrasë c preme 
per këpucë a si qe - 
merë për me b.t not ,, 60 
c shtupë (tapë) për 
fuçi ja ,, So 
ç shtupë për shishe " 80 

M. 167 Krunde sharre « 6 
N. 168 Gjana druni përveç 

atyne qi janë të 
përmenduoa : 
a ndallona (ndalla) c 
frona kundrash (take) ,, too 
h makare të vogla ,, 60 
c magje, govadë, 
kupa " 4o 
ç krahën me dhamë 
teli " 3o 
d krahën druni ,, 5o 
dh kutija baresh " loo 
e bishta për vegle (sha- 
ti etj. ,, 4o 
f kutija të vogla të 
veshuna me kumash a 
kadife për me qëndisë 
me vegla tjera ,, 170 
g të veshuna me ku- 
mash a me kadifl! pa- 
muku " 120 
gj të veshuna me sende 
të pa përrnendun i dhe 
në qofshin të përzime 
me metal ,, loo 
V. O. Sendet e drunit 
të përmenduua sypri 
kur të jenë të stolisuna 
me fildish a zadef e 
tjera gjana-të çmue- 
shme ngarkohen me n]i 
tagër 50°[0 ma tepër 
si mbas kathegoris qi i 
përket 
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h Kur sendet e naltë 
tregueme janë përzirne 
me argjent ase ar, me 
rrarhtë breshke u shto 
het tagri loo'[, 
i gjana druni për ma 
ranges edhe në qof 
shin të përzirne me 
metale tjera : 
I) thjeshtë dru » 4o 
2) të përzime me he- 
kur a çelik " 60 
3) të përzirne me me- 
tale tjera ,, lpp 

Z. V. BAMIHA ·: Taksa për mo 
bilie me duket pak e randë e pran 
daj proponoj të bahet 15 ose 20°[0, 
se nuk kemi aspak mobilje. 

Z. H. DEVINA: Nga njena anë 
thomi se duem të përkrahim indus 
trinë e vendit e puntorinë e nga tje 
tra anë kërkojmë të zbrisim taksat 
e rnobilave, Duhet t'a dijmë se Shko 
drës vetëm ky zanatë i ka rnbetë dhe 
po t'i a marrim edhe ketë, atëherë nuk 
a d;j se çë do të bahet për atë popull 
dhe për ata mjeshtre. Këjo mjeshtri 
po r ërp iron dia me ditë. Kemi edhe 
shkollen teknike qi po jep shkas p~r 
parimit të kësaj mjeshtrije. 

Gjithashtu edhe Dr. j:orija e Arë 
simit ka menden lë hap shkolla për 
arte e mistieri dhe un jam i mendjes 
qi mobilave t'i vemë nji taksë 200°10 
qi të prepare] industrija korntare e jo 
t'a ulim. 

Z, F. RUSI : Bashkohem në men 
dimin e Z. H. Delvinës qi duhet të 
përkrahim industrinë e vendit. Mobi 
lat nder ne bahen me drassa t' ona, 
dhe mobila luxi mund të bainë vetëm 
pasanikët e pse paguajnë ata nji send 
ma tepër nuk asht nji sen. Vtç kësaj 
edhe budgeti i jonë bazohet mbi ketë 
taksa. dhe po t'i rrezojmë, atëherë 
duhet lë rrezojmë edhe t' ardhunat e 
budgetit. 

Z. V. BAMtHA: Neve po votojmë industri, por dhe sikur të mos kishim 
projektëligjë për taksa suplementare duhësh t' a krijonim e tash qi e:kemi 
për zbukurimin e qyteteve; qy:etct të kriiuemë për të mkambun duhet të 
duem t'i kernë të bukura dhe shpijat mbrohet; Ky taksë nuk asht as [i rë 
i kemi si hane. Prandaj asht nevojë ndë as i lehtë, por masi kemi nji trak· 
qi të bimë mobila nga ~jashH! qi të tat me Italia për 35 dhe për të patun 
rrojmë nepër shpija si njerëz, se mie- nji diferencë duhet të bahet pak ma 
shtrat t' onë nuk dijnë të bajnë mobi- shum, 
la, veç disa lluga e gavada. Prandaj Z. K. FLOQI: iNeve nuk jemi kon- 
proponoj të jetë tS°lo. dra industris së vendit, por si e ~ tha 

Z. ZH. YPI: Në ketë menyrë neve dhe Z. Llogori ku asht kjo (industri? 
po i japim shqelm industrisë s' onë; Sa për ata qi mësojnë në Shkollen 
kemi pamukuo, leshin, kemi drra- teknike duhet t'i përkrahim kur të 
sen dhe kërkojmë të sjellim gjith oxjerin punë dhe jo sod qi janë tue 
shka nga jashtë. Në vazhdoshim kësi- mësue. Vev kësaj çashtje e mobilie· 
sojit, kurr nuk do të baherni njerëz. vet masht nji çashtje artistike gjendje 
Prandaj un jam kundra zbritjes së fa. e saj përmirsohet kur të ketë nji kon 
ksës po përkundra jam antar që të kurrencë. Prandaj edhe unë përkrah 
shtohet, se po -t' ulet, mjeshtrat t'onë mendimin e atyne qi thonë t' ulen. 
do të damtohen, dhe nuk asht ndenji Z. F. RUSI: Më duket se po bi 
send që mos të kemi mobila si duhet sedoirnë kot se masi kemi konvencion 
se gjyshat t' onë kan fjetë nder drra- me Itatin jemi të detyruern t'a pra· 
sa e kan kenë ma të shndoshtë se na. nojmë, 

V. L. LLOGORI : Flasim për in- Z. J. EREBARA: Fjala asht se nuk 
dustrin e vendit dhe industri nuk ke- kemi mobila. Kjo asht e drejtë por 
mi. Ma parë duhet të kemi atë dhe . ngjet vetem se s'kemi para të i ble 
pastaj t' a përkrahim. Nobilia asht e j më. Se përveç aty ne qi vijnë nga [asht 
nevojshme për shëndet. Asht nji pas- : asht shoqnija Kosovare e cila ka sie 
tërti. Asht nji shënjë qytetrin.i. Ky llë mjeshter nga Vjena fare të mba 
ligië ka ka'ër vjet qi po zbatohet, ruem edhe ban ç' farë do mobilje qi 
por rezulltati i tij asht negaiil se për- të të duesh vetëm :pare të kesh. 
VEÇ qi nuk i bahet nonji emirë ind us- Z. KRYETARI: Po e vë në votë. 
tris së vendit, por mbetem dhe pa Kush asht antar të pranohet për 40 
rnob.lje. Nuk tham qi t'u .hiqet fare fr. ar të ngrerë dorën. 
taksi qi paguejn mobiljat, por t'u vi, Pranohet. 
ret nji tahsë e llogjikëshme. : . Z. S. :OPTANI : Në .Pa~agr.afin 

z s ST ARO VA. (M . F' · qi flet mbi sqyfut proponoj qt t' 1 hi- 
. • • • 1 inanca- qet taksa masi sqyfyri asht shum m'i 

vet) I ndershmi deputet i korçës thotë nevojshëm nga gur' i kalit se si dihet 
se nuk kemi industri fare. Kjo nuk buiqësiia ka nevojë dhe për plena 
asht e vertetë se në Shkodër, Korçë qirnlke. 
edhe këtu në Tiranë asht nji industri V. S. STAROVA : j(M. i Financa 
e vogel edhe disa mobila qi janë ma vet) Sendet qi janë për bujqësi janë 
të nevojshëme i bajnë, Veçanërisht ajo të përlashtuerne nga taksi I doganës 

por sqyfyri mbassi përdoret dhe për 
tjera nevoja i asht venë nji taksë fare 
i lehtë. 

Z. S. TOPT ANI : Unë- proponova 
qi të hiqet fare ky taksë, Në mos e 

shoqnija Kosovari! ox.er mobila, mu 
ndet të them, fare të _mira. Na kemi 
dhe shkollën teknike ku po mësohet 
kjo mjeshtëri. Pea përveçse asht nji 
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pranftë shumica le ti: jetë e shëniue 
me në procesverbal. 

Z. S. STAROVA: (M. i Finan 
cavet) Për veç se ka nji takë të ulët, 
por kur vërtetohet se cillet për bul 
qësi, përjashtohet krejt nga taksë. 

Këndohet dhe pranohet art. 169 
deri 509 me ndryshimet c komisionit. 

Kathegori xnr. 
Letra, Kartuça e sende të punuema 

prej tyne 

N. 169 Peca, lecka, qi vlejnë 
vetëm për fabrikë me 
ba brum letre dhe me 
mshi maqina " 3 

N. 170 Letra mbështiellëse : 
a Letra të trasha ,,, 4 
b Letra të holla ,, 6 

për verterimin qi letra 
në fjalë perban të pak 
ten lë pakten 30° 0 sqy 
fur (sulfur) 

N, 178 Letra zumpare ,, 15 

N. 179 Letra cingaresh gjith- 
Iaresh (monopol) 

N. 180 Letra litografije të 
shtypuna a të shkruc- 
me rregjistrash me vi- 

j a e etiketa ~e tjera " 
N. 181 Letra e zarfa gjithëla 

rësh : 
a me kutija ,, 
b pa kutija 
V. O. Për ku tija e 
pështjellësa nuk zbri 
tet tara. 

• 

preme për kitija 
b kutija të dobia 
c kntija të stolisuna 
me mbështjellëllë tjera 
e qi nuk janë të per- 
menda " 100 

,, 30 
,, 40 

40 

N. 191 Kutija të stolisuna me 
kumash e kadife dhe 
në qofshin lë perzi 
me rnëtal si kutlja du- 
hani, burnott e tjera " 150 

N. 192 Letra kartuçi: 
a për shtroje e më 
n'enen anë me ngjyrë ,, 12 
b gjana të punueme 28 

38 prej saj " 
N. W3 Kartuç i keq (esmer) 

e më dy anët i fortë 
a me asfalt e me ka- 

60 

2 N. 

tram " 8 
194 Laria postate: 

a me lustër " 100 
b pa luster " GO 

195 Karla v.zite : 
a të bardha " 40 
b të shkrueme " 100 

rnn Shtypshkrirne e 
a Kalendar 1 •. 50 

c Letra të holla me re- N- 182 Letra e zarfa të stoli- 
klame a me lule ,. !5 suna e me adresë " 50 I N. 
ç Letra me karram ri 
asfalt 

N. 171 Letra të gatueme me 
shti harxh: 

" 

a Letra t! trasha 
b Letra të holla 

" 
" 

c Letra me reklame a 
me lule ,, 35 

N. 172 Letra thithëse s ku- 
li u ese " 20 

N. 173 Letra me bira për me N. 

qendisë " 15 
N, 174 Letra për shtypshkronje 

a Letra të dobta 5 : N. 
" 

b Letra të mira 10 : N. 
" 

N. 175 Letra shkrimi 
a Letra të dobia 8 : N. 

• ' 
b Letra të mita " 12 

N. 176 Letra ravise etj. më· 
: N. ndafshi " 25 

N. 177 Letra kopjative " 25 
V. O. Letrat kopjati 
ve pa boje (karta ve 
lina) duhet të jenë të 
përcjell u na me r,ji dif. 
tesë të fabrikes shitse 

4 i N. 
' : 
i 
' ' 

20 i N. 
I 

25 : 

183 Zarfa të veçantë (për 
kutija nuk i zbritet 
tara) 

18-t- Letra : 
a të lustrueme më nje 
në anë me ngjyrë 

" 

• 
b të mira me varak ,, 
c me viarnë e me u 
ndyrë pëë miza 

185 Letra të holla (për ba- 
e me mbështiellë sa- 
pun etj. " 30 

186 Letra loje (monopol) 
187 Letra të bardha e të 

" 

trasha për fyshekë " 6 
188 Letra fotografije me al- 

buminë e tiera gjaoa 
kimike " 60 

189 Kartuç 
a kartuç amjanti " 15 
b kartuç tabakë i za- 
konshrne e i dobtë " 10 
c kartuç fotografije 
mirë e i lustruem 

N. 190 Kutija kartuçi: 
a të dobta e vetern të 

" 

20 
40 

N. 

30 

b lista çmimesh e treg 
tarësh të shtypuna, ko 
nushementa ordini, po 
lica e tjera a me adre- 
sën (emnin) e tregtarit ,, GO 
c letra të shtypshkrue- 

" 80 me per reklame 
ç nota muzikash ç'fa 
rë do qi të jenë Tagri i fallin 
V. O, Kalpndarët qi 

30 

vinë për reklame perja 
sh rehen prej tagrit do 
gamier ; do kenë ve. 
tern pullen e Mono 
polit si mbas ligiës 
pulla vet. 

N. 197 Libra: 
u a shkolle Tagri i fol un 
b libra tjerë : 

Shtypshkroja ,,Nikaj., Tiranë 
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JiEPUBUIKA 

~~i eto ri a 
eW 

Zyrtare 
:Rotohet prej Zyres së Shtypit 

PAJTIME: për njl mot fr. ar 12 në I\ Drejtimi: Zyra e Slztyptt I\Nii copë e javës fr. ar 0.25 ; nil copë 
Shqlpni ; fr. ar 20 lashta; T I R A ~ e e javës së kalueme fr ar 1.00. · 

PERMBAJTJA: \ duhanit në mënyren e parapamë me / rregullores mbi taksimin e duhanit. 
Dekret-Ligjë për admnistrimin e tak- rregulloren mbi zbatimin e ligjes re- Art. 4. Ministrija e Financsvet asht 

1 lative, (si rroga nëpunësash, qira ma 
gazesh, blemje havanash, shpenzime 
për shtypje bande rolesh etj.) autorizo 
het Ministrija e Financave! me mbar 

--------------J të Fr. ari 40.000. (dpzetmii) nga Kap. 
20. ,,Shpenzime për shpencifikim e 
përrnirsirn të duhanit e Fr. ari 20.000 . 
(njizetmij) Kap. 9 Art. 2 ,,Bartje 
Kry pe,, në Kap. l O Art. li. .Ban 
derol,,. 

Art. 3. Këjo Dekret- U gjë hyn~ në 
fuqi diten e zb nimit të Ugj:-s e të 1 

e detyruerne me zbatimin e kësaj D~ 
kret- Li gjë. 

Tiranë, me 30-8-926 
A. ZOGU d. v, 

Ministri i Dreitësis 
Zav, Ministrit Financave 

J. Kedhi d. v. 
Ministri i P. të Jashtme 

H. Vrioni ,d. v, 
Minis!ri P. Botore e i Bujqësies 
Zav. Ministri P. të Mbrendshme 

M. Juka d. v. 

simit të duhanit. 
Të ndryshme ; emnime në Min. Fin. 
Shpalljet e gjyqeve, Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ, 

• Dekret-Li gjë 
Për administrimin e taksi 

mit të duhanit 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare i mveshun prej vullnetit të po 
pullit me Iuqinat sovrane të Shtetit, 

DEKRETOJMË: 
Art. I. T' autorizohet Mini5trija e 

Financavet me vue m në zbatim kua 
drin e nënpunësive të nevojëshem për 
administrimin e taksimit të duhanit si 
mbas tab, lës 5e bashkangjituri e cila 
pershinë: 

Kontrollor' i Qeridres I me rrogë 
mujore 330, 

Nëpunësa të Klas. I. 10 me rrogë 
mujore 200. 

Nëpunësa të Klasë IT. 6 me rrogë 
mujore 160. 

Nëpunsa të Klasës lii. 7 me rrogë 
muejore 120. 

Rojtar 55 me rrogë mujore 100 
Arr. 2. Për plotësimin e shpenzi 

mevet të nevojshme për taksimin e , 

Kadro e personalit për administrimin e Duhanit 

V e n d i Klas. I 
200. 

NEPUNËSA 
Klas. li, 
160 

160 

Kl1s. Ill. Rojtar 
120 100 

7 700 
120 

1 100 
1 lOO 
1 100 
1 100 
3 300 
4 400 

l 1?0 ] 100 
1 120 1 100 

4 400 
1 120 1 100 
l 120 1 100 

Shkodër 6 ~00 
Krue 
Kukës 
Peshkopi 
Malsi e Madhe 
Lesh 
Durrës 2 400 
Tiranë 
Kavajë 
Peqin 
Elba~an 
t.usnnje 
Fjeri 

1 

l 

1 

160 

IGO 
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1 lGO 2 200 
l lGO 2 200 

1 120 l 100 
I 120 

100 
•) 200 - 

120 

Berat 
Vlo në 
Sarandë 
Del vinë 
Libohovë 
Gjinokastër 
Perm et 
Leskovik 
Kolonje 
Korçë 
Bilishtë 
Pogradec 
Skrapar 
Qukës 
Mallakastrë 
Kurvelesh 
Tepelenë 
Himar6 
Libofsh 
Shija kë 

2 400 
JGO 

!OJ 
100 
300 
200 
100 
100 
100 
IUO 
100 
100 
100 
100 
100 

d.cë asht gjykue m'i pague të qu] 
tunit Don Mark Shllakut nga Shko 
dra në bazë W nli akt giykimit Nr, 
310 c datë 27- G-922 të Gjyqit të Pa- 
qit të këtushem qi asht vue në për 
mbarim; i asht marrë nensekuestro 
nji shpië e ulët me dy oda qi ka në 
Berdicë të poshtme e kufizueme: Lind 
e Jug, me rrugë të Katundit, Prendi 
mi e Veri m : to1.;~il c Gjon Fra- 

I 
l 
l 

nos, 
Oja e cila qitet n' ankan për me 

shitë, prande] ato qi dishrojnë ma 
dalë blesa të paraqiten n~ Zyrë ose 
W merren vcsht me krvekasnecln ke 
shtu: 

Për afatin e ankanes 51, I. tridhet 
rresht tue xane fill' nga dita e shpa 
lljes të këti] lajmi e për atë dytin pi S· 
mdhet ditë pas këtij. 
D. T. P. Shkodër 2u-8-i926 P. 932 

Permbaruesi : 

l 
I 

10 
Qender i Kontrol. 

330 

2000 6 960 7 5000 

330 

S-W GO 

---------- 

060 7 840 50 5000 shuma e përgj. JO 2330 G 
2330 
960 
8-10 

5000 
9130 

Te ndryshme 
Emnime në M. Financavet 

Z. Shyqri Morina emnohet si Se 
kretar Vcrgjl-Kadastre në Zyrë të Fi 
nancavet Kru, 

* 
Zot. Vaso Nako ernnohet si Proto 

kolist-Arqivist-Kopist në Drejtorin e 
Doganavet Sarand në vendin e Z. 
Cane Pinës qi ka dhanë dorëheqjen. 

* 
Zot. Xhernal Karapici ernnohet si 

Llogaritar 'i II. në Drejtorië të Finan 
cavet Tiranë. 

Shp. e Radastrës 

------------ - - -- 

Vendi Lloj Kufit Dvn. 
Mot arë buke me gjith L. j. r ru- 3 
G. Ma- një Livadhë me ga P. Proj V. 
dhe i:;ji:h uj të vo - Sul Xhaferi L. 

gd Proj P. Hy 
sen S:Ja J. 

Ahrnet Kosme v. Vijanlë 
Nga kat. Grue madhe të Matit Z, 

Kryenëpuusi i Financës Libhovës · Osrnau Hyseni si mbas vertetimit së 
Zot. Tahsin Bejleri t-anslerohe: si Në- ! Pleqsiës Kat, tokat e nalt treguëme me 
punës Vergji'e në Drejtorin e Fi ·a1- ! kuf,jt e shinuem e e u gel un irashig.m 
cavet të Vlonës. : pre] Atit tijë të qujtun Hysen Ali prej 

* : katilë kat. e tue qenë se kish 40 vjet 
Kryenëpunësi i Financës Delvinës : se gjlndesh nën sundimin e përdori 

Zot. )orgji Kanaçi transferohet po me : min c tij e tash po dishronë për me 
.. .. .. .. . . : i nxerrë Letër Zotntrnin mbi vehd i 

ate detyre ne Zyrën e Fmancrs Libo : e me ja shit z. Ali Limanit nga kat. 
hovës dhe në vendin e tij transfero, : i përmendun prandej kush të ket ndo 
het Kryenëpunsi i Përmetit Z. H ysni nji ankim rnbr ... nda 15 ditve t'i sje!let 
Vaylla. Zyrës kadastrës ktushm si mbas ve 

ndimit t' xsh'Ilit ad. të Nënprefekturës 
Shp. e Gjyqeve se në mbarim t' afatit qi pre; datës 
Për nji detyrë kor. sermit 650 e shpalljes do t'i epet Lerer Zotnimi 

shpe nxitnit qi e quej.una Laja e ve- P. lo Burel 27-8-926 P. 921, 
ja e Hamz Gramit nga katundi Ber. Zyra Kadastre 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
S E S J O N"" I I I I. 

BI SE DI ~i ET E OH O MES SE OE PUTET VET 
Mbledhja e 41. 

E Hane me 17 Maj 1926 ora 3.30 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Vijon nga num 147 
1) me kartuç a me 
lëkurë Kuint. 6~: 
2) pa kartuç e pa 
lëkurë 

N. 197 Senede të punueme 
prej letre, jaka, do 
rëza e lnle artifiçlale : 
a me ngjyrë e me llojë 
tjera ,, 120 
b thjeshtë me ngjyrë ,, 100 
c pa ngjyrë të z • kon- 

" 15 

shme 
N. 199 Suaza e stolina letre 

e kartuçi, dhe në qof · 
shin të pëëzirne me me- 
tale tjera a me varak ,, 60 

N. 200 Plfane, ravizime, karta 
dheshkronje, glob a e 
tjera Tagri i Ialun 

N. 201 Sende letre ase kartuçi 
të pa përmenduna . 

" 

a me mënda sh en' ar- 
gjent e n'ar Kuint. 510 
b me letër me metal 
të pa çmueshme 
c tjera 

,, 160 
,, !00 

ç kartuç me ran.' e me ,, 
N. 202 Rregiistra të shtypsh 

shkruem: 
a të pa iidhuna " b të lidhuna me kartuç » 50 
c të lidkuna me my. 
shema n 60 
ç të lid'iuua me kërtuç 
c të veshuna me lë· 
kurë " . 80 

d) block notes 
N. 203 Piktura gjithëfarësh : 

a pa kartuç 
b me kartuç 

" 

" 300 
,, 130 

c me suazë ,, 100 
ç myshema pa kartuç ,. 500 
d mysherna me kartuç ; 300 

dh myshema me suazë" 130 
Kathegori e XIV. 

Pambuk e pelhurë pambuku 
N. 204 Pambuk (ham) auate e 

hydrofil : 
a i mirë " b i dobët (teprica fa- 

eo 
brikash) 

N. 205 Pambuk f,je 
dhun: 
a natyre! 
b i bardhë ,. 

" pa dre- 

" 
c me ngjyrë " 

N. 206 Pambuk f je i dredhon: 
a nstyr 1: 
I) prej N. 4 e deri 
Nr. 24 
2) prej Nr. 26 e deri 
Nr. 32 

" 

" 3) prej Nr. 34 e naltë ,. 
b i zbardhuri e i dre 
dhun: 
I) prej Nr. 4 e deri 

5 Nr. 24 " 2) prej Nr. 26 e deri 
N. 12 ., 

30 3) rrej Nr. 34 e deri 
Nr. 42 " 4) prej N r. 44 e natrë ,; 
c tirë (per çorapë): 
1) natyre! 
2) zbardhun 
~ me n~y~ 

,, 

" 

20 ç) parnugaqi e demise 
(kutija me tuba e me 
lamsb) : 
1) deri Nr. 24 " 100 
2) pre] Nr 24 e naltë ,, 150 
d spagë, sixhim, ko- 
nop (litarë) : 
1) sixhim, spagë të 
punueme prej pa- 
mbukut edhe ata qi 
përdoren për kariqa ,, 
2) gjana të punueme 
pre] tyne 
3) konopë (litarë) 

70 

35 ,c 120 
,, 60 

50 4) gjana të punueme 
prej litari ,. 110 

N. 207 Pej pamuku gjithëfa- 
rësh me ngjyrë e pa 
ngjyrë 
V. O. Për rrakela 
zbritet per larë 1 O°lo 

35 
40 
50 

5Q 

45 

N. 208 Gjana të punuerne prej 
prmuku : 
a sherita, gajtana e 
ko rdona " 130 
b lidhësa kundrash ,, 70 

N. 209 Fitila llampe glithfa- 
rësh " 100 

N. 210 Pëlhurë parnuku të pa 
zbardhun : 
a kur të peshojnë mZ 
\00 Kgr. q 100 
b kur të peshojnë mZ 
I oo Kgr. 3.oo 1 deri 
Kgr. 4 
c kur të peshoj në m2 
1 oo Kgr. 4,oo 1 deri 
Kgr. 6 
ç kur të peshojnë mZ 
200 Kgr. s.oo 1 deri 

35 
65 

55 

65 

75 
95 

loo " 

40 
50 
60 

95 " 
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85 ,, 

d kur të peshojnë m2 
loo Kgr, 7.ool deri 

Kgr. 9 
dh kur të peshojnë rn2 
I oe Kfr, 9,ool deri 
Kgr. 11 
e kur të peshojnë m2 
loo Kgr. 11,ool deri 
Kgr, 13 ,, 

,, 75 

60 " 

Kgr. 7,ool deri Kg. O ,, 220 
dh kur të peshojnë m2 
too Kgr. 9,001 deri 
Kgr. li ,, 175 
e kur të peshojnë m~ 
loo Kgr. 11,ool deri 
Kgr. 13 ,, 150 
f kur të peshoiuë m2 
loo Kgr. 13,oo, e nalt' ,, 

So : ad 212 Pelhurët e pamukut që 
f kut· të peshojnë m2 
loo Kgr. 13,ool e nalle ,, 45 

N. 211 Pëlhurë pamuku e zbar- 
dhun: 
a kur të peshojnë m2 
Kgr. 3 
b kur të peshojnë m2 
loo Kgr, 3, deri Kg. 4 ,, 
c kur të peshojnë m2 
Kgr. 4,ool deri Kr. 6 ,, 
ç ker të peshojnë m2 
Kgr. 6,ool deri Kg. 7 ,, 
d. kur të peshojnë m2 
loo Kgr, 7,ool deri 
Kg. 9 
dh kur të peshojnë m2 
loo Kgr. 9,ool deri 
Kgr. li 
e kur të peshojoë m2 
!ou Kgr. 11,ool deri 
Kgr. 13 ,, loo 
f kur të peshojnë m2 
loo Kgr,ool e nallë ,, 85 

N. 212 Pelhurë parnuku me 

" 350 j 

300 

225 

200 

I) 170 . 

" 120 

ngiyië e me vizatime: 
a kur të peshojn m2 
loo Kgr. 3 ,, 400 
b kur të peshojnë m2 
loo Kgr. 3,ool deri 
Kgr. 4 ,, 330 

c kur të peshojnë m2 
loo Kgr. 4,ool deri 
Kgr, 6 ,, 280 
ç kur të peshojnë m2 
loo Kgr, 6,ool deri 
Kgr. 7 11 250 

d kur të peshojnë m2 loo 

kanë 3 e deri 15°, n më· 
ndafsh ase laië tlet a 
të giasëshme me më 
ndafsh (arti Leia I.) kanë 
për t'u randue me nil 
shtesë tagri 4-o0 w 
Pehurët e [pamukut të 
perzieme me f1j~ ari o· 
se metali tjetër në për 
pjestim me ma shum 
se 3'1 0 kanë për t' u 
shtruem njl shtesë ta 
gri 5o0 1 

Po qe se landër e për 
menduna nad N. 212 
ndodhen me nji pelhu 
rë.shtirni do të jet 9o0,, 

si mbas peshës të m.2 
t'atij lloji. 
Pclhurët e permeoduna 
me Nr. 210 zn e 212 qi 
vinë copa (teprica fa 
brike e magazesh) kla 
silikohcn sikurse vazh 
don: 
I) copavetld1.:ri m •. 3 u 
zbritet 15° 0 nga tagri; 
2) copavet mbi m.3 e 
deri në m, 5 lo'' 0 nga 
2) copavet mbi m. 5 
nnk u zbrttet tagr! 

N. 213 Facoleta, shamiia gji 
thëfarësh e faqe [erga 
nash, [estektsh e boçe: 
a Iacoleta e shamila : 
i) të mira, të mëdha " 400 
2) tjera ,, 300 

95 

b Iacoleta, shami ja ko 
ke e tic ra, faqe [erga 
nash e jestekësh: 
I) kur duzina të pc- 
240 Gr. e poshtë ,, 150 
2) kur duzina të p~- 
shojnë 241 Gr e deri 
425 " 300 
3) kur duzina të pc- 
shojnë 42G e naltë ,, 280 
c Iacoleta c shamija 
me thasë leshi ,, 300 
2) me thakë rnëndashi 
ase artiticjalc " 350 
ç shamija koke me oj- 
na mëndafshi ose arti 
ficjal 
d me ojma parnuku " 

" looo 
Soo 

dh përce parnukut për 
f tytë (pecë e hollë me 
mblue ftyren) ,, 500 

e faqe ;argana~h, [este 
kësh, bohçe e tjera të 
qendisuna : 
I) me ar fije " 600 
2) me mëndafsh ose 
artilic]al ,, 500 

3) me pamuk e tjera 11 350 

· N. 214 Çorapë, dorëza, Ianela, 
pamuku " ·150 

N. 21 S Dan tela, korde la, ana 
fistani grashë, sutash 
p unu'cu : 
a dantela II looo 
b kordela, anë fistani 
e sutash: 
1) kadife]e me ngjyrë 
a pa ngjyrë " 600 
2) tjera 11 500 

N. 216 Kadif ! parnuku të pe 
rjashtueme kadifet me 
ana ose me viza: 
a ordinare (të dobia): 
l) të bardha " 200 

2) me vizatime " 2!'i:i 
3) të shtypuna me 
nnyrë ., 300 
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b prej çilsiie ma të 
mirë 
1) të bardha 
2) me vizatim 
3) të sbtypuna me 
nglvrë 

" 240 
,, 300 

" 360 
4) kadife pamuku me 
anë ose me vi]a lë ç'do 
lloj i të sh tyyuna me 
ngjyrë ose jo. ,, 
c sende të punueme pre] 
kadifije e të qendisuna 
me fije ari, mëndafshi 
e pamuku: 
1) me ar " 800 
2) me mëndafsh ase 
artificial ,. 700 
3) me fije pamuku a 
lini me parnugap ,, 400 

N. 217 Qarkore, b rezë, shalla, 
sharpa parnuku : 
a me ngjyrë ., 500 
b pa ngiprë " 400 

N. 218 Shtrojë, mblojë perde 
pamuku edhe në qof 
shin me thakë elkor 
dona: 
a tyl, gazë, rreza me 
ngjyrë ,. 400 
b tyl, gazë, rreza pa 
ngjyrë » 300 
c tjera: 
I) me ngjyrë ,, 550 
2) pa ngjyrë ,, 200 
3) në qofshin të per 
zime me tel të hollë 
metali, u shtohet 2o0,'0 

N. 219 Havliia, peshqirë, pe- 
shtemalla, mësalla, çar 
çala, bohçe, faqe jer 
ganash e jastekësh të 
pa përmendu na: 
a me push 
b pa push 

;,> 300 
,, 325 

c në qofshin të perzime 
me metal a me më 
ndalsh ase me artifi- 

130 

çial, u shtohet 3o°lo 
N, 220 Zumpare me beze 
N. 221 Sende pelhpre për 

pa eletrik: 
a abat-jour për llampa 

" 

elektriku 
b këmisha eletriku, 
pernuku 
c këmisha elektriku, 

» 200 

)) 1500 

mënd ash i 
N. 222 Sende tjera 

a zorrë (g;pa) pamu 
ku (hartuem) për tru 
ma për me fikë ziar 
më e gjana kësodore ,, 
b druu e veshun me 

"3000 

fije pamuku si surnu- 
lla e tjera ,, 200 

Kathegori e XV. 
Ljj, Konop, Jutë zhut Pelhurë 
• gjana të bame prej tyne 

N. 223 Lij, konop jutë: 
a i pa punuem • ')) 

C 

b i krehuri L" 
c shtupa lini edhe në 
qofshin me katrarn 
ç kashtë lini (byk) 

N. 224 Pe], zixhim, konopë 
(litarë) : 
a natyrel : 
I) pesë millmetër (m[m.) 
e poshtë ,, 
2) pesë milimeter (mlm.) 

" 
" 

e naltë 
b i zbardhun : 
I) pesë mili meter (ml m) 
e poshtë " 120 
2) pesë mili meter (ml rrr) 

" 

e nallë 
c pe] në rrakela, lam 
sha e tjera gjithfarësh (( 
V. O. Per rrakela zbri 
te t 10°10 nga tagri. 
ç gjana të punueme 
prej tync ei kollama 
e zorrë për truma, 
kapistra strajca, çullë 

2S 
e tjera : 
I) natyre! 
2) të zbardhun " Zoo 

,, 1~0 

60 

d) zorrë per truma " loo 
dh kariqa për me 
gjue peshk e tjera gjithë 
Iarësh perveç atyne prej 
mtndaishit ,, 14o 

N. 225 Pelhurë lini, e kampi 
e jutë a të përzirne 
me lloj tjera : 
a natyre! : 
I) të hollë, e rundë si 
kariq, batis'a, bobinet, 
mosulinë e tjera. 
2) tjern 
b të zbardhuna : 
1) e hollë e rr adhë si 
kariq t;l, gazë, boti· 

,, Zoo 
• 1500 

20 
35 

net mosulinë s tjera ,, 300 
2) të tiara " 200 
c me ngjyra e me 
lule: 
I) e hollë e rradhë si 

lo 
5 

kariq e. batistë 
2) të tjera 

,, 420 
,, 320 

loo 

ç pelhurë të Iustruerne 
me ngjyrë a pl ngjyrë 
për tryezë, kavlija, 
peshqirë e tjera mloje ,, 340 

v. O. Kur të jenë të 
përzirne me pamuk u 
zbritet 20°/0 nga tagri. 

N, 226 Pelhurë lini : 60 
,, 7o 

80 

a per vela e tenta 
b gjana të punuerne 
prej tij, tente, (çsder) 
mloje maunash e tjera » 9o 

N. 227 Pelhurë jute e kampi: 
a për vela e tenta ,, 75 
b gjana të punueme 
prej tij si tente (çader) » loo 

N. 228 Kanavacë e thashë e 
harë : 
a thasë jutë e kampi ,, 16 
b foder (astar) këpu- 
cësh (ravandok), ,1 3o 
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c " e ngrime me qe 
rish e radhë per astar 
U! përrnbrendëshern pet- 
kash 11 35 

N. 229 Plush e kadife lini 
a e pa punuem ,, 200 
b sexhade, rnloie, try. 
ze e stoli muresh " 3Jo 

N. 230 Shtrojë, mloje, p: rJe, 
peshqir, mësalla, pesh 
temalla e çarçafa : 
a mioje e perde me 
ngjyrë 
b dyshek i mbushuri 
me pamuk e me lesh 

,, 360 

e tjera : 
1) Lesh 
2) pamuk 
3) pupla 
4) tjara 
c mësalla (serviette) 
e peshqir: 
l) 40X40 

,, So 

" 65 
" 200 
,, 4o 

" 600 
2) të mëdka u 500 
3) të qendisuna ndër 
qoshe me shenja, ini 
cjale e lull! tiera u shto 
het 29% 
ç peca të holla për 
ftyrë li 700 
d çorapë ,, 600 
ph dorësa lini ,, 650 
e çarçaf'a e mloje 
tryeze ,, 350 

N. 231 Brekë e këmisha : 
a të th jesh ta ,, 400 
b me ngjyrë ,, 500 

N, 222 Shtrojë : 
a shtrojë për dyshë 
me, hallia, sexhade e 
dhe në qofshin të per. 
zime me parnuk » 150 
b shtroje me rnëshi 
kambët ,, 4o 

N. 233 Sherita elidhësa giithë 
farësh : 
a sherita, tehrija gajta- 

na. lidhësa kundrash. 
1) me ngjyrë » 250 
2) pa ngiprë " 200 
b kadife, sherita, ga]- 
lana, lidhësa kundrash ,, 700 
c dentela, kcrdela 
anë Iistojë 
ç) sendn tjera të pa 

,, 1200 · 

përrnenduna ,, 400 

Kath ego ri e X YI. 
Leah, Pëlhurë e sende tjera prej tij 

! N. 234 Lesh, pelhurë c sende 
· tjera prej tij : 

1) i pa 11am 
2) i laam 
3) i krehun e pa ngjy- 

,, 

" 
rë " 60 
4) i krehun e me 
ngjyrë ,, loo 
5) petë l) 60 
b lesh tiftiku e de- 
vje: 
l) i pa laam 
2) i lam 
3) i krehuri e pa 
ngjyrë 
4) i krehun e me 
ngjyrë 
5) petë (vatka) 
c qyme dhije : 
I) i pa lam 
2) i taam 
ç bishta kualsh 
d grimca leshi e të 
gelqerueme 
dh lesh dyshekësh 
të vjetër 

M, 235 Pej leshi : 
a i pa dredhuri : 
1) natyre! 
2) me ngjyr~ 
b i dredhun : 
1) natyre I 
2) me ngjyrë 
c pej leshi dev]e e 
tiftikd (ian' i pek) 
ç pej leshi në masurë 

" 3o 

" 45 

,, So 

• 130 

" 80 

) 15 

" 25 

" lo 

• 2 

" So 

25 
.35 

e në makare ,, 240 
V. O. Pi!r makare 

zbritet tara IO°lo 
N. 236 Lidhësa, gajtana etj. 

a gaitana ,, 300 
b lidhë~ kundrask 
e sherita ,, 400 
c) të përzime me lloje 
tjera zbritet 40°1o 

N. 237 Pëlhurë leshi: 
a qi peshon për m. 2 
I) deri gram !So ,, 800 
2) Gram 151 e deri 
399 " 600 
3) Gram 300 e deri 

» 820 500 
b shajak, abë etj, 
I) deri gram 400 ,, 260 
2) gram 400 e naltë ,, 220 

N. 238 Pelhurë leshi e për- 
zime me pamuk: 
a deri gra 300 
b mbi gram 300 
c ana cohë e grim- 

l) 200 
" 120 

ea 
N. 239 Qeç e leshi (plis) e gja- 

4o 

na të punueme : 
a pelhurë 
I) qi peshon m 2 deri 
gram 200 • 250 
2) qi peshon m.2 dar 
gram 3ol e deri 
Soo ,, 200 
3) deri Soo m.2 deri 
Sol e naltë ,, !So 
4) pa ngjyrë u zbri- 
tet 25°/0 
b gjana të punue me 
prej saj përveç kapela- 

7o vet ,, 300 " 
loo N. 240 Qj me dhijsh : ,, 

a kanavacaa leshi për 
loo ' çulla e tjera : • i 

" I to ' I) qi peshon m.2 deri 
gram 300 ,, loo 

Zoo i 2) mbi gram 3vo 80 " : " 
b gjana të punueme 

BKSH



fLJ;.tORIA Z,Y,~ffARE t SHTATUER 1926 7 

prej tyne ,, 160 
c kanavaca leshi të 
perzime me jute me 
tij e kamp ,, 80 
ç gjana të punueme 
prej kanavacë të ,, 130 

N. 241 Kadife plush leshi a 
të perzirne me lloja 
tjera : 
a pelhurë ,, Soo 
b sende të punueme 
prej sajë, sexhade, 
mloje tryeze. stoli 
muresh e tjera të pa 
përmenduna ,, 750 

N. 242 Shtroje leshi a të për 
zime; 
a hali e sexhade për- 
sije leshi 
b tjera 
c halija të perzfrne 
me llojë tiera 
I) hallia e sexhade 
2) qillima 
ç sende të punueme 
prej copave e ana ve 
të cohës a të shajakut 

N. 243 Mloje, perde, barore, 

)) 800 
" 400 

" 300 
" 230 

,, So 

çorapë, facoleta, boçe, 
dorëza e tjera : 
a çarapë leshi : 
1) të th jesh të " 600 
2) të përzirne me lloje 
tjera ,, Soo 
b mloje (batbnjle) per. 
de, rnlo]e karjodhas e 
tavoline: 
I) të thjeshta leshit ,, 400 
2) të perzirne me lloje 
tjera " 300 
c qafore, shalla, shar- 
pa, bohçe: 
I) të thjeshta leshi ,, 700 
2) të përzirne me lloje 
tjera ,, 600 
ç) facoleta me thake 
e pa thakë : 

I) të thjeshta leshi ,, 750 
2) të perzime me !lojë 
tjera ,, 650 
3) të përzime me tel 
të hollë a fije mën- 
dafshi ase arifiçlali me 
konditë qi mos të ka- 
lojnë IO°lo ,, 800 
d dorëza : 
I) të thjeshta leshi ,, 600 
2) të përzime me lloië 
tjera përveç lëkurë ,, Soo 
dh breza, kollana : 
I) të thjeshta leshi " looo 
2) të perzime me llo- 
jë tjora ,, 800 
e rreza e përce ftyre : 
I) të thjeshta leshi ,, lloo 
2) të perzlme me llo'e 
tjera ,, 900 
f danteia e kordela : 
l) të thjeshta leshi ,, 700 
2) të perzime me llojë 
tjera ,, Soo 
3) të perzime me me- 
tall ,, 600 
g) sende të pa përmen- 
d una : 

I) të th'ashra leski ,, Soo 
2) të perzime l!ojë tjera ,, 400 
3) të përzime me me 
tal ,, 400 

N. 244 Panela, e brekë Ieshi : 
xhe qeta granish e 
petka kësopore. 
a të thjeshta leshi ,, 720 
b të përzirne me lloje 
tjera ,, 6Zo 

N. 245 Pëlhurë qymesh 
dhije, kali në m 2. 
a të thjeshta : 
1) deri gram 200 ,, 400 
2) prej gram 2ol e 
deri 11 250 
3) prej gram 501 e 
naltë ,, !So 
b të përzime 

I) deri gram 200 ,, 300 
2) prej gram 2ol e 
deri Soo ,, 200 
3) prej gram 500 e 

,, loo naltë 
N. 246 Sende të punueme 

prej qymesh : 
a dhije e kali : 
1) valle sitash ,, 400 
2) çulla, hebe, strajca, 
kapistra, kollana rry- 
pa '' 200 
3) tjera të pa përmen- 
duna " 300 
b sende ti! puuueme 
prej kyrnësh dhi]e, e 
kali, te përzime : 
I) valle sitash 
2) çulla hebe, strajca, 
kapistra, qollena e 
rrypa ,, !So 
3) tjera të pa për- 
mend una ,, 250 

,, 250 

Kathegori e XVII. 
Mëndafshi pelhurë e Gjana të punuem 

prej tij 
N. 247 Mëndafsh shik! : 

a i njomë 
b i thatë 
c i biruem 

N. 248 Mëndafsh fije : 
a i pa punuern 
b i krehun 

,, too 
" 200 

80 " 
" 600 
" 800 

c tojë e shtupë 
N. 249 P~j mëndafshi gjithë 

farësh : 
a të pa dredhun 
b të dredhun 
c sutash, tebri 
ç gajtana 

" 200 

" 900 
,, lsoo 
,, 950 
" 850 

d dantela, sherita kor 
dela anë fistoje e 
lidhëza : 
1) dantela ,, 3000 
2) tjera ,, 2000 
dh sumlla, çapraze, 
tufa e thakë ,, 1500 
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N. 250 Çorapë, dorëza, taco 
leta, këmisha brekë, 
kuleta, Ianela më" 
ndafshi të thjeshtë : 
a çorapë, kuleta të 
hollash ,, 2500 
b dorëza ,, 3000 
c facoleta, krep rreze 11 3500 
ç këmisha, brekë, 
fanela ,, 2500 
d shalla, qafore e 
sharpa ,, 3000 

N. 251 Çarapë, dorëza, Iaco 
leta, këmisha e brekë 
mëndafshi të përzime : 
a çorapë, kuleta të 
hollash ,, t~oo 
b dorëza » 1800 
c facoleta, krep e 
rreze ,, 2500 
ç këmisha, brekë e 
fanela 11 1500 
d shalla, qafore e 
sharpa ,, 1700 

N. 252 Mëndafsh artifiçjal a 
i përzimë : 
a i krehun ,, 400 
b fije e dredhun e e 
gatue~e ndër shkula ,, 450 
c fije e dredhuri, pë] » Sao 
ç sutash, tehi i ,, 450 
d gajtana, kordela ,, 300 
dh sherita, kordele, 
dantela anë fistoje e 
Iidhësa kundrash : 
I) dantela ,, 1500 
~ tjera 11 1200 
e sumlla, çapraze, tufa 
e thakë ,, i5o 
f çorapë • 1250 
g Iacoleta, krep, rreze ,, 1500 
gj këmisha, brekë. 
fanela 
h shalta, qafore e 
sharpa 
i dorëza 

N. 253 Kadefi : 

,, 1200 

,, 1500 
,, 2000 

a Kadife mëndafshi 
edhe në qoftë e për. 
zime : 
I) thjeshtë pa lule ,, 1600 
2) me lule a me 
vija 
3) me shtampë 
b plush mëndafshi 

} 1800 

" 1700 

të përzimë : 
1) sade, pa lule 
2) me lule e me 
3) me shtnmpë 
c kadife mëndafshi 
artifiçjal e të për· 

,, looo 
vija ,, 1200 

>> lloo 

zie me 
1) sade pa lule ,, 1401) 
2) me lule e me 
vija ,, !GOO 
3) me shtampë ,, 1500 
ç plush mëndafshi 
artifiçjal e të përzi- 
me: 
1) sade, pa tule " 800 
2) me lule e me vija ,, 1000 
3) me shtampë ,, 900 

N. 254 Pëlhurë mëndafshi: 
a, tyl, gazë, krep de 
chine, krep mare 
quin e tjera si këta : 
1) kur të peshojnë m2. 
gram 30 e poshtë ,, 3500 
2) kur të peshojnë m2. 
gram 31 e deri gram 
50 ,, 3000 
3) kur të peshojnë m2 
gram 51 e deri gram 
70 ,, 2500 
4) kur të peshojnë m2 
gram 71 e nalt ,, 2000 
b pëlhurë mëndafshi 
të përzime me lenar 
tjera " 1000 
c pelhurë mëndafshi 
artifiçial, zharse, krep, 
maroquin e tjera si 
këta: 
1) kur të peshojnë m2 
gram 30 e poshtë » 1250 

2) kur të peshojnë m2 
gram 31 e deri gram 
50 ,, 1000 
3) kur të peshojnë m2 
gram 51 e nalt " 75.0 

N. 255 Mtoje mëndafshi a 
lë përzirne : 
a të thjeshtë më- 
ndafshi ,, 2500 
b të përzimc me lloj 
tjera 
c artifiçjale 

,, 1500 
,, 1200 

ç artifiçial të përzlme ,, tooo 
d sh troje, ha tija, 
sexhade e tjera si 

këta, mëndafshi edhe 
në qofshin të për 
ziemc, ase me 
artiliç]al ,, 1500 

N. 256 Sende mëndafshi a 
. të përzinte ose me 
artifiçjal : 
a të thjeshtë mëndaf- 
shi ,, 2000 
b të përzieme me !lojë 
tjera 
c artifiçjal 

» 1250 
,, looo 

ç artiffçjal i përz ime ,, 800 
Kathegorl e x vnr 

Petka, Artikuj Mode e tjera tesha të 
qepu na 

N. 257 Petka : 
a petka mëndafshi ,, 3000 
b petka mëndafshi 
të përzime » 1600 
c artifiçjal ,, 1400 
ç petka kadifeje më· 
ndafshi a të përzie- 
me ase me artili- 
çjal ,, 2000 
d petka kadifeje leshi 
të përzieme ,, 700 
dh petka pamuku me 
ngjyrë a pa ngjyrë ,, 350 
e petka tini, jute, 
kanpi e tjera të 
përzime ,, 300 

Shtypsh koja »Nikaj, Tiranë 
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Fletorja 
.5}iQIPTA~E 

Zyrtare 
notohet prej Zyrës së Shtypit 

PAJ I'IME: për nj! mot fr. ar 12 në li Drejtlmi : Zyra e Shtypit 
Shqlpni ; fr. ar 20 [ashta ; T l R A N e llNji copë c! javës fr. ar 0.25 ; nil cspë 

e lavës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA t 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi shtyllat 
e vijave telegrafonike. Lista e'i ngja 
rjeve amzore p. muajin Qershuer 1926. 
Kom. P. Fuqis Armate çpallja e nji 
konkursi. 
Të ndryshme; Emnime në M. Drejtësie 
Shp. e Financavet. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

/ 

MIH. f ~. It M~HIH~~~rllf 
QARKORE GJITH PR[FEK. E NENPREF 
Mbi shtyllat e vijave te 

legrafonike 
Ministria e P. Botore e Bujqesies 

me shkressn e sajë Nr. 792-XIH dat 
26· VIll-926 njofton se mbas raportimit 
qi ka pas prej Inspektorit të Pergi. 
t' Administratës Post Telegrafike në 
linien e telit prej kres Gjeles e në 
breg të Matit ka hetue se prej 900 
copë shtyllave të qituna për ndreqjen 
e vijes telefonike, vetem 120 afrohe 
shin konditave të nevojshme, e të tje 
rat teper të shkurtua e të holla aq sa 
nuk kishin kurr nii vleftë përdorimi. 
Këjo ka rjedhë se autoritetet e vendit 
e kanë lanë poputfin në deshirë të 
vetë me pregatitë shtyllat pa u ker 
kue mesimi i nevojshme dhe kontro 
llimi i fillorojtesve e të titullarevet të 
Zyravet Post Telegrafike. 

Për mos me u damtue pyllat dhe 
një herit për mos me I dhanë nji mu- 

ndim të dytë popullit me detyrim I tja e shtyllave të bahet mbas instruk 
nxierrje edhe një herë të sasies së sionevet të Illroltesve e kryefilloroj 
shty llave që s'ka ndo nji vleftë për- tesve Post Telegrafike e gjithë herë 
dorimi, porositeni me dhanë urdhenat nen kontraltimin e tyne. 
e duhuna në një mënyrë që pregati- 30-8-26 N. 2524--1 

Lista e ngjarjeve Amzore per muajin Qershuer 926 
Qarku 

Korça 
Bil lis ht 
Kollonje 
Pogradec 
Leskovik 
Gjinokastra 
Kurvelesh 
Det vinë 
Lib hovë 
Tepelenë 
Perm et 
Vlona 
Himara 
Berati 
Skrapari 
Lushnja 
Fjeri 
Mala kast. 
Durrësi 
Tirana 
Ka vaja 
Kruja 
Shijaku 
Elbasani 

Lindje vdekje fonje 
Mashk. Ferner Mashk. Ferner 1 vjeç Martese ndarje shperngul. 

e poshte 
57 49 31 40 9 31 6 
8 

20 
6 
6 
8 

J4 
6 
12 
10 
8 

17 
13 
10 

1 
2 
4 

16 
1 1 
21 
4 
1 
5 
5 

4 66 4 
16 6 4 
3 5 5 
1 2 4 
8 13 15 
8 l 
3 25 22 
14 11 9 
9 4 6 
7 27 15 
8 11 6 
4 7 
5 10 
2 
3 3 
3 4 
6 14 
9 8 

16 10 
6 2 
3 46 
8 9 
3 12 

9 
8 
8 

4 

18 
11 
10 
5 
8 
5 
7 
5 

26 
5 
5 
1 
6 
6 

12 
6 
5 
7 

2 
2 

2 

l 
1 
2 
2 

1 
6 
2 

5 
2 

2 
6 
1 
2 

16 
s 
9 
7 
4 
8 
5 

3 
3 
2 1 

1 
1 

.1 1 
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Peqin 4 2 3 3 4 : Shk. se I. Vlonë u emnue me gradim 

Gramsh 5 2 2 5 l-1- 5 j si Kryesekretar e Nd. Gjyqtar i Gjy- 

Shkodra 50 52 31 30 10 33 3 ; qit të Paqit Durrës. 

Leshi 14 13 J 1 13 1 2 
Puka 4 6 l 6 

Shp. e Flnancavet Mirdita 24 21 3 3 1 5 
Mal-Madhe 14 12 10 2 1 6 Në kohen e shitjes të dhetes d11- 
Dukagjini 25 21 10 7 1 : hanit masi nuk dulë as një ofertuse 
Kosova 13 10 2 l 2 : kshilli adm. me vendimin Nr. 169 D. 
Luma 36 32 15 7 1 1 1 : 31 8-26 vendosi administratimin në 
Bunla] 12 5 6 9 8 3 . bazë të nenit 39 të ligjit të dhetve 
Dibra 42 37 21 16 6 1 : dhe në qofte se mas 10 ditve del 
Mati 12 11 26 7 4 3 ndo nji ofertuse që të kapi shkallen 
Zerqani 8 7 12 3 11 e pelqyshrne do të shitet. -- - 
Shuma 522 498 430 312 36 310 3-1 2H Kava] 1-9-26 

Komanda (! P. F. / Konkursi mbyllet rn' oren 8 të di- . 
Armat tës 25 Shtatuer 926. 

C! \ Pagat për Aspirantin Flamurtar : . . . . . 
Çpallja e nji konkursi kan me kenë kto: l Në bazë ~ë Vendimit të Kshiltit 

Ah 
•1 .. : adrn. Nr. 64h D. 21-VIll-76 mbasi 

s t çt un n11 konkurs per d)' ve- 1 Rrogë Fr. ari 140 : f · · 1 . . f' . . - . : a all I s utjes de initive të se dhetës 
nde në Marinë të luftës së Republi- Shperblim " ,, 20 : d 1 • • .. .. . .. . . · unarut mbarojë u vendosë t~ zgjatet 
kes Shqyptare per aspiranta Flamurtar. 1 Ushqim ,, 40 f . . 1• • • ·0 a aft t s titles deri me J 7.9.76 

Mund të konkurrojnë per të tilla Mbas nji vietit esp rirneni po Elb 1 9 - - • d .. h ki ' . asan -. -2G 
ven e të gJ1t ato shqyptare, qi t'i Je se shifen të zot, rriten në graden : 
pergiegjln këtyne konditavet: e flamurtarit, e ktshtu shkojnë tui 1 

I. Mos të kenë kalue moshën e 30 përparue si rnb-s rregullores së Ma- : 
vietvet, . . . I rinës së Luf.tës... . : s 1 _, , 

11. Konstrukcionin trupuer t'a kenë Nder lutje te dtf ohet dhe adresa : tratës Nr. 10::ih D. 29-0-2(, u nxuar 
të- shndoshtë, dhe të parntë të mirë, · e t' interresuernit i clli në nji farë j në adjud.katë shitja e gjltn bereqetit 

III. Të kenë pasë gjithmonë nji kohe do të paraqitet në Koma nden : te lashtes të se dhjetes të k~ rundit 
sjellje të mirë. Ushtarake të Marin'.'s në Durrës, ku i D\'~ran adjudikata fitlon prej datë 

IV. Të kenë pasë prej ndo' i insti- ka me pasë të gjitha kjarimet e ne- 30-S-2G deri me 1-9-26 dhe dorëzimi 
tutit nautik diplomën e kapitenit e të vojshme. , do bahet mbas 48 oreve në qoftë se 
kenë ndjekë pak së pakut për tri vjet 31-8-25 Nr. 3029 : do pëlqehen çmimet per të marrë in- 
nji isitut nautik. i formata mbi konditat e shitjes intere- 

V, Të kenë ba pak së pakut dy : suesit të çlaqen në sekretarin e Drejt. 

vjet lundrim. 
Konkursi asht për tituj në baraslrn 

të titujvet fiton aj qi ka ma shum 
vjet lundrimi. 

Dokumentat e titujvet të msirr.it e 
të lundrimit të bamë, do t' i dergohen 
me leter të porositun, Komandës Ush. 
tarake të Marinës R. S. në Durrës, 
mbasi të shihen e të vertetohen prej 
Prefekturës ku gjindet i interresuemi. 

Drejt, Financës 

Drejt. Financës 

Me vendimin e Këshillit Adminis- 

Te ndryshme Financave. 
Korçë me 1-9-26 

Drejt. Financave Emnime në Ministrien e 
Drejtësi es * 

Si mbas provimit lë dhanun para j Si mbas vendimit Këshillit ad. Nr. 
Komisionit të posaçëm për zgjedhjen ; 88 D. 31-8-26 adjudikata definitive e 
e nëpunësave të Drejtësies e pelqimit '. se dherës duhanit keti qarku u zgjat 
të Shkelq. Kryesies së Republikës si deri me 15 Shtator 926, 
mbas shkresës N1·. 1428 d, 27-8-1926, Tepelenë 1·9-26 
Z. Dud Gjeci, sekretar i Gjyqit të Kryenep. Financës 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II_ 

BI SE O I M ET E OH O MES SE DEPUTET VET 
Mbledhja e 41. 

E Hane me 17 Maj 1926 ora 3.30 m, d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

(Vijon nga num. 148) 

f petka kadifeje më 
ndafshi arttliçia! a 
të përzirne ,, looo 
g petka kadiftje (pelle 
di diavolo) ,, Zoo 
gj petka ushtarësh 
shajaku, leshi a të 
përzirne : 

I) me astar u 350 
2) pa astar ,, 400 

3) petka ushtarësh 
të vjetra ,, 300 
V. O. Të vjetrat 
duhen të jenë të për 
cjelluna me nji çertifi- 
katë ase duhet të dize 
f'ektohet, 

Në 358 Pekta e rroba leshi 
(yrme) si kariq : 
a të thjeshtë leshi " 700 
b të përzirne " Soo 
c dollakë (gjeta) kla 
sifikohen si mbas 
lloji qi të jenë, tue 
shtue 2o0 0 mbi tag· 
rin qi u përket 
Kravata: 
a mëndafshi kgr. Zo 
b te përzime a pamu- 
ku të thjeshtë " lo 

N. 250 

c artifiçjale a te për 
zirne " 
ç lini e jute a të për- 
zime me pamuk ,, 8 

N. 260 Bu sta (korseta): 
a me pelhurë mënda 
fshi copë 5 

b me pelhurë mënda- 
fshi artificial 
c me pe lhurë lini a 
kampi ase pamuku 

N. 261 Pupla 
a devekushi (struci) 
zogu parizi, kolibri 
etj. kuint Sooo 
p zogjësh tjerë " 1500 
c sendevet të punueme 
prej tyne i shtohen 
~s·[o ç' do llojë qi të 
janë. 
ç pupla për me mbu- 

" 

" 

shë dyshekë e jestekë ,, 160 
N. 262 Lute e pemë arri 

fiçiale : 
a lule të godituna " 600 
b pemë të godituna ,, 400 
c lule e pemë arti- 
fiçjale në saksi 
ç formë lulesh 

" 300 
" 300 

d formë pemësh 
N. 263 Flokë 

a artif çjale ,, 1500 

" 200 

b sende të punueme 
prej tyne » 2500 

N. 264 VC'gla mbrelash gji· 
thfarësh përveç kuma 
shëvet e shkopijvet të 
cilëvet do t'u merret 
tagri si mbas cilësi]e 
të landës " 

12 

N. 265 Kapela 
a fdtri 
b bashte 
ç panamo 
ç mëndafshi a 
zime për gra 
d tjera 

,, 1500 

" 400 

" 500 
~, 200 
,, 1500 

të për- 

dh pamuku, kampi e 

3 
i ute " 600 
e kapella qeleshe fese 
Ieltrl, stofë kadifëje e- 
dhe leshit të përzime ,, 500 

N. 266 Forma kapelesh ,, 150 
V. O. Kapelat e tjera 
tt përrnenduna me Nr, 
265 kur të jenë të sto 
lisuna me lule artiliçiale 
a pupla, paguejnë 25"lo 
ma tepër si mbas llojet 
të pelhurës qi të 
kenë. 

N. 267 Fraska mëndafshi (el 
pezen): 
a me pelhurë mënda· 
fshi ,, looo 

2 

b me pëlhurë artifi 
çjale 
c tjera 
ç prej karte (Ietrë) 
d prej rrogoste 
V. O. Atyne qi kanë 
ar, fildish e gur të 
çmueshëm: do t'u shto- . 
het tagri' si mbas lloji 

" 600 

"· 300 
" 200 
,, 150 

So 

qi të jenë 1 oo°lo 
N. 268 Aski (bretelle) të mën 

dafshta e artifiçjale ase 
të përzirne 
a: pantallonash, mënda- 
shi a artifiçjal " · 700 
b çorapësh mëndafshi 
a artificial ,, 800 

c lini a pamuku, pan- 
tallonash ,, '400 

N. 269· Rrypa, qemerë mënda· 
fshi a artifiçiale ase të 
përzirne : 
a me tokëza ari ,, 2000 
b me tokëza argjenti » 1500 

BKSH



4 FLETORJA ZYRTARE 2 SHTATUER 19Z6 ------------------------------- 
c me tokëza metali 
tjetër ,, looo 
ç pamuku me tokëza 
metali ,, 500 
V. O. Tokëzat edhe 
kur të jenë me gur të 
çmueshëm ase me rra- 
shtë breshke e fildishi 
ase prej pelhure, gjithë- 
nji klasifikohet si u tre- 
gue sypri. 

N. 'J.7o Mbreta për shij e 
diell: 
a me pëlhurë mënda 
fshi e me dorëza ari 
e argjenti fildishi e rra 
shtë breshke 
l) me pelherë mëndafshi, 
me dorëza ari, argjenti, 
fildishi e rrashtë bre- 
shkë copa 2o 
2) me pelhurë mën- 
dafshi artlfiçial e të sto 
lisuna me sende përveç 
atyne qi u përmenden 
Nr. 1 ,, 7 
3) me pëlhurë mëndaf- 
shi artifiçjal 
a të përzirne, të pa sto- 
lisuna, për burra " 5 
b me pelhurë leshi ase 
të përzime me mënda- 
fsh arlifiçjal ,, 4.50 
c me pelhurë pamuku 
tini 
ç me pëlhurë pamu- 
ku e lini për Iërni] 

Kathegori e XIX 
Kauçuk, lastike, gutaperke e tjera 

N. 271 Lasti kë : 
a e pa punueme kuint. lo 
b grimca qi nuk hyej- 
në punë si mbas qelli- 
mit qi janë bam përveç 
atyne të përmenduna 
në Nr. 278 » 12 

N. 272 Pelhurë lastike a me 

" 

• 

syprinë (faqe) lastike >> 150 
N. 373 Sherita, gajtana, lastikë 

kundrash, hallka (rra- 
thë): 
a me mëndafsh 
b me mëndafsh 
çjal 
c me lesh 

,, 300 
art if i- 

,, 200 
•• 180 

ç me li], jute e parnuk ,, 150 
N. 274 Fletë (tabak): 

a e prcme 
b tjera : 
2) të përzime me pel- 

,, loo 

hurë IJ 140 
2) të përzirne rnc me 
tat ,, 120 

N. 275 Petka, rroba lastikc a 
myshemaje: 
a të thjeshtë lastike » 400 
b me pëlhurë leshi ,, 500 
c me pelhurë pamuku 
e tjera " 300 , 
ç myshema me pelhurë 
pamuku e me lnstës 
zifti a katrani ase 
dye lli " Joo 

N. 276 Pelhurë, mysherna me 
katram, me dyll e 
tiara: 
a për shtroje me sy 
prinë e me ngjyrë a 
me lule ,, 

2 

b për mloje e veshje 
mobiljesh 
c për tryeza 
ç për me veshë libra 
e rregiistr (të (holla) ,, 
d për mlojë pullazi 
(çati) e pshtietlëza, 

,, 
'' 

ordinare 
N. 277 Breza (ceintures) mlojë 

(couvertutes) lastikë 
m'u fry (chambres a 
air) rrath (bandages) 
të mbushun për velo 
cipetë, motoclkletë, au 
tomobila e për karroca 

" 

(voitures) e tjera ; la 
stikë për me prishë 
shkrimin : 
a në kaucuk ,, 
b në kauçuk i përzimë 
me landë të tjera ,, 
c buri (tuyaux) në kau 
çuk e lastikë për të 
prishun shkrimin 

N. 278 Burij», rrota auto 
mobilash të përdorue 
me dhe copat e dyne : 

22 

35 

" 45 

a pa thuma 
b me thuma 

N. 279 Galoshc, këpucë e 
çizme: 
a Galoshe, çizme 
b këpucë, kondra me 
faqe pëlhure lini pa 
muku e me shuell la- 

22 
2o 

,, 
" 

" 200 

,, 4o..> stiku 
N. 2-..0 Sende për vegla elek 

triku, dhe në qofshin 
të përzime me metal " 

N. 281 lende të pa përrnenduna 
me kauçuk 

: N- 282 Lojna Iëmiish e tjera: 

20) 

,, 160 

a laina fëmijsh, lastiku » 400 
b shiringa, sonda c tje- 
ra të pa permenduna ,, 300 
c çanta shkolle, kuleta 

45 a të përzime me lloje 
tic ra " loo 

60 
5::> 

Kathegort e X'\. 
Landë ndezëse e Eksplozive 

· N. 283 Qympr : 
3o a ,, druni 

b ,. metali, copë e 
pluhun edhe.në qof. 
shin me kal!ep 
c karbit ,, 15 

,, 2 

2o " 060 

ç eshkë, qymyri i I ehtë 
për kavaçë 

N. 2S4 _.g-jana të pa për men 
duna ndezëse 

. N. 285 Barut për gjueti 
: N. 286 ,, ,, dinamite e 

5 " 

" 2o 
,, lo2 
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" 31 I I 

I 

,, 4o i 
I 
I 
I 

l 
! me gurë kati 
I ! N, 300 Zumpare : 

,, 300 ! a pluhun 
N' 298 Dinamita, kapsula re- ! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

! përrnendunve 
Monopol ! N. 2ol Asbest e bitum: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

për me ndezë cingare i 
I 

e gurët e tyne janë të ndalue.i N. 
kuiot. 300 ! 

I 

Kathegori e XXI. i 
Goetare, Porçelane, gur, dhee e f : 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

lo ! 
I 

1 l 
' I 
I 
I 

3 : I 
I 

2 ! 
I 
I 
I 
I 
I ! tesa ,, 
! N. 3o4 Enë dheu të piekuna : 
I 

! a të dobta (ordinare) 
I 
I 
' ' ' ! lustruerne 
I 

! b të verniçueme e të 
l Iustruerne 

,, lo l N. 3o5 Enë porçelani për 
,, 2o / tryezë (sofre) toi- 

c sende të vogla për l 
' : 
' I 
I 

,, 3o ! 
I 
I 

' I 
3 ! 

' I 
G ! 

I 
I 

lia geme 
N. 287 Fitila llagemash 
N. 283 Fushqeta gjithëfarës, 

drita artifiçlale edhe 
ata qi janë për loje 
Iërnijsh 

lative e municione lufte: 
a dinamite e kapsul di 
namiti janë të ndalueme 
b municjone lufte 
të ndalueme 

N. 290 Shkrepca 
N. 291 Kaf letre, çakmakë 

etj. : 
a kaf letre, çakmak 

b Fosfos 

sende të punueme prej tyne 
N. 292 sende të punueme prej 

çementoie përveç atyne 
të përrnenduna ma po- 
shtë ,, 

N. 294 Talko ,, 
N. 295 Gelqete : 

a copp e pluhun 
b të shueme me ujë ,, 
c gelqerë uji (chaux) 

\ hydrohque (calc i idre- 
a lica) " 

N. 296 Bllei (gesso di presa) 
N. 297 Sende të punueme prej 

allçde përveç të për 
mendunavet: 
a të randa për nder 
tesë 
b për mobilje 

tavolina si Iugure e 
tjera 

N. 298 Tebeshir : 
a pluhun 
b kalem 

N, 299 Surfull (squfur): 

janë 

,, 

,, 
,, 

a pluhun 
" b copa e lule surfulli " 

c pluhun e përzirne 

b sende të punuem 
prej sajë edhe në gof. 
shin lë përzime me 
metale si griha, lima 
etj. përveç atyne të 

a i pa punuem 
b i punuem edhe në 
qof t i përzimë me 
metal etj. 

3o2 Tulla: 
a gur mallte 
b dheu të pjekuna: 
I) me bira 
2) pa bira 
3) me asfalt 
4) me ngjyrë e me 
lule 

N. 3oJ Tjegulla (qeramille) 
etj. : 
a tjegulla 
b eternit 
c qynga, burija e 
tjera sen de p ~r ndër- 

të pa verniçueme e të 

letti, hlxhana e sende 
tjera: 
a pa varak 
b me varak me nji 
vizë 
b me varak e ma 
shum se nii vizë va- 

" 2.50 

,, 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 
" ,, I.So 

,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

" 

,, 

So 

to 

2o 

5 

5 
6 

5o raku a të stolisuna 
N. 306 Gjana dheu: 

a stufa dheu (Çini) 

,, 

,, 2o 

5 

b porçelani e vegla 
smuetore (lavabo) yr 
dek) sahana,.lavamana 

" 25 

15 

e si këta 
c izolatorë e vegla 
këso dore qi përdoren 
per elektrik O 3o 
ç gota kujunxhishë 
(kupa per më shkri 
metale) ,, 12 

lo N. 3o7 Gurë mermeri : 
a i. pa punuem tagri i Ialun 
b i pastruem e i sha- 
rruem : 
I) mermerë i mirë per 
vorre, kambë shkalle 
e sende për tryezë kulm, 3 
2) sende të vogla 
për salona e trpeza, 
(përmentore) statue e 
këso dore 

N. 308 Gurë: 

2 

2 
2 

,, 15 

3 
a " dobtë për ndcr 
tesa ,, 

2 
4 

b ,, mullni 
c ,, li tografij e 

Tagri i falun 
Kuint. 2 

3 

ç ,, grihë, spnieri e 
pluhun guri syngieri_:,, 4 
d Gurë grihë, të perzi- 
me metvle tjera 
dh Gurë ardois (kaja 
gon) të goditun për 

,, 5 

mloje a shro]e " 1,50 

6 
e sende të punueme 
prej tij dhe në qofshin 
me ngjyrë: 
1) tabela shkollash 
(rrasë e zezë me 
suaza) 
2) pa suaza 
3) tjera " 

" 3 
2 
4 

16 " 
N. 3o9 Sende tjera të punue 

me prej guri si sumb 
lla e tj;ira këso doret 
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të vogla " 3o : 2 të dobtë 10 xhanit a inxhije (mar- • 
N 310 Gurë unazash me ngjy. b me varak 30 garitare) r 600 : ,, 'li 

rë e pa ngjyrë edhe ( N, 315 Kandila gjithëfarësh N. 31H Oja të vogla kristali 
në qofshin gastarje e tjera : e gastarje : 
të pa çmueshme ,, 400 a kandila, llampa, fe- a tespi, ura të, kryq a 

N. 311 Ramë e hollë a e tra- nerë, gastareje të mi- edhe në qofshin me 
shë edhe në qoftë me ' rë e të dobtë edhe në lloje tje 20 ' " ' 

ngjyrë " 5 ' qofshim të perzlmc b unaza, vathë, ma· 
' 

N. 313 Xhama kristali me ' dalione forketa, by- ' me llojë tjera : 
' ngjyrë e pa ngjyrë: 1) sade pa lule ,, 30 lezikë e sende tje- 

a për dritore (pen- 2) me lule a me ngjyrë ra si këta me metale 
xhere) " lo ' ose me tel për t,u varë të f dobta " 25 
b me ngjyrë, me lule ' në murë ,, -1-5 c shishe kandilash për 
a me viza " 16 3) të perzime me teneqe e vol pa maqinë: 
c xhama të mëdhai për me tel hekuri a çe- 1) të dobta ,, 10 
magaze, të trashë liku ,, 50 2) të mira " 20 
(dy fish) ,, 4) me metale tjera ,, 75 3) porçeleni me ngiy- 
ç për sahata {orë): b) të mira kristali e rë ase mt! varak ,, 40 
I) të hollë I) 300 , porçelani: N. 320 Vegla kandilash, gas, 
ç) dy fish (të trashë) ,, 400 ; J) sade " 50 tar]e e porcelani si 

' 
d për gjyslykë, e vegla 2) me lule e ngjyrë ,, 75 shapkë etj, 
instruments optike ,, Soo 3) me metale tjera " 100 a të dobta I) 15 
dh për fotografi ,, 40 V. O. Kandilat qi varen e b të mira ,, 30 
e për fenerë automo- janë me sinxhir kur c me ngjyrë " 80 
bilash e karrocash " 50 të ~enë gjyle, pesho- ç me metal e me 

N. 313 Gjana gastareje: het ndamas prej gjy. varak ,, 100 
a shishe, kunguj, bar, leje e kësa] i merret d termos (matara) 
dakë të dobtë : : tagri si mbas Nr. 321. giithëfarësh " 200 
1) damixhana me rrë- N. 316 Tepsi (caberet): N. 321 Fjyle Hampe, hekuri 
gos të " 4 a porcelani me suaza a çeliku : 
2) damixhana me rrë- metat " 120 a sade " 8 
gos të ,, 5 xhami me në glyrë e : b të veshuna me lloië 
b shishe pije ordinare ,, 3 me suaza metali ,, 80 tjera ,, 30 
C ! •> gazoze " 5 N. 317 Kavanoz porcelani e N. 322 Vegla tjera kandilash 
ç tjera për ujë, gota, kristali : të pa përmenduna e- 
pjata, putira e si këta: a ordinare " 30 dhe në qofshim të 
1) sade " 20 b të mira " 40 perzime me metal " 100 ' 
2) me lule e me shkro- ' N. 323 Makina llampash me- : N. 318. Rruza gartarje e gu- 
nja " 30 ' ri me ngjyrë e pa tali: 

' ç) me lule e me shkro- ' ngjyëë: a të dobta " 200 
nja e me varak " 40 a për kapistra, të më- N, 324 Llampa me truma qi 
4) shishë baresh e go. dha ja ,, 25 ndezën, mt! spirto me 
ta për ngjyrë kundrash ,, 4 b të vola për kuleta e gaz ose me garbit: 

N. 314 Gypa: ojma " 200 a hekuri " 400 
a Gypa llampash, kan- c prej gastarje e kris- b metali tjera " 800 
dilash kristali : tali të lehtë qi për- N. 325 Pasqyra: 
1) tf mirë " 20 gjasin me ato të mer- a pa suaza (çipllak: 
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1) të mira me fesata Kathegori e XXII. b të galvanizueme a 
e me ulluk " 40 · Hekur, Çelik e sende qi bahen me bojë u shtohet 
2) të dobta pa fesata prej tyne 50°lo mbi llojin qi 
epa ulluk ,, 25 N, 326 Hekur, çelik i shkrim: t'i përkasë 
b me suaza: a qylçe i pa punuem Kuint. 1 N. 330 Pehurë hekuri a çe- 
1) prej xhami të mirë b grimca a pluhuri 2 liku: 

" e me suaza me stoli • 75 c i vjetër qi nuk hynë a kur të peshojnë m2. 
2) prej xhami të mirë në punë për qe llimin deri gram 300 I " 80 
e me suaza drrase qi asht ba " 5 b kur të peshojnë m2. 
pa stoli " 60 N, 327 Putrela e tjera: gram 301 deri 400 " 60 
3) prej xhami të dob- a putrela, trena gjithë- c kur të peshojnë 
të me suaza " 50 larësh 

" 5 f m2. deri gram 401 
4) prej xhami me sua- b hekur, llama të rru- deri 600 " 51) 

za drrase (dyz) " 40 mutlakta a thupra ka- ç kur të peshojnë m2. ,, 
5) prej xhami të mirë ter qoshesh ose si mo- deri gram 601 deri 
e me suaza xhami ,, 45 delet qi tregohen po- 800 " so 
6) prej xhami të do- shtë T. I. V. L. Z. " 7 d kur të peshojnë m2. 
btë e me suaza xhami ,, 30 ' c rrathë (qember) " 8 deri gram 801 e naltë » 20 

' 
V. O. Në rasë qi të N. 328 Llamarina e !lastra : N. 331 Arka hekuri: 
jenë të përdoruerne a llamarina e !lastre a me karnbë druni ,, 12 
u zbritet tagri si mbas hekuri, tabakë : b pa karnbë druni ,, 10 
kathegoris të cilës t' i 1) i pa galvanizuem I,, 10 N. 332 Gypa hekuri e pjesët 
përkasin 40°[0, 2) i galvanizuem " 16 e tyne: 
c pasqyra xhepi a 3) i galvanizuem e a kur gjanësija perja- 
trveze ase për toilette: me ulluk 18 

shta të jetë cm 10 e 
" sipër 8 I) të veshuna me me- " b gjama të punuerne b Kut gjansija për- 

shin a me kocka të prej llamarine !lastre; jashta të jetë cm. 10 
perzime me metal ase 1) të pa galvanizueme, e posht ,, 1 :! 
pa metal " 200 sob (stufa) tangar, c Të galvanizueme a 
2) të veshuna me kar- kaki (çeriep) " 25 të vernizueme u shto- 
tuç a me pëlhurë " 100 2) soba (stufa me dhe het 50°lo 
3) të veshuna me te- mbrenda " 20 ç Qynga, gypa të trash 
neqe a të peizirne 3) lurra për kuzina trash prej hekurit të 
me metal " 75 (shporet) edhe në derdhuri (dyqme) 
ç të veshuna me dru qofshin të p.rzime edhe në qofshin të 
a me metal per rrues me metale tjera " 15 galvanizuëme me 
(berber) " 10 4) gypa stufe " 30 katran a me asfalt " 6 
V. O. Pasqyrat per 5) bryla stufe " 40 N. 333 Zinxhir hekuri a çe • 
toilette të veshuna N. 329 Sende tjera të liku a për anije, kai- 
me ar a argient ase punueme: ke e sa nda Ila " 10 
rrashtë breshke (ba- a prej llamarine e b Për shtasë " 20 
ga) klasifikohen si llastre qi nuk janë c Qostek sahatash etj." 30 
mbas kathegoris s' a- të permenduna : ç Të galvanlzuemëvet 
rit a tieravet qi ~t'i 1) sade të pa gelvani- u shtohet 15°10 
perkasin asaj llojë pa zuerne " 16 N. 334 Konop, litarë prej teli 
zbritë gja për xham. 2) të përzime me 1Jojë hekuri, çeliku ase 

tjera " 22 zinkoje: 
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a Të galvanizueme (( 18 
b Të pa galvanizue- 
me " 12 

N. 335 Tel hekuri e çeliku : 
a i pa diegun 
1 deri Nr. 10 " 13 
2 mbi Nr. 10 e deri 
Nr. 14 " 12 
3 mbi Nr. 14 " 1 t 
b I djegun i shtohet 
për ç· do lloj 5°lo 

N. 336 Tela tjerë : 
a tel hekuri a zingoje 
e çeliku për telegrafë ,, 
b tel me gema {thuma) ,, 

N, 337 Gozqda : 
a Gozhda (perona) he 
kuri e çeliku: 
l Prej N. 13 e deri 
Nr. 15 ,, 
2 Prej N. 15 e deri 
Nr, 17 " 
3 Prej N. 18 e deri 
Nr. 20 ,, 
4 Praj N. 21 e naltë ,, 
b Gozhda [hekuri me 
kokë a me bisht kater 
ka ndesh: 

b Nallça të ngjituna 
me letra për ku 1dra " 
e Patkoi për kafsha " 

N. 339 Çelik thupra ,, 
N. 340 Shkroja e përkalësit 

për shtypshkronje he- 
kuri .e çeliku 

N. 341 Giana të trasha, he 
kuri e çeliku : 
a lopata (qyrekë) kas, 
ma, shat, çatall, sfurq 
për barë 
b sharra :jithfarësh. 

7 
8 

1) të mëdha ja për trena 
(hazar) 
3) Me dorëza 

12 

c Lima hekuri a çeliku: 
1) kur duzina të pe 
shojnë deri gram 250 » 
2) kur duzina të p e 
shoinë deri gram 
251 deri 500 10 

g 

8 

3) Kpr duzina të pe 
shojnë deri gram 50 I 
deri 100 
4 kur duzina të pe· 
shojnë deri gram 1001 
e nalt 

1 të vogla " 11 ç lima druë 
2 të mëdhaia për d kosa 
trena ,, 9 dh drapen 
e Gozhda hekrit me e kizë 
krena prej metali f gershan kopshti e 
tjetër " 16 bari 
ç gozhda, thuma g glithëfarësh: 
(proqe) hekuri e çeliku: 1) për rrobaqepsa, të 
1 për kundra " 12 mëdha ja 
2 për kafaza me kokë ,, 22 2) për teneqe 
3) Për të mbathunit 3) tjera 
e kafshevet " 16 gj makina e gershanë 
d) Gozhda prej me- për thoj edhe në qof. 
talit tjetër për ve3 aty- shin të përzlrne me 
ne qi janë të përme- metale tjera " 
nduna " 22 N. 342 Mebilje hekuri të 

N. 338 Patknj e nallça ku- verniçume ase të ngjy- 
ndrash: me, shtreten, (kariolla) 
a Nallça për këpuc " 25 lavamana e tjera " 

., 

N. 343 Shtrctcn hekuri të për- 
30 zime me metale tjera 
20 e të stolisuna " 2o 
10 N. 344 Susta shtretnishnisht, 

hekuri e çeliku a me 
luster " 25 

7 i N. 345 Stufa hekuri : 
a me dhee mbrenda ,, lo 
b sade pa dhe ,, 15 

N. 346 Beshta e sende tjera 
të trasha për të bariun 

15 i per godina urash e për 
I 

,, 

anije e avullore 
N. 347 Dërhem hekuri a çe- 

40 liku 
80 N. 348 Ujtija 

N. 349 Fuçiia, barita, mas 
tela (voza) hekuri, a 

75 
ç kova për ujë 

N. 350 Susta 
50 a teli për mobilje ,, 

b çeliku per karroca ,, 
N. 351 Enë heknri, kuzine e 

35 shtëpije : 
25 
10 b të galvanizueme ,, 
20 N. 352 Mulli kafje, byberi 
50 e maqinë me gri mish ,, 

N. 353 Vida e xhivata : 
25 

15 

,, 8 

li lo 
15 

" " 

!00 llamarinë: 
a fuçiia ,, lo 

15 
2o 
25 

b barita ,, 
c mastela ,, ., ,, 

" 
2o 
15 

,. 
2o 
3o " 

a të pa galvanizueme ,, 
,, 
" 5o 
" 

" 
a vide hekuri (bur· 
ma) " 

" 25 
20 

b xhivata me samun 
për trena e tjera ,, 

N. 354 Brava e pjesët e <lyr- 
lo 

" 5:1 i ve, të dritorevet e ar 
kë, konsolle, shulla e 
tjera : 
a të dobta edhe në qol- 

80 i shin me van iç e ,, 25 
b me dorëza druni a 
metali tjetër edhe në qo- 
fshin të kallajtlsun ,, 50 

16 ! Shtypshkoja ,,Nikaj,, Tiranë 
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~EPUBI.tl~A 

fletorja 
notohet prej Zyres së Shtypit 

=================:c=~~~µ=----=:EI. 
pAJT'IME: për njl mot fr. ar 12 në // Drejtimi: Zyra e Shtypit //Njl cope e lavës fr. ar Q.25 ; n]! cepi 

Shq!pni ; fr. ar 20 }ashta; T I R A N e e jtvës se kaJueme fr ar 1.00. · 
= 

PERMBAJTJA : 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi çelje 
ktediet për mëremetim të ndërtesa 
vet Qeveritare. 
Shp. e Financave, Gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Mm. [ ~- If M~~[~~~~Mt 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPRt F 

Mbi çelje kredie për 
meremetim të ndertesa ve 

Oeveritare ,.,, 
Për të berë meremetimet e n .voj- 

shme si mbas shkresës së sipsrme po 
ju çelim nji kredie prej Fr. ari. 

Siç e ç' mon fare mirë titullar i 
asaj Zyre ndertesa Qeverritare asht 
simboli qe tregon madheshtien e Shte 
tit dhe në popull përfytyron rendesien j 
e tij dhe prandaj duhet me ç' do me 
ndyrë të përkuidesi qe nd.rtesat qe 
verrirare të meremetohen e të rnba- I 
hen mirë. I 

Ndonse krediti i celun me atë që 
keni kerkuem asht ma i pakte por 
mungesen t' a plotësoni me ndihmen I 
e popullit dhe kështu meremetimi të 
behet i plottë e si mbas deshires, 

Në rrast të nji inspektimi qe do 
të balë kë]o Ministrie në qoftë se kup 
tohet se meremetimi nuk është bërë i 

I 

plotë dhe si mbas porosies do të r 

marrë masa drejt për drejt kundrejt I 
titullar:t t' asaj Zyre, 

3,9·26 

Zyrtare 
Shp. e Flnancavët * 
Në bazë të Vt ndimit ~kfshi!tit ad 

ministrativ Nr. 171 data 31·8-26 të 
tretat I! pasunis së shtetit u varën 
dhe me datë 7.9 26 ora 6 bahet leshi 
mi definitivisht. 

Durtës 1·9-26 
Drejtor i Financave 

Në bazë të vendimit Nr. 170 _data 
31-8 26 të këshillit administrativ të 
këtushëm bartja e 2000 kuintalve t! 
krppës Kavaië Pogradec mbasi nuk 
duelen ofertuesa u ~zgjatl! koha dhe 
15 ditë shitja definitive merë Iundë 
me 25 të këtie muoji. 

Kavajë 1-9-26 

Shpalljet e Gjyqeve 
Nr, Data Lagje Qytet. Vendi Pasunija Strem Kufiet I Zoti Tashëm 
103 3. 924 Rusan Delvinë në la- Një tokë (3) D. Rug. pergjith- 3/1 pjei të are 

gje ndertes shme. N, shpia pri- në (4320) p. 
me kopsht shur Nazime Kuçës (1525) pies 
d, m, th. me baçe, P. rugë Zo, Sadie 
shtepie re- Mb. me vendin Asim Koka 

104 
zue, 

,, Në tokë Ullinj me 
(Bore) token e ty. 

re Renj 12 

Bori. 
L Baçc shtepis Na 
zime Kuçes p. ara 
Grike e Teme Kuçit 
V. ara H. Meçes e I 
Rushitit, J. Proj 
L. ara Hamzajt, V. Idem. 

nga Delvina 
Idem. ,, ,, 

106 " " ,, N/5 lagje Baheç me 
ullinj e pe- 
me renj 12 

106 ,, ,, ,, ,, Një ham me 
baçe. 

109 

Rugë, e A ra H Me 
çes P, J. rruge P. 
Të kater anet re 
thuar me bahçe të 
tyre. 

Borri Arrë Strem 12 L. Bahç?, Nazime \13 p. Zonja 
Kuçes, P. ara Grik Sadie Koka 
V. ara Koka H. Me- 
çe e I. rush it, J. Proi 

17 L. V. J. Pasunie e 

,, ,, ,, 

110 Rah or ,, Idem, ,, ,, " tyre, P. rugë 
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11 I ;, ,, ., Bregu Kullot ,, 90 L. Proi Astin, V. Ba- 
Koke çea Aguridhe e Ara 

M. Kokës, P, Arat e 
Shamarit, J. Lumi i 
Del vinës 

112 ,, ,, ,, ,, Ullinj ren] Idem Nga 4320 1525 
tokë 50 pies Z. Sadie 

/13 " 
,, ,, ., " ,, ,, 

Për një hua prej Drahmive arri 
7000 (shtatë mij) dhe kamatin ligjore 
'qysh nga data 1-XII-917 e deri në 
ditën e pagimit pos pagesës advuka 
tuer e tjera shpenxtme gjyqo:\~ qe janë 
gjykue Z. Z. Sami dhe Zonja Sadie 
të. birt e Asim Bej Kokës nga Delvi 
na. me akt-Gjykimin e Gjyqit Shk. 
lrë Gjinokastrës Nr. 45 dt. 18-11-925 
të cilin e akt-Gjykim e kanë ven në 
përmbarim ligjuer gjyq-I.tuësit '.Z, Z. 
Miho Muzina, tregetar e banuës në 
Sarand, dhe Aleks-Talua tregëtar e 

banuës në Delvinë, mbasi nuk u pre 
zantuen në affatin ligjuer për pagimin 
e derës së gjykmm, kjo zyrë mbi 
kërkimin e gjyq-Iituesave dhe tut: 
par se të glykuernit janë givkue soli 
darishtë, z' gjatë afatin e shirjes dhe 
pesë rnbedhet dit dtfinitivishte tue Ii 
llue qysh prej datës së shpalljes në 
fletoren Zyrtare. 

Pra, dëshëruesit që duen blerjen e 
pasunies syper treguem të drejtohen 
në Zyrën e Pc rrnbarimit lë Delvinës 
mbrënda affatit caktuern me vue pej 

dhe për të mar shpjegime. 
Delvinë, me 22-Vlll-926. 

p. 10 p. 324 Përmbaruesi 
Ftesë 

Thëritet Epaminonda Harisijadhi 
Mjekë dhe banuës me parë në Korçë, 
dhe tani me banim të pa ditur që të 
.çfaqet para keti gjyqi me 26 Shtator 
192G ditën e Djelë dhe më orës 9 
para dreke, dhe të gjykohet si i pan. 
dehur për shkak se së bashku me të 
pandehurin tjetër Kostë Polënen me 
datë 18-10,925, tue lenë mangut de 
tyren e tyre mieksore me mos · mba 
rimin e intervansijonit në nxjerien e 
foshnjës të Zenepe Hysenit të shoqes 
të jSait Maliqit, nga katundi Pojan 
kanë shkakëtuar vdekjen e saj brenda 
24 orëve, për ndryshe gjyqi do të 
vazhdojë në mungesë të tij. 

Korçë me 23 Gusht 1926 
p. 935 Kryetari i Gjyqit 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJO~I I II. 

8 IS E O IME T E DH O MES SË DEPUTET VET 
Mbledhja e 41. 

E Hane me 17 Maj 1926 ora 3.30 m. d. 
(Kryeson Z. Koataq Kotta) 

(Vijon nga num. 149) 
c dryj (klyç qi mvaret): 
1) dobtë a të verni- 
(i!Uem ,, 
2) U! perzime me me 
tale tjera ,, 
3) sende tjera hekuri a 
çiliku të pa përrnen 
duna 

N. 355 Thika, piru], lugë 
hekuri: 
a të dobta 
b të kalljtiruna e të 
lustrueme 
C nëxjerrës shtypash 
(tire bouchon) 

,, 

N. 336 Brisq, makina flo 
kësh e krahna : 
a brisk rrues ,, 120 
b brisk temperi (çaki) ,, So 
c të dobtë me dorëca 

3o. 
druni 
ç makina-rruese (pe 

. shohen me gjithë 
ku tij) ,, 200 

li 4o 

3o 
d brlsqit e tyne (gile) ,, 400 
dh makina flokësh ,, 175 

So e veglat e tyae 
f krahna 

" 200 

,, 140 
N. 357 Sumlla, pulla, metali, 

15 I hekuri e çeliku ,, 85 
" N. 358 Tokza, ngizde, mahmu· 
;, 25 I za e komçe: 

a ngizhde ,, loo 
,, 3o I b tokza për saraç ,, 20 

C 'J rrobe e " 
komçe 
ç mahmuza 
d masha kravate e 
merthejca, kapca ak- 
tesh të ç' do lloji ,, 120 

N. 359 Kutija duhani e bur- 
noti, hekuri e çeliku 
të kalajtisuna me nikel ,, 120 

N. 3Go Cilindër me gaz ,, 5 
V. O. Edhe në qof- 
shin se dërgohen 
prej këndej për t' i 
mbushë me gaz, tagri 
merret gjithënji si u 
diftue sypri. 

N. 361 Fushekë për gjueti 
(gjah) etj : 

" 60 

" 3o 

a rrevolveresh qi nuk 
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80 
60 

lo 
12 
15 

3o 

N. 369 Vegla e instrumenta 
precizioni : 
a përgjela 
b tjera 

janë lë ndatueme 
b për gjueti : 
1) të mbushun 
2) të pa mbushun 
c për flobert 

N. 392 Çakiça : 
a hekuri e çeliku : 
1) për me thye gur 
2) për farkëtar 

,, 300 

,, 
" ,, 200 

,, 
,, 

3) për pun terë ,, 
4) të vogjël për kujun- 
xhi sahatxhi 
b kullës (kudhën) he- " 
kuri, për kovaçë, kuiun 
xhi e sahatxhi : 
I) kur të peshojnë 
Kgr. 1 
2) kur të peshojnë 
deri Kgr. l,ool e 
deri 2 
3) kur të peshojnë deri 
Kgr, 2,001 ·e deri 5 
4) kur të peshoinë deri 

20 ,, 

c boshline me krena » 
ç giylpnerë për thasë 
e për dyshekë 
d grepa peshku 

,, 
" dh grepu me qindisë 

e për me ba dantela 
e çarapë ,, 

N. 368 Maje pendash e makinë 
me prehë lapcat: 
a maje pendësh " loo 
b makina par me pr. 
hë lapca: 
I) të mëdha ,, 
2) të vogla :. 120 

,, 150 
,, loo 

c metra : 
i 

18 I I) hekuri ase çeliku 80 ,, I 
I " 

2) druni edhe në qof'- 
15 

j ,, ~ shin të përzime me 
metal tjetër " 120 

,, lo 3) myshemaje " 200 
4) " e pshtjellun 

Kgr. 5,001 e naltë 
N. 363 Kupsula fushekësh, 

revolveresh, gjoje e 
floderti qi u përme- 
ndën në Nr. 361. ,, 500 

N. 364 Armë: 
a të prehta, tegan, 
këlliç, shpatë, 
kordhë etj. ,, 800 
b pushkë, topa, mitre- 
loza e municjonet e 
tyne, Janë të ndaluerne 

N. 365 Revolvera qi nuk 
janë të ndalueme e 
pjesët e tyne ad valo 
rem 25° 0 

N, 366 Armë: 
a gjoje ad valorem 
100 o 

b flobert ad valorem 
25° o 

N. 367 Gjylpana: 
a për makina 
b dore 

Kuint 300 

" 250 

me lëkurë ,, 250 
5) myshemajë e psh tje · 
llun me kll:f priçi ,, 180 
6) mysbernaje e pshtje· 
llun me kllef metali 
tjetër » 200 
Ç ksaça C dana gjithë· 
farësh : 
I) për kua! e kovaçë ,, 
2) t.era kësi lloji 
gjithëfarësh " N. :180 Sende tjera të pa 
përrnenduna e të për· 
zime me priç e meta· 
le tjera tjera si ka 
mineta (meqina spir- 
toje a voji të gurit) ,, 150 

· N. 371 Vegla sahatash e ar 
glentarësh (kujunxhi) : 
a zemrekë : 
1) qi peshojnë duzina 
deri gram 100 ,1 600 

So 2) qi peshojnë duzina 
deri gram lol deri 200 ,, 450 
3) qi peshojnë duzina 
deri gram .301 
deri 500 ,, 300 
4) qi peshojnë duzina 
deri gram 501 e nalt ,, 2oo 
b çilsa sahatëshë : 
I) krejt hekuri a çeli- 

45 
60 

80 

2) të përzime me me- 
ku ,, 300 

tale tjera " 400 
So c akrepë për sahata të 

mëdha] e për të vo 
giel, xhepi : 
I) të vogjel ,, 1000 
2) të mëdhai " 500 
3) Vegla tjerë saha 
tash hekuri a çeli - 
ku edhe të përzime 
me metale tjerë ,, 400 

N. 372 Qostekë sahatash 
prej metaleve të pa 
përrnendun : 
a të thjeshtë të tus- 
trueme me nikel ,, 150 
b të lamë n' argjent a 
n ' ar • 250 
V. O. Ata t' arit e t' 
argjentit klasifikohen 
me numërin e për 
ketëshern. 

Kathegori XXIII. 
Plumb, Kutija, Xinko e sende të pu · 

nueme prej tyne, 
N, 373 Plumb : 

a i pa punuem (qylçe) , 4 
I) grimca e sende të 
vjetra qi mos të për- 
doren për qellim qi 
janë ba ,, 

M. 374 Plumb : 

4o 

60 

6 

a drasë a çubuk ,, 
b gypa (burija e 
qynga ,, 
C tel ,, 

N. 375 Shkrola e lule etj. për 

8 

lo 
15 
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shtypshkronje " 

N. 376 Plumb : 
a gjuetije (saçme) ,, 
b gjana të punerne prej 
plumbi: 
I) të thjeshta ,, 
2) të përzime me lloje 
tjera a të lustruerne ,, 

N. 377 Zinko e tutia : 
a të pa punuem " 3 
b pluhun e grimca 
të vjetra qi mos të 
përdoren për qe lii min 
qi janë bl " 4 
c fletë (tabakë) ,, 15 
ç quoga, gypa burija) ,, 18 
d tel zinkoje " 20 
dh tel hekuri i galva- 
sizuem 
e gjana të pun ueme 
pre] zinkoje : 
l) të pa kallajtisuaa ,, 

,, 

2) ,, ,, ,, e të për- 
zime me lloje tjera ,, 4o 
3) të lame në nikel ,, 60 
f me vija varaku 
ase ari ,, loo 
Kath ego ri XXI V. 

Kallaj e gjana të punuëme prei tij 
N. 378 Kallaj : ;:m 

a qplçe e çubuk 
(kallam) ,, 60 
b grimca e copa të 
vjetra qi nuk përdo- 
.ren per qellimin qi 
janë ba 
c fletë a gjeth 
ç tel 

" So 
,, 70 

75 ,, 
d sende të punume 
prej kallaji edhe në 
qofshin të përzime : 
1) t zakonshem ,, 120 
2) I përzim me meta- 
le tjera ,, 150 
3) i përzimë edhe me 
lanë tjera ,, 200 

4) i lamë- e i lustruem 

me nikel • 300 

Kathegori XXV. 
Baklr, Tunç e sende të punueme 

prej tyne, 
N. 379 Bakër, tunç (oriçj : 

a grimca e pluhun e 
e qylçe i pa punum të 
vjetra qi nuk përdo 
ren për at qellim qi 
asht ba ,, 4o 
b i rrah un, fletë (t~ ba- 
ke) edhe në qoftë 
i premë për enë 
kuzine 
c thupra (shufra) 
ç thuma, gozhda 
d vida (burma) 
dh tel: 
I) i holli! deri në 

15 

12 

3o 

60 

18 

,, 4o 

" 85 
" 120 
,, 140 

1. milimetër ., llo 
2) mbi 1. milimetër ,, 95 
e tel) pshtjellun për 
telefon ; 
I) me pamuk 

3o 

2) me mëndafsh 
f tel për kablo 
triku 

N. -480 Gjana tjera të pa 
përmenduna prej 
bakri, priçi e tunel 

,, 85 
> loo 

elek- 
,, 

a enë kuzine e tryeze, 
inbik, tangarë etj) 
edhe në qofshin të 
përzime me metale e 
lloje tjera: 
I) të zakonshme pa 
ngjyrë e të pa lustrue- 
me ,, 200 
2) të lustrueme me 
ngjyrë a me savat ,, 250 
3) t~ lame me ar· 
gient, me ar ase të 
stolisuua me sende 
tjera 
b kumona zila për 
shtazë 
c sende të punueme 

" 500 

,, 

80 

180 

prej tunel e priçi a 
të përzirne me 
lloje tjera : 
1) të zakonshme " 220 
2) me savat a të 
lustrueme ,, 240 
3) tt! lame me ar- 
gj ent e me ar ,, 5Jo 
4) kumona e zile prej 
llamarine të lame 

" 160 me bakër 
N. 381. Pdhurë: 

a bakri e priçi : 
I) qi peshon nji mZ 
deri gram 100 " 250 
2) qi peshon nii m2 
deri gram 101 e 
deri 200 ,, 230 
3) qi peshonnji m2 
deri gram 201 e 
det i 300 ,, 200 
4) qi peshon nii m2 
deri gram 301 e nalt }) 180 
b llampa bakri, priçi 
e tunçi: 
I) sade të përzime 
me li ojë tje ra 
2) të lostrueme e të 
lame me nikel edhe 
në qofshin me llojë 
tjera ,, 300 

•• 200 

3) të lustrueme e të 
lame me ar ,. 500 
V. O. Gjylet e llam- 
pavet qi varen do të 
peshohen veç, tue 
marrë tagrin si mbas 
Nr. 341 
c sende të punuerne 
prej bakri e tunçi qi 
nuk janë të përrne- 
nduna nalt ,, 300 
Kathegori XXVI 

Metal, pakfond, nikel e tjera me - 
ta le të pa përmenduna e sende 

të punueme prej tyne 
N. 382 Nikel, Pakfood, alpaka, 
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ihieshtë a të përzime 
me metale tterë : 
a i pa punuem ,, 3o 
b copa, i rrahun fletë ,, loo 
c sende të punueme 
prej tyne : 
I) sade (thjeshtë) ,, 160 
2) sende të punueme e 
të përzime me lloje 
tjera ,, 200 
3) sende të punueme 
pre] teli ,, 160 

N. 383 Aluminium : 
a i pa punuem ,, 4o 
b copa, tabak e fletë ,, 120 
C tel ,, 140 
ç enë kuzine edhe në 
qofshin me llojë tjaa ,, 200 
d sade ( th jesh të) ,, 240 
dh gjana tjera të pu- 
nueme me lloië tjera ,, 260 
e gjana tryeze ,, 300 

f gjana të punueme 
prej teli edhe në qof- 
shin të përzime me 
lloje tjera 

N. 384 Teneqe : 
a tabak i bardhë 
b me ngjyrë e me 
shkrojla 
e sende të punuerne 
prej saj : 
I) sade 
2) me ngjyrë ë të 
verniçuerne 
3) të përzirne me 
llojë tjera 
4) kutija me reklame, 
për industri vendi 

N. 385 Teneqe e v5rohë 
priçi : 
a tabak, fletë 
b tel 
c sende të punueme 
prej saj qi nuk janë 
lë përrnenduna 

N. 386 Zhivë e gur resteku : 

,, 280 

,, 

" 

,,. 

" 60 

,, 80 

,, 25 

,, loo 
,, 130 

» 160 

b gur resteku 
(antimoine) ,, 15 

N. 387 Arsenik (acido arse- 
nlque) » So 

N. 388 Metale qi nuk janë 
të përmenduna : 
a~ pa punueme ,, 4o 
b të punuem ,, 160 
Kathegori e XXVII 
Makinat e veglat e tyne 

N. 389 Kazana për makina : 
a me avull tagri i falun 
b pa avull kuint. 10 

N. 390 Lokomoblla e maki- 
na të tjera me 
avull tagri i falun 

N. 391 Lokornobila e ma- 
kina me elektrik 

N, 392 Dinamos akumulatora ,, 
,, 

2o 

N. 393 Makina me ba pëlhurë, 
pë] konopë e me dlirë 
e gatue fijet e pjesët c 
tyne 

N. 394 Makina, aparata me 
ftofl! për fabrika birre, 
rafinari]e e piestë e 
tyne 

N. 395 Makina me shkrij 
shkronja shtypi 

N. 396 Makina tipografije e 
litografije e përkatë- 
sit e tyne 

N. 397 Makina e motora të 

" 

" 

25 
li 

45 " 

pa përmenduri ,, 
N. 398 Makina bujqësije e për- 

katësit e tyne 
N. 399 Makina me qepë e me 

qindisë gjithëfarësh e 
përkatsit e tyne për- 
veç gjylpanave kuiot. 50 

N. 400 Makina për me ba 
fanela e çarapë : 

,, 

a makina komplet > 60 
b përkatësit e tyne ,, 200 

N. 401 Makina shkrimi, 
njehsimi e përkatësit 
e tyne : 

a makina shkrimi e 
njehsimi 
b përkatëset e tyne 
c karnbë, kapakët e 
makinat lë përmendu- 
na në Nr. 309, 400 
e 401 

N. 402 Makina për me 
nxjerrë uj~ ,, 2o 

N. 403 Maki na për me fikë 
zjarm ,, 4o 

N. 404 Makina riera të pa 
përmenduna dore si 
vinç, metkapa, presa 
hekura këso dore ,, 5o 
Kathegori e XXVIII:. 

,, Zoo 
,, 250 

,, 15 

Mjete udhtimi 
N. 405 Karroca (karro) : 

a karroca me dy 
rrota e kaleshin co 
pa 40 
b karroca me katër 
rrota, lando etj. të ve· 
shurra me lëkur e 

,, .80 
c veglat e tyne kuint. 75 
ç karro me dy rrola copa 2o 
d karro me katër 

,, 3o rrota 
dh veglat e tyne, rro- 

. kuint. So ta e tjera 
N. 406 Karro : 

a me dy rrola për 
të smuet, ç' farë do 
qi të jetë 
b për Iëmij : 
I) të dobta 

copa lo 

,, 4 
Zo 2) të mira 

V. O. T~ mirat janë 
të veshuna me lëkurë 
e stolisun 

N. 407 Automobila (të për· 
shimë kamjonet) : 
a qi nuk kalojnë 
peshën Kgr. 400 · 
b prej Kgr. 410 e 
deri 900 

,, 

kuint. So 

25 ,, 
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c prej Kgr. 901 e 
deri 1600 
ç prej Kgr. 1601 e 
deri 2500 
d pro] Kgr, 2501 e 
deri 4000 
dh Kgr, 4001 e 
natt 407JI Veglat 
(accessoires) për 
automobila, të për· 
jashtueme lastikat 

N. 408 Motcçikleta ; 
a me dy rrota 

avullë : 
,, 23 1) pre hekuri e çeliku 

pi'r nji tonelato " lo 

" 2o ' 2) prej druni e çeli- 
ku për nji tonelato ., 8 

,, 15 ' b) Anija 111e v.Ia : 
I) prej qekuri e çeliku 

,, 

,, 
b me tri rrota 
408)1 Veglat (accessoi· 
res) për motoçikleta, 
të përjashtueme lastikat; 
I Hekuri 

" 

,, 
2) Prej metalësh tjera ,, llo 

N. 409 Veloçipeta e veglat e 
tyne të përjashtuerne 
lastikat (porns) 

N. 410 Veloçipeta për fmij 
me tri rrota 

N. 411 Karreta me nji rrotë 
për puntorët : 
a) Hekura ose lia- 

,, 

cepa 4 

marinë 
b druni 

N. 41.Z tramvaja e omni 
bus: 
b) për kua( 
b veglat e tyne 

N, 413 vagona 
N. 414 Karroca 

a) Me msht rrugat 

" 
t) 

,, 300 
kuint. 4o 

,, lo 

e me lagë 
c) Karto (qerre qe dy 
rrota me cilat baren 
gianat e trasha (kaba) 
qi nuk kan ana motor 
e pa motor ,, 2o 

N. 415 Fnera për otomoblila ,, loo 
N. 416 Mjete udhtimi për 

dytë: 
a Anije edhe remor. 
quera qi punoja me 

4o 

45 
55 

55 

55 

3o 

për nji tonelato 
2) prej druni për nji 
toneiato 
c [akt e kutra për 
nji tonelato ,, 2o 
ç) anije qi do të shka 
tërohen e do të pri- 
shan ,, I.So 
d) anije të pa veshun 
(vetëm gavada-tekne) : 
l) Hekuri e çeliku (ve- 
tëm gavadatekne): 
2) Druni (vetëm ga- 

,, 

,, 

vada-tekne) " dh) Mauna, sallapurje 
e tjera të pa përrnen 
duna edhe ata qi vlejnë 
me giue, e me mbajt 
peshk e tjera 
a sandalla e kaikë : 
I) me motor 

,, 

2 
copa 120 

,, 5o 2) pa motor 
, N. -117 aeroplana a idroplana, 

ad valorem 15°[0 
V. O. Në rastë qi 
sendet e përmeoduna 
në ketë hathegori vinë 
të përdoeme u zbritet 
prej agrit përkatës 30% 
Kathegori e XXIX 

Vegla e ioatromenta alhataah 
e muvike 

N. Sahata tryeze e viercë : 
a të zakonshëm me 
kllefa teqeqeje të lus. 
truem a druni të do 
btë e metali, të pa për 
mendu o: 
I) oa soneri (muzikë) kuit 160 
2) me soneri (muzt- 

kë) 
b të mirë rre metale 
të çmueshëm : 
I) pa soneri (muzikë) ,, 200 
3) të stolisuna me lule 

,, 200 

6 

argjenti a të lame 
n' ar 
c të mbëdhai për 

,, 400 

,, llo 
4 

qytete 
ç) xhepi a dore : 
I) me dy kapakë ari 
me gjith të mbreodë. 
shmin copë lo 
2) me dy kapakë ari 
e i mbrendëshmi me- 
tali 
~) me nji kapak ari e 

li 8 

3 

tjetri xhami ,, 6 
-!) me kapakë sermi ,, 4 
5) me dy kapakë të 
jashtëm sermi c i more- 
shmi xhami ,, 3 
6) me nji kapak sermi 
e tjetri xhami ase të 
dy xhami ,, 2 
7) me kapakë prej me- 8 
tali ,, 
) matës, uji, gazi e 
elektriku kuint 150 
9) vegla e sahatave të 
naltëpërmendun për- 
veç atyne qi janë she- 
niue në kathegorinë e 
metaleve 

N. 419 lnstrumenta e aparata 
astronomije, geodesi]e, 
fizike, kimike e navi 
gacjoni : 
a veglat e të matunit 
për ingenjer ; 
b termometre, baro- 

li 300 

,, Zoo 

metre 
c tjera vegla 

N. 420 lnstrnmenta mieksije, 
kirurgjije e veterina- 

,, 250 
> 275 

rije 
N. 421 Aparata e instruments 

11 200 
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fotografije përvëç a 
tyne qi janë të për 
rnendun 

N. 322 Instrumeota optike : 
a teleskop e mikro 
skop 
b durbija e gjyslykë 
t) të veshuna me ar, 
me platin a rrashktë 
breshke » 2500 
2 të veshuna me me- 
shina a me metale të 
mira 
3) të dobta 

N. 423 Makina telegrafash e 
tolefonash e veglat e 
tyne përveç telave 

N. 424 Grada uji e tjera 
N. 4.25 Instrumenta peshimi : 

a automatik : 
I) qi peshon mi kgr, 
150 

ç burija e instrurnen- 
ta me cilsa c perde : 

I 

I) krejt metali 250 I 

" 
I ,. ,, I 

2) prej druni U: pët- ,, " d mandolina ,, " 
350 i dhe kitara " 

I 

" " I 

» looo 
,, 300 

" 200 
" 250 

" 2) qi peshon mbi kgr. 
25 e deri 150 ,, 7o 
3) qi peshon mbi kgr. 
5 e deri 25 ,, loo 
4) qi peshon mbi kgr. 
5 e poshtë ,, loo 
b terezi dore e trye- 
ze (bilance) e qi pen 
shon deri kgr. 5. ,, 400 
c terezi dore të dobia 
(ordinare) ~ 150 
ç kandarë hekuri a 
çcliko me bisht ,, 200 
d terezi dorë e trytze 
prej metali të nd:y- 
shem ,, 250 

N. 425 Derhemt e tyne ç'farë 
do lloji qi të jenë për· 
veç hekuri 

N. 427 Instruments muzike : 
a piano forto, organa 
e armonium 
b vegla muzike 
c burija pa çilsa e 
perde ad valorem 

,, 4o 

,, loo 
" 240 

> lo0[o 

60 

e qemane (violina etj. ,, ,. 
f tela për instrnmenta 
muzike kuiur. 200 
2) Kallami (iruni) ,, 300 
3) Zorrësh (kordhe) ,, 500 
V. O. Rrakelavet u 
zbritet 3o°lo 
g Fotograf, gramafon 
e veglat e tyne për- 
veç pllag " 120 
gj Pllk gramafonash : 
I) të mbushuna ,, 7o 
2) të pa mbushuna : ,, 5o 
h Muzikë u arkë (Ils- 
armonike " 300 

N. 428 Llampa : 
a Llampa Elektrik, 
projektora dke pjesët 
e tyne " 300 
b Bateri për fenerë " 3o 
Kethegori e xxx 

5ende ndezëse e lase (qi lajnë) 
N. 419 benzinë: 

a për makina 
1) Me teneqe 
2) me fuçija 

,, 
,, 

b tjera benzina 
N. 430 voj-gori (petrol): 

a) ndër teneqe 
N. 431 Vazelinë (esence 
N. 432 naftë 
N. 433 parafinë e cerezinë 
N. 434 Inxhië lule, e pemë 

e postë artiliçiale qi 
bahen prej cerezine 
parafinë etj. 

N. 335 Qira (qira për fla- 
tore 

N. 436 Qiri Spërmaçetë 
N. 437 Limina (idare fitil) 
N. 438 Oker nji far toket 

,, 

" ,, 
,, 
" 

., 250 

•• ,, 
., 

7 
lo 
6 
2o 

35 
45 
5o 

për të bamun ngjyrii " 15 
N. 438 Sapan : 

a) i zakonshëm 
b) Toiletit me arë 
traosparent 
c) për ngjyra a më 
heqë leqe ,, So 

,, 80 

" 150 

ç disinfektanta- me 
ketram e tjerë ,, 60 
d) pluhun a në kartuç 

,, loo për rruestar 

Kathegori XXXI 
Ngjyrë, landë ngjyr!, produkte 

kimike 
N, 438 Ex. Ngjyrë {bojë) 

dheu giithëfarësh 
N. 439 ngjyrë (bojë) drunl : 

a shqeme (pallamut) 
(somacco) 

,, lo 

" lo 
15 
to 

b extrat shqemje 
c ashke me ngjye 
ç ashke me regjë 
qi nuk janë të përmen 
dunll 

,, 
" 

3 " 

5 
5 
lo 

d ngjvra bimësh të 
pa përmenduna ,, loo 
dh rrajë me ngjye e 
e qi nuk janë për- 
mend un ,, 4o 

N. 440 Ngiyra : 
a metali : 
1) pluhun .. So 
2) me voj a me ver- 
nik ,, 4o 
3) me ujë ,, 3o 
b ngiprë, anilinë, ati- 
zalinë, pikrinë : 
l) ndër kutija ,, 175 
2) ndër fuçija •· 150 
V. O- Si kutijave ash- 
tu fuçi jave do t'u zbrit et 
tara 

N, 441 Kanë (kna) 
N. 442 Çivik: 

,, loo 

a gjithëfarësh 
b imitacjon (taktid( 

N. 4y3 Kermez 

,. 200 
,, loo 
,, loo 
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So 2o N. 478 Açid Solf'orik (tlzab) 
açid meriatik ,, 3 

N. 479 Naftalinë : 
a copë për petka ,, lo 
b i zakonshëm për 
I ëh ura " 6 

N. 480 Ballkot (ballik oti- 
coque levant) barë 
me Jy pushkun i nda- 
Ju em 

N· 481 Verniçe (vernik: 
a Kopale rër-jasht 
Nr. l finisimo ,, 8 
b kepa le për-jasht 
Nr. 3 finislrno " '70 
c Acero (abe rn Jang) 

N. 444 Laka e ve rn'çe 
N. 445 Ngjyrë të verdhë 

(kokërr) 
N. 445 Ngjyrë mazi : 

a kokër 

,, 

,, 300 

,, 
b e gatueme për me 
ngjye vetulla, e flokë ,, !So 

N. 447 Ngjyrë e krema për 
kundra e lëkura 

N, 448 Ngjyrë eshnash e 
çagjë 

N. 44Q Mereqep 

,, 

,, 

a pl'r shtypshkrime ,, 
b tjerë 

N. 450 Shtypec, sylpgjrn 
(rnyrtesenq) e pluhun 
zinkojë e tjëra këso 

" 

dore për me ngjye më 
dheu 

N. 451 Ngjyrë të mira për 
,, 

piktura : 
a pluhuri e copa për 
aquerel ,, loo 
b ndër tyba me vol 
a me ujë 

N. •s2 Penda stilografike e 
lapsa: 
a penda: 
I) të veshuna me ar copa 3 

" 

2) të veshuna me 
argjent 
3) të veshun me me 
tal 
4) tjera 
b Lapsa komplet : 
I) të veshuna me me- 

,, 

,, I.So 
1 " 

tale 
2) kopjative 
3) plumbi 
c lapsa me ngjyrë 
ç mblolë lapsash gji. 
thëfarësh 

N. 453 Zyyft (serë) 
N. 454 Asfalt 
N. 455 Katram 
N, 456 Gomalaka 
N. 457 Tutkall : 

kuint. 80 
,, 75 
,, So 

" 4o 

" loo 

" lo 

" 5 

" 2o 
,, 4o 

55 

So 

a i zakonshëm 
b xhelatine 

N. 458 Stuko për xhama 
a pluhun 
b i gatuem me voj e " 

15 

" ,, loo 

,, lo tjera 
N, 459 Ngjyrë me vol për 

karroca : 
a ndër kutija ,, lo 60 
b ndër arxa e fuçija ,, 

N, 450 Çirnçakez (colofonia) ,, 
N. 461 Sakez : 

8 
15 60 

3o 
2'J 

,. 3o 
50 
4o 

a Lang 
b bluhun 
ç Kokër 

., 

lo 

N. 467 Sodë postassi 
N. 408 Kryp heje asht e 

., 
N. 462 Ngiyrë flokësh të pa 

përrnenduna ; 
a pluhnë 
b Lang 

N. 463 Trementinë e goma· 

e arnbra " JOO 

,, loo ç acero (ahern tang) 

So e fin ,, 8·) ,, 
dh për mobilje a në 

5o I spirto (olitirlak) e ,, I 

2 

resinë Jang 
N 494 Qirish kundrash ~o i tjera " J I} ' I 

N. 465 Dy.li pemësh (gomë ! N. 482 Ujë a pluhun ase bru- 
arabike): ! më për dhambë 
a Pluhun a copë ,, 75 ! N. 483 Barë mjekimi : 
b Lang ,, 5o ! 

I 

c Gomë qyt {adra- i 
gante) ,, loo i 

N. 466 Sendet tjera qi njesin ! 
e nuk jan të përmen- J 

duna ,, 50 j c serum, vaksina, neo- 
,, 2_50 i salvarsan e extrat 

! e tyne tagri i Ialun 
ndalume ! ç açid citrique (limon- 

N. 469 Kryp Inglize ,, lo j toz kuint 100 
N. 470 Fanin ,, loo ! N. 484 Zerrnik (zari kina ,, 100 
N. 471 Nishadër (Sale arno- ! Kathegol'i XXXII. 

niaco) (o i Parfumeri, Esencat e tyne, kyamatik 
I) I 

N. 472 Shapë (alume (shtibës) 6 ! (pudra) pomat e brilantina e kolonja 
" I ~ 

N, 473 Karabojë (soltato di ! N. 485 Kosmetik, pluhuna, 
ferro) ,, 8 i pudra, pomate, :qrilan- 

N. 474 Sylmen (arsenik) të ! tina e tjera të pa për- 
pa përmenduri ,, Soo ! mend u na: ad valorern 25% 

N. 475 Sodë kaustike I ,, 2.So ! N, 486 Levan ta: 
N. 476 Açid tanik me regj3 ,, 3o ! a levanta giithëfarësh " 30% 
N. 477 Gur-kalit (solfato di ! b kolonja gjithëfarësh " 20% 

rame) targri i futuni Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiran! 

50 

" 60 

a përveç atyne qi janë 
të përmenduri ad valorem 20°!0 
b kinina e bashkëba- 
sat (composes) e 
saj tagri fa I tt n 

BKSH



Yjet V. Tiranë> e Shtunde 4 Shtatucr 1g2& lb. 1$1 

REPUBLtIKA S~ ti Q I ~ ~f A R E · 

Rotohet prej Zyres sl! Shtypit 
=--======================='fP======= ================================= 
PAJ 1 !ME: për njl mot fr. 8( 12 nt' li Drejtimi: Zyra e Shtypi" li Nil copë ~ javës fr. ar 0.2'l : nit ,opf 

SbQlpni ; fr. ar 20 lashta ; T l R A N Ë e javë~ së kalueftle fr ar I .no 

PERMBAJTJE 
M. P. Mbren. Qarkore mbi truallet 
e vorrezeve. 
Kom. P. Fuqie Armate zgjatim af ati. 
Drej. P. Shend. mbi kininizacionin. 
Shp. e Kadastres, 
Bisedimet u trupit Legjislativ, 

M: fi r ~. It M~~U1~~~fv1f 
ijARKORE GJITH PREFE. E NENPREF 
Mbi truallet e vorrezeve 
Ministria e P. ti! Mbrendsh'lle, i 

ka dergue Drejt. Pergj. te" Vak/evet, 
"shkresen qi vijon: 

Në përgjegie të shkr. sës Nr. 246 
dat 20-V-926, kemi nderin t'ju njol 
tojme se në mbeshtetie të ligjit të 
1?,ashkieve këjo Ministrie që në vje 
lin 1922 urdhenoji gjithi: Pr, Iexturat 
për të sheshuar trualler e varrezave 
që ndodhen në për qytete dhe ky 
urdhen përgjitherisht u vue në zba 
tim me një beresh, vetem se në Korçë 
për kundërshtimet e kota të Zyrës së 
vakfit kishin mbetur varrezat dhe mbi 
këto urdhenuam kategorikisht Prefek 
turen e vendit e cila në bazen e ke 
tij urdheni ka detpruar Bashkien për 
sheshimln e truallve gja e cita sa 
asht e ligieshme aq dhe asht e ne 
vojshme për zbukurimin dhe lulzimin 

e vendit. , per t'u berë këjo vepër nga ana e 
Këje Ministrie pa prekur të drejten Bashkieve. 

e pronësies dhe pa marrë parasysh Përfundimi të na njoftohet. 
ke të ka urdhenuar dhe kërkon këto Për njoftim e veprim. 
truallë të varrezave jo vetern që të 

1 
__ 3_-_9_2_6 _ 

sheshohen, por me nië herësh të ba- Komanda e P. F. 
hen pa~k~ e lulishte për sigurimin e Armate 
zbukurimin e qytetevet dhe për she- Z . . . 
ndetin e popullit gje të cilen mjerisht .. gJ~tt_m .afat~. 
Z t V kfit , . .. d k Afati t leshirnit për blerjen e sto- yra e a t n as nje ven nu po . . favet, çpallun r.ë fletoren zyrtara Nr. 
e bajnë dot, e kështu truallet e she- l 12 shtohet deri me 20 të k. mueii, 
shueme po bahen ç-rdhia e ç'do 2-9-26 Nr. 2415-111. 
ndyesie dhe po lapin pamjen ma të keqe. Drejtoria e p. 

Mbassi këjo Ministrie nuk mund •• • • 
të leioje trua11et e shenueme të Ior- Shendets1së 
rnoinë pamjen e poziten ma të keqe, Mbi kininizacionin 
dhe prandej kërkon prej asajë Dre]- Në Raportin qi marrim prej Ins- 
torie që vcrreza: e shenueme të trau- pektorit të kësaj .. Drei'.o.rt(.:, ~i ! cili 
sformohen në kopshtë e lulishtë plot që n_garkutm ~er ~1mn1zac10ntn e 
di ... · 8 d ië k hë . të . . Pellgievet Malarike te Myzeqes, she- treste. ren a nJ o es JO gjatë h 1 · .. · k ki 1 no e se Jane rnte ·uem e in zuem 
po nuk u bë këio prej anës s' ua] a- 1848 vet (burra gra e Iërnij ) tue shpen- 
therë do të marrë masat ma efik.ace- zue 22 Kgr. Kininë. 2-9·25 Nr.1649 

Shpalljet (~ Kadastrës 
Katundi 
Viri on 

Vendi 
Malitosiqa 

Kufi të 
Lind. P. V. J. arat e Hysen streme agat 
të Noti Burnozir e të Ballkes 

06 Lind, P. V, J. Ballkat e Hpsen Agat. 
01 Lind. P. V. J. Hvsen Agat Kallapodhi 

dhe potistit, _ 
60 L. P. V.J. Llazo e Kallapodhie Noti Burnozi 
10 Lind. P. V. J. Potisti e breg e rug e pergj. 
16 Lind. P. V. J. Hallopodhi Noti Bumosi 

c Ballka 

Pasunia Strem 
Arë 16 

,, Strovidha 
Nisi " ,, ,, 

,, Orovala ,, 
Sotir Kallojeri ,, 

Raz ho ,, " 
" 
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,, Ha liqe ,, 
" Paraspor • ,, Lloka Gline ,, 

fLEl 9i.lA Z'iRTARE 4 SHT ATUEft UJ26 

,, 

ts Lind. P. V. T, Noti Burnozl e Ballka 
12 " ,, ,, ,, Ballka e kallapodhi 
20 ,, ,, ,, ,, Ballka Hpsen Agat e Babur 
157 Shuma 

Gjine Kullotje 500 Lind. P. V, J. Vromero, Babur, Kallopo- 
dhie ruga e pergjithshme. 

Heremu kullotje 1500 L. P. V. J. Sarand Manastir Kakome ka- 
llohet Volloda Bazar e deti 

Nivicë 

,, Dardhaesip 500 L. P. V. J. Kullotje e Dardha e poshter 
me e Sinastruga 

400 L, P. V. J. Saranda dhe dardha e sipe rme 
2400 

,, 

,, Dardha e posh. " 

Z, Omer M. Abazi nga Delvina 
mas dy copë dish mi vet që ka paraqit 
kësaj Zyre kerkon Regjistrimin Ka- 

dastral të Jf/2 6 pjesë të 9 copë arat 
e të një kullotje siper shkruar që i 
ka të blera prej Fehim Hasanit nga 

Bisedimet e Trupit 
SESJO~I I 

RI SE DIME T E DH O MES SE 
Mbledhja e 4:1. 

E Hane me 17 Mai 1926 ora 3.30 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

(Vijo:, nga num. 150) 
c extrat e voj përfu 
merije gjithfarësh 
1) për industri " 15°10 

2) për industri erësh 
të mira ,, 200/o 

Kathegori XXXlll 
N. 487 Platin ar, argienta 

(qylçe) i pa pu- 
nuem tagri i falun 

ri. 488 Sende të punueme 
prej tyne gjeth, 

b stolisuna me. gur 
të çmueshëm: 
1) platini 
2) ari 

" 160 
,, 80 

3) argjenti ,, 19 
c pe] të psh[ellun 

n' ar, n' argjent ase 
të lame n' ar e tjera: 
!) pej mëndafshi të 
psbtjellun n' ar ,, 600 
2) pe] mëndafshi, të 
pshtjellun n' argjent 
gjent a të lame n'ar " 3rJo 
3) pej pamuku të 
pshtjelluna në nikel 
e të lame n' ar kuint 350 
4) pej pamuku të 
pshijelluna me me- 
tala falso e të lame 

me nikel (varak) 

lii • 
fletë, tel e sherit : 

kgr. 100 a platin 
b at 
c argjent 

N. 489 Sende tjera të punue- 

" 50 
10 " 

•• 
me prej tyoe: 
a pletini, ari e argienti: 
1) platini 
2) ari 
3) atgiemi 

ç gajtana, sherita, beh 
ri, sumbulla: 
I} prej ari kgr. 800 
2) prej ~arijenti ,, 400 
3~ prej metali tjetër 

,, 200 

" 100 
20 " 

Delvina si dhe I pjesë aë ( 129) pJes~ 
të tri copë kullotjevet të cilat i ka pas 
blerë prej Vangjel e Vasil Duknit dhe 
ka ma shumë se (20) vjet që i mban 
nene dorësin ligjore të vet. 

Prandaj në pasunit e nalt shkruara 
kushdo qi ka ndonjë kundershtim du 
het t'i drejto het N. Prefekturës ketu 
shme brenda ( 15) ditet qysh prej da 
tës kësaj shpallje në fletoren Zyrtare 
përndryshe do behet Regjistrimi ka. 
dastrat si mas vendimit këshillit Ad 
mintstrative. 

Delvinë 19-8-26 
p. 10 p. 905 N. Kadastrës 

Legjislativ 
II_ 

OE PUTET VET 
me pamuk kuint 550 
4) Prej metali false 
të Justrueme e të per- 
zieme me pamuk 350 
5) gjanavet të punue- 
me prej metalavet të 
përmendua në Nr. 1, 
2 kur të jenë të për- 
zi m me ndenji llojë 
tjetër u zbritet 25° 0 
prej lloji qi t'i për 
d tertil 
I) ari kgr. 260 
2 argjenti i lamë n'ar ,, 130 
3) bakri të lustrueme 

200 

n' ar e argient " 
4) prej metali tjetër ,, 
dh temina, pulla (la 
xhyhera): 
1) ari 
2) argjenti 

20 
2 

,. 280 
,, 140 

3) bakri të lustruem n' ar a 
·~ argjen! ,, 25 

-4) pre] metali tjetër "' 3 
ë tel me qendisë : 
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I) ari ,, UO 
ar ~jeoti ,, 120 
3) bakri të lustruerne 
n' ar a ariient ,. 16 
4) prej metsli tjetër ,, 2 
V. O. Por rrakela u 
zbritet si tarë 20% 

N. 490 Cer të çmueshëm : 
a brilani, jakut (rubis) 
-ymryt (smeralde tjera " 500 
b jakut (rubis) i ver- 
dhë (ajoi sherns) jakut 
i derdhun (dyqme) e 
tjera ,, 50 

N. 491 Qehlibar i vadhë e 
i zi : 
a i pa punum 

b sende të punueme 
tyne edhe në qofshin 
të perzime me metale 
tjera 

N. 492 Sende të punuerne 
prej fildishi edhe në 
qolsvin të perzime 
me gur elmaze e tjera 
të çmueshme : 
a në platin e n' ar 
b n' ar_Kjen t 
c me m taje jera 

N. 493 M rxnan : 
a i pa punum 
b i punuern : 
1) me ar 
2) me argjent 
3) me metale tjera 

N. 494 Celuloid: 
a qylçe, kallam e 
gyp 
b sende të punueme 
prej tij 

N. 495 Inxhi (perle, margari 
tarë) : 

" 

,, 

" 100 

" 50 

" 30 

" 2 

" 
181) 

" too 
li 20 

" 

" 

a kokërra " 600 
b sende U! punueme 
prej ioxhije : 
1) në platin e n' ar 
2) n' argjant 

,, 200 
" 150 

JLITORJA 2Y1'TAR~ 4 !HTATUER 1021 

3) me metali! tjera " 36 
c sende të punueme " 35 
prei inxhiie felsa : 
1) në platin c n' ar " 120 
2) n' argient 
3) me meale tjera 

N. 496 Send" të punueme 
prej rrashtë breshke 
edhe në qofshin të 
pezime me gur falsa: 

" 
" 

7 

a në platin e n' ar 
n' argjcnt 

c me metale tjera 
V. O, Sendevet qi 
janë prej argienti, a 
prej rneralevet tjera 
edhe në mos qofshin 
të lamë n' ar nuk. u 
zbritet tagri, 

N. 497 Rruza, Iorketa, krahna, 
pipa e tjera sende këso 
dore prej çimçak-zi, 
tntkalli, e në gastare 
bilurie landë si këta. " soo 

N. 498 Dhanë : 

" 220 
" 160 
" 40 

80 

artific]a I " 
ari " 150 

N, 499 Sende me sadet (nacre 
rnadreperla) në gla 
sim të tyne (imita- 
cion) " 100 

N, 500 Sende ashti e brtui, 
si sumbulla, krahna 
etj. 

N. 501 Sende ash d a brini të " 

80 

stolisuna n' ar e n' ar 
e n' argjent ase me 
metale tjera " 500 
Karhegori c XXXIV, 

Gjana tj•ra të pa permenduna 
në ket tarifë 

N. 502 Shpend e shtazë tf 
mbushun e të balsa- 
mueme • 200 

N. 503 Krande prej druni për 
me dlirë dhamë {hi ball) 
e bishta pendësh e 

500 

,o 
20 

tjera prej i: u plash 
shpundësh 

N. !504 Penda e bishta pe 
ndesh e tjera prej 
puplash shpendësh 

N. !504 Penda e bisha pen 
ndash, gvpa prej druni 
ash li e tjt ra përveç 
metaleve U! përme 
ndun: 
a druni ordinar 
b druni të miri 

40 
80 
80 

• 101) 

,, 100 

,, 
,, 

c ashti e brini 
s; NOS. Lojna fëmitsh : 

a me mt kanizërn " 400 
b pa mekanizëm " 300 

N. 506 Vagla për lojë · shpor- 

" 

ti, fusbal, tenis kroket 
e.j. " 240 

N. 507 Kuadra (fytzra) për 
istori natyre Tag. i falun" 

N. 508 Vegla e mjete stolimi 
për theatre, e qinema Kuint. 100 

N. 509 Film kinomotografi 
(ato qi s'kthen paguejo) 250 
V. O. Per filma mbas- 
si të hyejnë në qytet 
nuk u këthehet tagri 
edhe pse rieksporto. 
hen 

Këndohet e pronohet tarifa doga 
nore e gjanavet të eksportuerne fili 

ndryshimet e komisionit. 
Lista e gjana ve për 

exportim 

10 

90 

Nr. Nr. · 
tarifës 

Emni i giasë Fr. ar 

Kat. I. 
1 I Kai pelë Harnshuer maz 

a, Kalë copa 4 
b, Pelë " 5 
c, Harnshuer e maz ,, 3 

2 2 Mushkë ,, 6 
3 3 Gomar gomaricë " 1 
4 4 Ka, Lopë, Mushqerre 

Muzat a, Ka " 4 
b) Lopë ,. . 3 
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c) Mushqerrë Mu:at ,. 2 18 29 Haviar " 20 ç, Kerce] ., 0,30 
5 5 Bull-Bullicë Kotorr-Ko- Kat III. Kat. IX. 

to rricë 19 ' 3() Grun 0,50 39 113 Voj Ullinit ,, (I 

a Bull ,, 5 31 Thekën, Mtl ,, 0,40 Kat. X. 
b, Bullicë ,. 6 20 31 Kollomoq (misër) " 0,30 40 121 '.ëkura shtasësh 
c, Kotorr-Koterricë " 3 32 Urov, Elb ,, 0,20 të buta të njomë 

6 ti Dhen Dhi 21 3~ Tershan, Tagjië ,, 0,15 a, Kinlash, Edhash 
a, Dash, dele, Skiap, 22 33 Sisam ,, 0,50 (keç1sh) " 2 
Dhi, " 0,80 23 35 Grosh, fasule bath b) Delesh, dhiesh ,, 3 
b, Ki nja, Edha (keça) ,, 0,30 mcrxhyrnen (thjera) o c) tjera " 2 

' 7 Derrë, Thi, Dosë, kso llojt 41 12 z Lëkura shtasësh të 
a) D .rri me 20 klg. " 0,50 a, Të njoma " 0,50 thata 
b) Mbi 20 kgr. " 1 b, Të thata ,, 2 a, Kinjash, edhash 

8 10 Shpendë giiih-Iarësh 24 36 Miell gjithfarësh " 1 (kecash) ,, 3 
të buta e t' eg:a Kuint. 25 38 Krunde ,, 0,50 b Delesh, dhiësh " 4 

a) Të buta si pata, 26 40 Nisheste " 1 c, Tjera " 3 
pula, gjela e tjera " 3 27 42 Salep ,, 5 42 123 Lkura shtasësh r'egrs » 
b) Tegra ,, 6 28 43 Makarona " 1,50 a, Shqarit, kitr. ,, 50 

Kat. II. 29 50 Cedri (qitra) b, Dhelpëri, lundrës ., 25 

Gjana ushqyese slatasësb e peshkut a) qitro Israelite për c, Tjera " 1 G 

9 14 Mis hë ç'don kopë " 0,50 43 125 Zorrë 

a, I njomë a i krypun " 2 b) qitro bakalle të kre- a, të njoma " 2 

b, I thatë o i tymitun " 4 puna kul. " 5 b, Të thata 4 ,, 
10 15 Mish derrt (thiu) pas- 30 56 Lajthiia ., - 44 116 Qime e bishta shtasësh, 

terma e suxhukë 1 a, me lev ozhga " 0,50 e lesh dhijet ., 1 ,. 
11 17 :J, Mish shpenesh b, pa ,, " 1 45 131 Dyll bletësh I " 

t' egër e të butë (me 31 57 Bajama 46 132 Eshtna kockh, brina, 

pupla e pa pupla. a, me levoxhga ,, 1 thundra 0,10 " 
a) të butë 6 b, pa .. " 2 47 137 Lkura të regjuna të 

" T, egër 12 32 58 Arra ,, - pa punuerne 6 
" " 

12 19 ripen (gjalp) e vjam a, Me levozhga " I 48 138 Lkura të regjnna të 

shtasësh : b, pa ,, " 3 pur uerne 8 " 
a, Flyen i Iresket i 33 63 Ullinjë të njomë e të Kat. XII. 

•• krypun 2 pa shkrim, 5 " 49 149 Dru zjarmi t e tjera " 0,02 
" b, vjam i shkrim o . 34 64 Bërsi ulliniash " 0,10 50 160 Zhuka (xunktha) 0,10 " 

pa shkrim 4 Kat. V. 51 161 Rrgosta, shporta, zy- 
. " 

13 14 c, Diath gjithfarësh 2 Farna e sanë mbyls, kosha prej 
·' 

14 21 Tamël (quersëshr) kos " 4 35 69 fara linit .. 0,50 zhuket 0,20 " 
15 14 Voe (vezë) për arkë e 36 81 Sanë (bar) i that e 52 163 Shisa fshesa furca 

imballësh nuk zbritet kasht gjirh. ,, o, 10 prej barit zhukat " 0,10 

tara 1 Kat VII. Kat. XIV ,, . 
HS 26 Peshkë - 37 99 Al Irnoi (Spirto) ,, 1 ' 53 20.& Pamuk ham ,, 3 

" a; I njomë " 4 Kat VIII. Kat. XVI. 
b, I krypun " 6 38 111 Duhan 54 234 Lesh 
c, I that o i tymicun •• 6 a, Gjeth 2 a, I lamë e i pa lamë ,, 4 " ç, Në shllinë " 6 b) i grimun 3 Kat. XX. ., 

17 28 Putarga voe peshku ,, 1"5 c, Cigare 3 55 282 Qymyr drunit 0,05 " 
,, 

'-- 
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Kat. XXVI 
56 437 Sspun 

a, I zakondshëm 
b, erna 

Kat. XXVII 
57 458 Shq erne 

a, Dru: 
b, Gjeth e pluhna 

58 470 Ziftë (serë) katram 
peshkve advokatorëm ., 
Htkur pushkëshe 
e ht kura tjerë giiihë 
Iarësh dhe gozhta (kil) 
fusheksh si edhe plu 
me e tjetër mat erjal i 
fushekve të mbetuna 

,, 
,, 

" 
0,50 " 

59 

prej materialit të oku- 
pacioneve të queja : 
a, Hekura Iushekësh 
e hekura tjerë farësh 
për kuint fr. ar 2 
b, Gëzhuta (kilo) fu 
sh.kë.h pushket o mi- 
troliozik per kuitn ,, 15 
c) Plumb baret e 
[erë m. fushukësh " 

V. O. Materiali i nalt-diftuern do 
të shitet adjudikisht me anë të Mi 
nistris së Financavet, 

Ofertat paraqiten vetem për te 
pricen e mbi tagrit :1' eksportimit. 

Tagri eksportimit të materialit në 
fjalë i paguhet zyrave Doganore kur 
gjaja t' eksportohet e teprica per veç 
tagrit paguhet arkave Imancjare. 

Zyrat Doganore nuk kan me lanë 
me e eksportue materjalin, pa ju pa 
raqitë dora e arkës së financës mbi 
pagimin e çmimit t' adjudikatës, 

Gjanat c tjera të pa përmenduua 
me ketë listë përjashtohen nga tagri 
Doga nu er. 

(Bahen pesë minuta pushim dhe 
mbas pest minutash mbledhja mbështi 
llet prap), 

Z. KRY.ET ARI : Bisedim mbi pro· 
[ekt- li~jen mbi bandrollimin e duha- 

2 
4 

nit (për herën e fundit) 
Këndohet kap. I. mbi prodhimin e 

duhanit. Art. I. 
Prodhimi i duhanit qe kultivon 

bulku ose pronari, nuk i shtrohet tje 
tër taksë për veç të dhetës 

Mbjellja, mbledhja, shitja dhe eks 
portimi i duhanit lehet i lirë si ma 
parë, 

Pranohet. 
Kap. li. mbi punimin e duhanit. 

Art. 2. 
Punimi i duhanit rregullohet si vi 

jon: 
Përdorimi lirë i të gjithë veglave 

e të makinave për të grimit e duha 
nit e për punimin e qingarevet, të 
puravet dhe të burnotit ndër vende 
qe nuk janë të destlnuerne nga Mini 
strija e Financavet për ketë qellim 
ndalohet. 

Pranohet. 
Art. 3. 

Personave a Shoqnive qi! kanë t' 
instalnerne ose deshëroinë me theme 
lue Iabrika për të grimunit e duhanit 
e për punimin e cingare vet, të pura 
ve e të burnotit i u akordohet leja e 
instalimit me këto kondita: 

a) T' intere sue mit i paraqesin nji 
lutje Pinacës së vendit për me marrë 
lejen me të cIën caktohet vendi ku 
do të punojë fabrika dhe diftohet lloji 
i veglave use i maqinave të sajë; 

b) Vendi qeret me anët' adminis· 
tratës civile të financavet qi mos të 
jetë në kundërshtim me ligjet e rre 
gulloret e Shtetit e te Bashkive; 

Pranohet. 
Art. 4. 

Mbs dekretit zbatues të kësaj ligje, 
grisat (havanxhit) e duhanit e punue 
sat e cingareve me duer janë të dety 
ruem me ju drejtue financës së vendit 
e me kërkue leje per të grimit ë du· 
hanit ose për punimin e cingareve. 

Pranohet. 

5 

Art. 5. 
Financa e vendit për ushtrimin e 

mjeshtris së të përmendunvet n' art. 
4. asht e detyrueme me marrë me qi 
ra për hesap t' arkës së Shtetit nji a 
ma shnrnë magaze si mbas nevojës. 

Pranohet. 
Art. 6. 

Fabrikat ose magazet e grisavet e 
të punuesavet të para pame n' ari. 3 e 
5 nuk do të kenë veçë se nji derë. 
Ç'do fabrikë ose magaze do të rru 
het me gjendarme ditë dhe nate, Dri 
toret përjashta do të jen! veshun me 
tel hekurit. Për veç kësaj dritaret e 
patite poshtme do të jenë të forcue 
me me shkopi hekurit. 

Majinat ose veglat e te grimit të 
duhanit do të jene t' instalueme në 
oji dhomë të posaçme të fabrikës ose 
të magazinave të përrnenduna n' art. 
3 e 5. 

Punimi në ketë dhomë nuk do të 
bahet jashtë orarit të caktuem. 

Çi lsi i posaçëm i dhomës kësodo 
re, do të bahet prej nëpunsit të Finan 
cës. 

Dhoma do të çilet e do të mbyllet 
nga ana e nëpunsit të Finacavet. 

Pranohet. 
Art. 7. 

Ministrija e Financavet për kon 
trollimin vijues të veprimeve të para· 
pame në ketë ligje, në ç' do fabrikë 
e magaze, do t' emnolë nëpunsat e 
nevojshme. 

Pranohet. 
Art. 8. 

Në ndërtesat e fabrikavet e të ma 
gazinavet, asht i ndaluem banimi i 
ç' do përsonit, 

Tl! hyemit e privatevet mbrenda 
në këto ndërtesa pa lejen e nëpunsit 
kompetent, asht i ndaluem. 

Pranohet. 
Art. 9. 

Kryenëpunsi i Financës së ven~t 
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ose iaspektorët e Ministris së Finan- kue bsndrollen fare kur t' eksportohet. 
cavet kanë te drejtë me inspektue ose 17-V-26. 
me kontrotlue kurd oherë fabrikat A. Has topalli d. v, S. Blloshmi d. 
dhe maga zet e përmenduna n' art. 3 v, K. Floqi d. v, S. Popa d, v, M. 
.; 5. Bushati d. v, H. Toska d. v, Kap. 

Pranohet. Preng Lleshi d. v, S. Toptani d. v, 
Art. 10. K. Deda d. v, S. Kalaja ct. v, Z. Mi- 

Mbasi veprimet mbi të dalunit e ndiqi ct. v, Q. Durmishi d. v, V. Se· 
duhanit të grim, e të cingarevet, të vrani d, v, K. Radovicka d. v, Sh. 
curovet e të burnotit i shtrohen kon- Alltuni ct. v, K. Seidini d. v, L. Llo 
.rollimit Qeveritar. Nëpunsi i Finan- gori ct. v, H. Biçaku d, v, V. Rusi 
cavet do të përdori] rreglistrat qi ka d. v, Q. Karaosmani d. v, P. Poga 
me marrë prej Ministrls së Finaacavet, d. v, Cena d, v, Tef Gera d. v, V. 

Pranohet" Javer d. v. 
Kap. III. mbi taksën e duhanit art. Z. S. BLLOSH ~I : Z. Krye lar ! 

11. ! Mbi ketë artikull folëm gjer e gjate 
Shteti monopolizon të drejtën e U! 

grimit të duhanit. 
Pranohet, 

e tash asht e tepër të bisedojmë ma, 
se përveç të përsëritim të paravet nuk 
kemi ç'të themi tjetër, i të kthehet 
taksa e duhanit qi do t' eksportohet, 
kjo asht e duun qi duhet të bahet, se 
ç'do Shtet lehtëson eksportimin tue 
kienë se oxjer mall e fut flori. Tash 

Art. 12. 
Për nji klg. të ç' do kuintalit të : 

dubanlt qi grihet merret nji taksë prej : 
fr. ari 2 (dy) 

Në rasë t' eksportimit të duhanit na themi qi njeri qi do te eksportojë 
të grimit ose të cingareve, taksa e pa- nji shumë duhan te grimë për të ci 
gueme fr. ari 2. për klg. i këthehet tin e ka pague taks=n, do të marrë 
eksportuesit po sa të paraqesë doku- dëftesn nga ajo dogana qi do t' a 
menta justifikuese doganore të Shte- , qitënj edhe në bazë t' asai ctiftese fi 
tit, në të cilëa u ek-portue duhani ! nanca t' i këthejë t' hollat e taksit qi 

Këndohet proponimi i Zl D pu : kio;h nugue. Sa për t'u mos u berë 
tetvet si pason: : so .oraband : si e thamë dhe ma parë, 
Kryesis së Dhomës së Depute/ve i t'i vi et nii vulë e posaçme atij du· 
Z. KRYETAR I j hani q: do të eksportohet OS! t'i 

Na ndenshkruesit tue i parni! të i zrfset bandrolli qi i asht ve nun edhe 
mjaftueshme bisedimet e bame na· ! ke shtu qi në rasë qi të ziret ay du 

shti mbi kushtet qi duhen marrë pa- j han qi asht futur në Shqipni të quhet 
rasyshë për të kërhyem taksën e du- j kondrabandë. 
hanit t' e ksportuem, proponojmë të : z. F. RUSI : Z. Kryetar I Në mble 
mjaftohet me ksi rasash, vetëm me dhjen e parë nuk u ndodha kur u bi 
dokumentat e autoriteteve kufinore të sedue këio pikë, por si morra vesh 
Shtetit Shqiptar, ksisoj mbesoimë qi qëllimi asht për t'u marrë masa qi të 
ruhen ma miri! interesat ekonomis të i mos bahen kondrabanda rue u qojtun 
kombit mbasi për Qeveria ashtë e · si duhan për eksportim e të mos pa· 
mundëshme të ruej dredhit e kontra- guej taksë ay duhan qi mund ti! kon, 
bandës së mbrendëshme, tue i vuem , sumohet mbrenda në Shqipni. Në të 
sheja të datlushme në bandrollet e i tilla rase Z. Kryetar, duhet të mos . 
duhanit qi eksportohet, ase tue i he- l hapemi shumë se jaae çasht]e delika- 

te. Për mua eksportim asht ajo gjë qi 
eksportohet me rregull .•. 

Z/.\NA: Nuk thotë nieri pa rregull, 
Z. F. RUSI : Mua me duket se ay 

duhan qi do të shkojë me ketë më •. 
nyrë do të na këtheher prap ne Shqip· 
ni, se sa të fitojë jashtë dy korrona 
ay qi t' a eksportojë, i jep dorë ma 
mirë t' a sjellë prap këtu dhe të fl tojë 
pesë korrona qi ban taksi i duhanit. 
Pra, në qoftë se do të lernë rrugë të 

çeluri për të u ba kondrabandë e baj 
më ligjë me gënieshira, at' herë duhet 
t'i ngremë nga budgieti ato miljooa 
qi janë shënue si të ardhuna edhe 
asht e tepën qi të b airnë ligjë, 

Z. V. BAMIHA : Ma parë dua të 
dij se ata qi e kanë nënshkrue ketë 
proponim a ndodhen mbr, nda këtu në 
Dhomë masi kjo ka nji randësi në 

votim. 
Zotrioj I Qelllmi i kri1imit të këtij 

ligji qe, qi të siguroje r.ji burim t' 

ardhuna arkës së Shtetit. por në qof 
të fe do të pranojmë nji dispozië të 
tillë qi na propozohet, ai' herë nuk do 
të hahet gja tjetër veçse të bahet re 
diqyl e rat! Qs verija, se jo qi nuk 
do të kemi ndonji t' ardhun prej kë 
tij tas si, por do të detyrohet Shteti 
të paguej dhe te holla ng.1 xhepi Pra· 
ndaj Qeverija të ketë çashtje duhet 
të marrë pozitën e sajë. Në as ndenji 
Parlament nuk bahet nji ligjë me që 
llim për të venë nji taksë edhe nga 
ana tjetër t'i viret nji dispozitë, qi 
përveç se nuk do të ketë ndonii t' 
ardhun por do të bahet dhe rezil. 

Lehtësinat qi përmban ky ligië nuk 
mund të bahen ma shemë, edhe me 
proponimin qi bahet, nuk mbrohet 
industrija e vendit edhe tregtiia c 
ndershme, por për kundrazi damtohet. 

E përsëris edhe nji herë se ne qof 
t! se do te pranohet ajo dispozitë qi 
propooohet, at' herë k1 ligjë nesër nuk 
do të japë fryte si ç' shpresohet edhe 
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de të thuhet se Qev: rija nuk diti se 
c' bëri dhe se nuk rruejti dotë kontra 
bandën. 

Z. H. DELVINA : Z. Kryetar! 
Mos e marrim punën me gjak të nxc- 

., htë e të ngutemi se ato gjëra qi ba 
hen me shpejtësi e me gjak të nxehë· 
të nuk japin fryra të mira. Co të ba 
shkohesha edhe unë me ata zotnij qi 
kishin nënshkrue proponimio qi u 
këndua, si kur të qe se të ma mbu 
shin mendjen se me të dalunit e oji 
malli nga kufija jon nuk do të na kë· 
thehet prap të bahet kontrabandë Kë 
tu në vendin t' onë, Z. Kryetar. kon. 
trabanda u bë si nii mjetë rrojtjeje se 
më nj' anë, papunësiia dhe nga ana 
tjetër tue pad populli se disa njerës, 
da mundim e pa nonji kapital të ma· 
thë, u bën të pasur, u prish morali 
edhe mund të them se nji shumicë 
e madhe kanë renë mas kontrabandës •. 
Tash në qof ë se do të pranojmë pro 
pononirnin e atyne Zotriive të cilët 
thonë se të miaftohet me dëftesën qi 
jep dogana për atë duhan qi thuhet 
se u eksportua, do të na behet kon - 
trabandë se per shernbëll : ngarkohet 
nii sasi duhan në liman të Durrësit 
për t'u eksportuar jashtë dhe mb' u· 
dhë si mas fjalës qi mundet të ketë 
berë i a jt pë nji varke tjetër qi asht 
nisur për të vajtur në Sarandë edhe 
ajo kur t' a nxi- rrë në Sarandë dhe 
t' a pyesin thotë se e ka duhan prej 
Shkodre. Kështu qi doganieri nuk mu 
nd, t t' a kapi dot kur se ajo varkë 
vjt n nga Shëngjini. Gjirh kë shtu mu 
ndet të bahet kondrabandë rue dalë 
nga dogana e Bilishtit ose e Kakavjes 
dhe me nii turnistan të hyjë prap në 
Shqipni Pra kur se kemi gjithë këto 
propabilitete qi 11und të bahet kondra 
bandë z. e tyre duhet të mos kundër 
shtojnë për ketë pikë, masi ky asht 
nji ligj' i ri qi për të parën herë vi 
ret në veprim në Shtetin ton. Prandaj 

nuk do të jetë edhe nji mundim për 
ata qi eksportojnë qi të marrën nji 
dëftesë ku të vërtetohet eksportimi qi 
bëri. Kurse Shteti i tregon kaqë lehtë· 
sina e bër kaqë cakrifica për intere 
sin e popullit edhe ata tregtarët qi do 
të e ksportojën. te të bajnë nji cakrifi· 
cë të vogël r ër interesin e Shtetit. 

Z. M. KASSO : Tue u bashkuar 
me mendimin e ZZ. H. Delvinës F. 
Rusit dhe V. Bamihës shtoj edhe këtë 

punëtorët e të grimunit e duhanit te 
cilët nuk do lë paguejnë as nji sold 
për to, kurse Shtetit formimi i këtyne 
magazeve i ngarkon miaft nil barrë 
fiinancjare. M' i lehtë ligjë, Z. Krye 
tar, nuk .mundet të bahet se si thamë 
për popullin qi merret me mbjellje të 
duhanit si edhe ata qi blen' e shesin 
duhsn, janë fare të lire. Duhani po 
thua po lihet fare i lirë se nuk mun 
det t'i hahet ballë kurrë kontraban- 

se proponirn i ri si mas art. 52, 54 dës se asht e ditun qi me nji havan 
të Rregullores duhet të viret në re- qi mund të jetë në nonji katund ose 
ndin e ditës dhe sod të bisedohet art. në maje të nonji mali mundet të ngri- 
12 dhe jo nroponimi, hen me mijra okë e të mos psguei- 
Z. KRYETAR: Bisedimi asht mbi ar- në taksë. kështu qi për ta po thua 

tikullin 22, Z. Kasso dhe nuk asht mbyllëm sytë e i u a lamë sheshin e 
mbi proponimin q' u këndua. 

Z. S. ST A ROVA : (M. i Financa. 
caver) Z. Krpetar ! Kur trajtuam këtë 
projekt-Iigië bamë s'udirnet e duhuna 
dhe si bazë gjetëm se sa fletë cinga 
re horxhon Shoqnija Srarnles. Aty 
gjetëm nji g.a qi asht e çuditësh 
me. Se si mas Statistikës të kësaj 
shoqniie harxhohet nji miljon qllo 
cingare në vit kurse për duhan har 
xhohen letra vetëm për nji sasi deri 
300.000 qilo ! D. m. ih. me gjith se 
si dihet në Shqypni pihet ma shum 
duhan i hapun se cigare, a-xhoh.n 
ma shumë qypa se fije letra për të 
mbshtiell duanin ! Kjo tregon qi ba 
het nji kondrsbandë e tmershem në 
letra cingari. Ne tue u bszue në këtë 
statistikë bamë proi- ktin e parë i cili 
nuk u prit me kënaqësi nga e nder 
shmja Dhomë tue u pretendue se do 
të sjellë ndalime në buj kësi e në puni 
min e duhanit. Kjo na detyroj t' a 
riteronim atë projekt dhe t' u para 
qitim Z. së uej këtë të dytin me të 
cilen lihet e lirë mbiellja edhe shitja 
e duhanit qi kjo asht nil sakrificë qi 
ban Shteti. 

Vtç kësaj Shteti po merr për si 
për qi të bajë ma gaze për të ndënjur 

lirë për të berë kontrabandë tue u 
kufizue vetëm në cigaret dhe në du 
hanin qi do të konsumohet në qyte 
tet. Por me gji1h këto sakrifica qi 
bamë tash po na kërkohet dhe nji gja 
tjetër qi duhani qi do të eksportohet 
jash ë të mos sillet dif resë prej atij 
Shteti ku u importua duhani, por të 
miaftohet vetëm me diftesen dittesën 
e doganës t' onë, Ketë, z. Kryetar, 
nuk do të kishim uonii kundërshtim 
qi të pranohesh si kur të mds qe ar 
syja qi do të bahet kontrabandë ash 
tu si e shpiegoi fate mirë i ndërshmi 
deputet i Gjinokastrës Z. H. Delvina. 
Prandaj u lutem, Zotrinj, btsedoni 
dhe gjykoni me gjak të ftohtë e mos 
e merrni nepër karnbë interesin e 
Shtetit, për interes të disa kondraban 
distavet, se për nji tregtar të ndër 
shëm qi do ti bajë eksportim nuk 
asht zor të sjellë nji diftesë prej do 
ganës t' atij shteti qi u ba importimi. 
Më në fund u fund u them Zotnin], 
qi në qoftë se do shtoni nji dispozitë 
ashtu si u propoaua, at' herë për fat 
të keq u them se na si Qeveri nuk 
marrem dot resposabilitetin për zba 
timiu e këtij ligji dhe të hiqen ato 
miljona qi janë shtumun si t! ardhu- 
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Da në bugler. 
z. K. FLOQI : Z. Krydar I Edhe 

unë jam nji nga ata qi kanë nën 
shkrue ketë prodonirn. por nuk do 
rë hynj thellë, se pa shkuar gjymsë 
orë masi e keshë nenshkrue, nga n]i 
bisedim qi u ba prej Z. Barnihës, 
morra vesh se ku qe puna, kështu qi 
heq dorë prej atij proponirni. Pran 
daj lutem ti! më ndjejnë shoket qi e 
kanë nënshkrue masi qeshë i ga 
buem, 

Z. ]. EREBARA : Ay qi thotë se 
eksportohet duhani t' on, ja gënjen 
ose nuk di, ose ka nonji dallaverë 
mbrenda, se duhani qi kemi na nuk 
ka as nii vleftë përjashta e nuk ek- 
sportohet përveçse në bahet kondra 
bandë nonji pakicë duhan e cingare , 
shum e vogël. Ata Zotrinj qi kanë 
nënshkrue ketë propnim duket t' a 
diinë se duhani t' jonë nuk gjen vend 

PU!TORJA ZYl'tT ARE 3 SHT A TUER liZi 

I se më tha se hish prcgatitun nji ar 
artikull tjetër mbi mënyrën e të kthye 
mit e të hollavet atpne qi do të eks 
portonin duhan të grirë, por prap 
nuk mundi të ma mbushë dot kohën 
në a-ë pikën qi kërkohesh diftesë nga 
doganat e shteteve huej. 

Z: Kryetar! Në u bafrë redyqyl 
Qeveriia nuk do të bahet për artiku 
llin 12 edhe me propozimin t' on, 
por do të bahet me ligjin qi propozoj 
Z, v· Bamiha, i cili ligj si thashë 
dhe ma parë, nuk ka shkua; nër ka 
nalet se nuk ka vaitun në komisjon, 
por nk u bë këtu si nji proponirn dhe 
u pranue. Kjo shkoj, por nga ky pa 
regullirn nuk e dimë së ç'far konse- 
kuenca do te ketë ky l•gië, edhe e 
përsërit prap qi në u baltë redyqpl 
Qeverija nga ligji do të bahet dhe 
jo nga propozimi i [onë, 

Na tha Z. Bsmiha se në qoftë se 

mupdin të bajnë dot as llogarit e 
mallat qi vj -n ngë Evropa I 

Të mos harojë Z. Delvina se sa 
kujdeset ay për të mos u ba kon 
drëbandë, aqë kujdesemi edhe ne. 

Sa për Z. M. Kaso qi nuk e kish 
kuptue se ç'bisedojmë, përgjigjln i a 
dha Z. Kryetari. 

Z. Ministri i Pioancsver na numë 
roj lehësirat qi i tregohen popullit 
me ketë pro [kt. Por k1 to lehtësina 
na i numëroj, dhe kur sclli projektin 
e parë edhe mas dy di ësh e të, hoqi 
vetë. Këtu kuptohet sa thellë e ka 
studjue cashtien I Si kur t'i jap e dhe 
unë n]i tjetër projekt prao c ka për 
të marrë ke të dhe do të mbrojë tja 
trin. 

Si thashë na numëroj shum leh 
tësina, por nuk na tha gia për 11dc11! 
min q'i sjell t ksportirn t. Përkrau e 
dhe tbeorin e Z. H. Delvinës Z. Mi 
nistri mbi menyrt n e kondrabandës. 
por si duk: t ha roj, qi na ihem ë qi 
do të eksportohet, ja se co të vit et 
nji vull e posaçme [a s.c co t'i griset 
bandrolli Fdhe kështu në qohë se 
ay duhan do të kthehesh prap në 
Shqipni, jo vetëm në doganë, por 
dhe kudo qi të zrë- h co të quhësh 
kondrc bandë, Veç kesai si kur të mos 
na ruhet dhe k or-draba nda qi mund 
të baht t n' anë te detit, at' ht rë për 
se e kemi flotën, mar ine n e madhe 
qi pagueirnë kaqë mij franga? 

Z. S. STAROVA: (M. i Fmanca 
vet) Flotën e ha blerë ay qi e për 
k rakte Z, e jut j. 

Z. S. BLLOSHMI : Po pagujmë 
për gjendermerin e ushtrin nente mi· 
ljon e cs në vit e të mos mundim të 
rueimë dhe kontrabandën ? 

Tash puna asht kc tu. A do të 
lemë eksportimin e lirë, a po do të 
nxjerim pengime, edhe e përsërit 
prap qi nuk dëshër oia të dëgjoe nga 
goja e Z. Minister qi të thotë, se nuk 
ka besim nga diftesat qi japin nëpunë 
sit U! cilët i ka emnue vetë, por be 
sov diftesat e nëpunsavet të shtete- • 
vet huei •• 

në as nji pazar rnasi asht i pa rafinue. pranojmë propozimin qi bajmë ra 
Prandaj duhet t' a dii në Z. e tyre për du të përkrahim jo in tere sen e Shte- 
interesin e disa njerzvet të mos lenë tit dhe tr gtinë e ndërshrn '. Jo, Zot- 
më n' anë interesin e Shtetit. Tregtia nij, Na votoime ligjë për intere të 
t' onë na e diimë si asht se në Du- . Shtetit Srqiptar e të tregtis s' onë e 
rrës janë deri pesë vogona alkol të : e jo ër t- tjerë. Bajrnë Jigjë për 
zena koadrabandë edhe deri tash nuk : mbrenda kufirit t' or.ë dhe jo për ja- : 
ka dalë kërkush të thotë se janë të : GriqPa r ër duhanin q' eksporton 
tijat. · ka banctroll të posaçëm ure ketë e 

Z. S. BLLO-.;.·HMI : Z. Kryetar ! : ban për leh ësin e tregti'> dhe nuk 
Të rimë shtrembët e të flasim drjt, kërson difetesë prej dogarave t" hu 
Gjith keto mosmarrëveshje qi na da- eja. rra dhe un çuditem me Qeverin 
lin janë se projekt-ligji qi kemi në si nu, ka besim në nëpunësit e saj 
bisedim nuk ka shkue nër kanalet e d. m, th. në diftesat qi japin ats por 
duhun por kjo shkoj tashti. u ba ky kërkon dëftesë nga Shetet e huej 
gybim. Kur bisedonin nji dite me zo- d. m. th. besin ma shum nëpunësit 
tin Bamihë më tha, perse e kundër- e huej se të vetit. 
shtoje. I thashë se kundërshtimin e Ketë Qeverija si e ban nuk dij e 
kam mbi artikullin katër dhe n' arti- sa për të tjerët nuk pyes. 
kullin 12 e në disa pika të tjera. Me Zoti H. Delvina na solli disa shë- 
tha : Dalë të t'a shpiegoj unë, Edhe mbël!a mbi mënyrën e koudrabandës, 
me të drejtë për artikullin këtër ma Por ata nëpunësit e doganës kaqë 
mbushi kokën, por për artikullin 12 qora do të jenë, sa të mos e kup- 
d. m. th. mbi duhaoiu qi do të aks- toinë se nga vjen ay duhan? l. At' 
portohet t grirë me gjith se me thath herë, në jaaë kaqë budallenj, nuk Shtyp1bk.oja »Nika], Tirane 
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~EPUBllI~R 

Fletorja 

Nr. 152 

Zyrtare 
~otohet prej Zyres së Shtypit 

p AJ !l\11E: për nJI mot fr. ar 12 në JI Drejtlml: Zyra -;; Shtypit li Nji copë ! javës fr. ar 0.25 : nil copë 
Shqlpoi ; fr. ar 20 Jashta; T I R A N Ë e javës së kalueme fr ar I.OJ. 

PERMBAJTJA: 
Këshilli Ministruer; Vendim mbi rre - 
gjistrim si Shtetas Shqiptar të Z. Ju· 
nus Et hemit, 
Te ndryshme: emnime e transferime 
nepunsish në Finance. 
Shp e gjyqeve Kadastrës 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi rregjistrim si Shtetas 
shqip. te Z. Junus Et-hemit 

Vendim Nr. 286 me 3-10 926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të mbajturi nen Kryesin 
e Shkclqesis T j Kryetarit Republikës 
me antarë Z. Z. jos'f Kedhi, Ministër 
i Drejtësis e zav. Mini5tër i Finan 
caver, Musa Juka, Minister i P. Boto 
re c Bulqësis c Zav. Ministër i P. të 
Mbrendëshrne, Hyscn Vrioni, Minister 
i P. të Jash me, tue pasë në bisedim 
shkresen Nr. 387 me 1-11-926 të Mi 
nistris së P. të Mbrendëshrne, mbi re 
gjistrimin si shtetas Shqiptar të z. 
Junus Ethemit nga Ka'undi Nikshiq 
i Plavës (Jugosllavi) e banues në 
Shkodër qysh prej shtatë vjetësh, ve 
ndosi t'autorizohcn zyrat kompetente 
me rregiistrue të permendunin në këtë 
nenshtetsi, mbasi aj gëzon gjithë cilë- 

, sit e lypuna prej ligjit për ketë q. llirn. 
Sekretari General : 

M. Curr'i d, v, 

Te ndryshme 
Emnime e transferime në 

Financë 
Rojtari kalors i Dr.j. Dog. Shko 

de r Z. Mark Staka transferohet si roj 
tar i p.sunis së Shtetit në Drejtorin e 
Financavet Tiranës dhe në vend të tij 
emnohet Z. Balto Ashta. 

* 
Z. Brqir Borshi emnohet Sekretar 

Vt rgji-Kadaster i V, rës Firnn. në Ma 
llakastër dhe si Tagrambledhës kalorës 
ernnohei Z, Hysejn Luz ati, 

Limon Abazi emnohet si Tagra 
mbledhës kalorës në Financën e Pesh 
kepis. 

Tagrarnbledhsi i Zyrrs Fin. Po 
gra I: c Zot Kol Pire Bamashi trans 
L rohet si Tagarnbledhës kalorës në 
Financën e Ersckut, 

* 
Nëpunsi i Vergiis të Finances së 

Përmetit transt. rohet si Llogaritar' i 
li. i Zyres Financës Delvinë. 

* 
Nëpunëei i Doganës Qafa e Pru 

shit Z. Riza Beqo transferohet si Ar 
këtar në Drejtorin e Finaucavet të 
Vlonës dhe në vendin e tij emnohet 
Z. Isuf Dushi. 

Shp. ~ Gjyqeve 
Absz M1rkja me banim t~ paditun, 

i pandehun për vrasjen e Kaut t'u 
kuesit Çup Canit nga kat. Viçlshtë e 
Dibres me daten 1-X-19.26 dirr n e 
Premte ora I O para dreke thërritet 
m'u gjykue pranë Gjyqit Paqit H! Di· 
bres. Mos prezantimi shkakton shiki 
min e Gjygjtt në mungesë. 
Peshkopië me 29·8·926 P. 939 

Gjyqt'.lri Paqtues 

Në giyqin që rodhi mungmlsht 
para Gjyqit Paqit Giinokastres mhl 
padien ë ngrehur prej Ferik Kales 
nga Ciinokastra, kundra Bahri Oma. 
rit nga Gjinokastra, u dha akt-gjyki• 
mi me N, 277 D. 14 Qershor 1926, 
me të cilin është vendosur detyrimi 
të paditunit Bahri Ornarit t'u paguaj 
paditësit Perik Kales ZOO (dyqint) Do 
llarë Amerikanë, bashkë me kamaten 
e tyre ligjore që nga data regiist.Imit 
të kërkesës 2-2-926 deri sa të pagu. 
hen, të mbetuna nga të dhenë: hua 
simbas një senetit me D. 5 Mars 1920 
tue i ngarkuar të paditunit e dhe shpen 
zimet giykore prej Fr, Ari 54. 75. 

Ky vendim munt të kundershrchet 
e t~ diktohet n' afatet llg'o ·e. 

Me qenë se i glykuerni Bahri Q. 

mari sot për sot ndodhet jasht Shqip- 
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nis me hanim të paditun, si mbas ne 
nit 26 të P. C. ne vent të komuniki 
mit behet kjo shpallje. 
P. 10 Glinckastre, 25-8-1926 P. 942. 

Nenp. Gjykatësi 

Shp. ~ Kadastrës 
Zoti Fehim Brarno Permeti kër 

kon regjistrimin e dymbëdhjetë (12) 
arave të plota të gjendura në Permet 
e me kufit e shenuara 11ë dëshminë e 

Pleqësisë ashtu dhe të pesë arave (5) 
të plota e mbi një të katerten (1/1) e 
tridhet copë ar ive e arsve të gjendu 
ra në Qilaris'it me kufit e shenuara 
me deshminë e pleqësisë r.ë mënyrë 
Hakikarar të clrt i Zo.ënon dhe i ne 
doreson më se 25 vjet e lart. 

Prandaj kushdo që k 1 nonjë ku 
ndershtlrn e kontestim ose çfarë do 
instruksion të lypun mbi pronjat e të 
r altpermendurit 11' gendura në Perrnet 

Bisedimet e Trupit 
SESJON""I I 

BISE O IME T E DH O ~1E S SE 
Mbledhja e 41. 

E Hane me 17 Maj 1926 ora 3.30 m, d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

(Vijon nga num, 151) 
Sa për Zotin Erebara qi na tha 

se nuk ka ekspocracion në Shqipni 
se nuk shitet në pazaret të ndershëm, 
i them se Z. e tij as ka shitun as ka 
blerë duhan prandaj :nuk e di. Sa 
për alkoolin ~i përmendi prap Z. Ere 
bara, për se Z, e tij nuk na e ka 
thenë si asht kio çeshtie kur se e 
di. 

Z. J· EREBARA : s· e kam thenë 
se e dini të gjithë. 

Z, S. STAROVA: (M. i Financa 
vet) Z. Kryetar ! Ja unë nuk d ja të 
shpiegohem, ja se Z. e tyne nuk më 
kuptuen, ja se me qellim bajnë si kur 
nuk kuptojnë. Projekt-ligjin e parë 
qi mbrojta si thashë at' herë, prap 
them, se nuk qe i darnshëm, por vë· 
rejtjet e kundërshtimet qi banë Z. 
e tyne na detyruen qi të pranojmë 
atë q'u proponua nga Z. V. Bamiha 
i cili u konsiderua si i pakicës së 
Komisjonit. 

Thonë se unë nuk kam besimin 

ne nëpunësit e doganës lë Shtet't 
I' onë, por besoj ma · mirë nëpunësit 
e doganave! t' ueja. Jo, Zotrini, nuk 
them se s'kam besim nga nëpunësit 
t' on,Lpor atë duhan, qi do të bahet 
kondrabandë nuk do i'a shohin me sy 
dQg1rii~iët t' enë, se po 1' a shohin e 
të mos e kapin, më kapni mua Z. e , 
Ue] prej gr;ke. Por si thashë dhe I 
ma parë neve po na b ihet ni kon 
drabandë e tmershëme. Në ka nji njeri 
qi mundet t'i a presë hovin kësaj 
kondrabsnde, u-ië tash jam gati të 
biq.rn dhe le të urdhrolë Z. e tij t'a 
bejë, 

Z:. ]. ÇAKO: Zotit Blloshmi do 
t' i them dy fjalë. Zotri e tij di gra. 
mati kë të mirë di edhe gjuhën fre 
ngishte. Edhe neve fjakn importasjon 
e eksportasjon nga ata e kemi marrë. 
Tash e pyes Z. e tij se kur venë në 
Sarandë dhet qillo duhan a mund të 
quhet importim? 

ZANA: Jo. 
Z. J. ÇAKO: Gjith kështu dhe 

kur të dalin pr së qillo duhan nga 
Durrësi nuk mund fë quhet ekspor 
tasjon, Eksportaslon dhe importasjon, 

e Qilal'isht brenda 15 ditëve që nga 
data e kësaj Shpallje të prezantohet 
në Zyren e Kadastres Permetlt ose në 
Këshillin e Administratës të kësaj 
Nënprefekturë përndryshe në mbarim 
të afatit kjo Zyre në bazë të vendimit 
Këshillit Administrates t' interesumit 
do i japë letra Votënirn. 
P. 10 Përmet, me 29 Gusht 1926 P. 944 

Nenp, Kadaslros, 

Legjislativ 
I I. 

DEPUTET VET 
bahet kur të jenë me rniira qillo Tha 
në se m I! dëf resa t e doga na ve të hu 
eja bije dinjt~ti i Shtetit. Pse ? Asht 
humbje e dinjitetit re n]i Shteti te 
ketë relasjon tregtare me njl Shtet 
tjetër? ! 

Z, XH. YPI : Unë do t' u lutem 
a yne Zotrinjve qi kund rshtojnë qi të 
bashkohen ketë herë me ne edhe në 
qoftë se do shohim nonji dam prej 
kësaj e kemi në dorë në vjeshtë t' a 
ndryshojmë prap. Por me qenë se Qe 
v .ri'a insiston se nuk mun Jet t' apli 
kohet n' u ndryshoftë, për këtë si tha 
shë le t' a pranojmë kështu si asht qi 
kështu përgjegjisin t' a ketë qeverija. 

Z. LL. LOGORI : Ky artikulli 12 
më duket se qenka kokë fortë se po 
bisedojmë dhe prap aty jemi. Unë si 
kam marrë vesh, duhani qi bahet në 
Shqipni nuk asht ma shum se sa kon, 
sumohet në vënd d. m. th. nuk kemi 
të tepërt për eksportim. Veç kësaj ek· 
sportimi i duhanit as në nji Shtet nuk 
asht i lirë, se ata Shtete qi bajnë ek 
sportim janë të lidhun me tratate me 
shtetet e tjerë. Kështu qi na sod në 
as nonji shtet nuk mundemi të baj- 
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më eksporlasjon. Prandaj jam i me 
ndimit të pranohet kështu si asht, ma 
si në ketë mënyrë po e merr për si 
për dhe Zoti Ministri i Financavet. 

z. M. HASTOPALLI: Z. Kryetar! 
fjalëte mija nuk do të [enë aq të 
bukura dhe oratorike se i ngjajnë fy. 
tyr~s Shqiptari! qi as'it e vërejtuu tue 
ndejtun gjithnji në kufit për të mbroj 
tun tokën Shqipta-e, atje ku janë kat. 
bun eshtnat e gjpsheve: t' onë. 

fjalët t'ona në mos janë të buku 
ra, [anë të vërteta e dhe të bazuara 
tue studjue ç ishtjen thellë e jo për 
faqe. 

Prandaj neve nuk e ndryshojmë 
mendimin shpejt se a'ë e kemi for 
mue tue e bazuc në : tudim. Padije 
disa prej shokëve: ndryshuan rncndi 
mic eJhe u bl si u ba u quejt si kur 
u pranue ashtu si ishte art. 12, por 
sod prap nga proponi ni q' u këndue 
u muer vesh se ka shumicë edhe k(!. 
shiu prap e drejta d) të triumfojë, 

Kur u bisedue për herën e p'rë 
ky projekt, kisha pyetun Ministrin e 
Pinar cavet se ku qe bazue qi i a cak 
toj dy frJogJ ar taksen dhe jo ma 
s'rum ose ma pak. Atë ditë më dha 
nji rrumbullake të cilën kudo t' a he 
thësh s' qindront : dhe si do t' a kthesh 
kthehet, Nga ajo përgjigje do të p ir 
litoj sod. 

Çmimi i duhanit në trcget jashtë 
na tha Z. Ministër, asht shum rn' i 
lettë ng; i duhanit t'onë si kur të pa 
guej edhe nji taksë bandrolli ms të 
math. Në asht c venetë kjo qi rhoë 
Z. Minis1ër at' h.rë nuk e marr vesh 
për se trërnbct Z. c tij e tho ë s: D}' 

duhan qi eksportohe: mu idet të na 
kth-h.: prap kë!u, se aj qi e ka eks 
portuar i intereson t' a shesë ma mirë 
jashtë masi paska nji çrni n të naltë. 
Gjith ashre nuk e marr vesh p.rs: 
nuk u zë besë n~11u1:'s '\ ct t; ::;1111:tit 
Shqiptar, por insiston dhe thotë W 
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sjellin diftesa nga Shte'et e huej. 
Zoti ministër duke dashur të mbro 

jë tezen e vet tha se në qoftë se nuk 
pranohet kështu ky arikull, at' herë 
jap dhe dorëheqjen. Për mue Z. Krye. 
tar, s' ka as nii rëndësi rëxirni jo i 
nji Ministri, por si kur të rugullisen 
edhe nan'dnet M'nis'ra të tjerë për 
para intere sit të gjall~ të shtetit. Po. 
pulti Shq'ptar ka nji Shtet të njohun 
rn e kufi t~ cak'uern-, ka Parlamente 
Senat edhe në krj», nji Kryetar të 
Republikës dorëhekur, kështu qi si 
thashë përpara in te resit të po pulli t 
s'ka as nji rë1ct2~i të rëzuemit e nji 
Minis'ri. 

Zoti Barniha na tha s~ po të pra 
nohet ky projekt-l'g'ë tue i u sh'ue 
dispozitave qi propozohet, atëherë do 
të bahet rezil Qeva-i]a Jo, Z. Krye 
tar, se ajo disnozttë qi propozohet 
prej niishum-cës së madhe këtu, nuk I 
e bën rezil Oev.rin, por i a ngreh 

I fart pr-stizhin e saj. I 
(Bahen p-së m'nu'a pushim dhe I 

mbas per:;8 m'nuta=h Mbledhja mbë 
shtillet prap). 

Z S. STAROVA: (\11. i Financa- I 
vet) Z, A. Ha uo palf tha se kur më 
pyeti se ç' asht marrë pfr bazë 
kur u cak'ue t iksë e duhanit i 'pas 
kam dhenë nji përgjigj~ rrumbullake, 
të cilën, thotë, ku do t' a hithnje s'qi 
ndronte dhe nga do t' a kthejë kt'ie- 

por me gjith këtë neve nuk po i ve 
më ravsë atij qi do t' eksportohet. 
Thashë qi asht m'i lirë nga kudo se 
s'ka në borë duhan të shitet katër dhe 
pesë koro ia oka, Tue qenë duhani 
jon kaqë lirë e dijmë se eksportuese 
vet ose tregtarvct u intereson t' a 
shesin në trcgd j .shtë por masi treg 
tarët t' enë nuk janë mësu ! dhe s'kanë 
gjet un vend ku t' a eksportojnë, për 
këtë kemi f1 ikë se mo, na bahet kon 
drabandë dhe aj duhan qi del dhe 
s' p iguen taksë, na kthehet prap këtu. 
Këtë thashë edhe këto përsrit prap 
Tashti nuk e di në asht përgjigie rru 
mbullake op) plloçake. 

Sa për atë u' u tha se le të rroku. 
llisen dhe nantdhet ministra për para 
interesit të Shtetit, unë them se jo 
vetëm nandhet, por me mijra Ministr.1 
dhe deputetë mund të rrëzohen per 
para iuteresit të Sht:tit dhe të popu 
llit Por unë thash për veh'en t' ime 
qi nuk mund t'i pres hovin kon· 
drabandës dhe do të jem i lumtun 
dhe do t'i shtrengoj doren e kamben 
atij qi do të presë ketë hov. Unë nuk 
i pres dot hovin, këtë thashë, dhe jo 
për të tris'u-, 

Z. A. H .\ 'HOP.\LLI ; Me glith 
qi Z. Mi:-.is ër tha se do të japë për 
gjigjë plloçake, por unë prap · nuk e 
morra vesh. Na tha për duhanin qi 
asht m' i lirë nga gjetkë. E kuptuem 

hesh. Tosh do t' j jap nji plirgiigje këtë. Por nuk kuptoj për se të bahet 
ploç ikc QI të mos losë nga vend'. I hondrabanjëe të kthehet •. -prap - në 
Kur më pyeti z. e tij se ç'kishim Shgipi~kur_~e __ · g;~~~ë- qi~ka _ ma i 
marrë para sysh qi kishim shtrejtë. Nuk na tha c dhe përse të 
cak'ue dy f· anga ar i duhanit, i tha- ' mos merren parasysh deftesat e nën- 
shë se masi as'it pL;r të parën herë 
qi apliko'ict s's'erni i ta'rsimit të duha 
nit i vumë nji taksë të ulët për të 
mos i u dukun shum popullit edhe 
për atë qi eksportohet thash qi me 
gjith qi duhani jonë sikur t'i viret 
dhe t iksi i ba 1d,·011it, prap, asht 
m'i lirë nga duhanet qi shiten [asht, 

p m savet t' enë po të p:eferohen ato 
të Shietevet hue], 

Z. C. KRYEZI U: Unë'.:do t'u Iu· 
tern shokvet qi në asht se e pranon 
dhe Qever.ja, k? bisedim t' axhurno 
het për nesër. 

Z. R. MA TI : Me qënë se bisedi 
mi vazhdon me gjak të ox, htë c,1hë 
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mund të bahet votimi edhe jashtë I po; Z. Said Kalaja, jo; Z. S. Bllosb- 

konciencës unë proponoj qi neni ndv 
mbidhet të bisedohet ma në fund, dhe 
te vazhdojmë n' artikullat e )jera. 

Z. S. STAROVA: (M. i Finanan 
caver) Se si do të bah-t bisedimi ajo 
asht pun 'e Parlamentit, vetëm Qeve 
rija kërkon, t'i jepet fund sa ma shpejt 
çashtjes. 

Z. KRYETARI: At' herë pranoni 
proponimin e Z. Ceno Kryeziut qi të 
azhurnohet ? 

Mbetet në pakicë. 

Z. KRYETARI: At' herë po e ve 
në votë. 

ZANA : Në vo'ë nominale. 

Z. KRYFTARI: At' herë po e ve 
në votë nominale. Kush asht antar të 
pranohet të thotë »Po» dhe kush asht 
antar të thotë »io.. 

Vazhdon votimi si pason : 
z, Ab. Salih (mungon); Z. A. Has. 

topalli, jo, 2. B. Begolli, po, Z. B. 
Hamdlu, po, Z. Bexh, Frashëri (lejë) 
z. Ceno Kryeziu, jo ; Z. El. Xhaferi 
po; Z; F. Vokopola, po; Z. H. M1fliu, 
po; Z. F. Rusi, po; Z. H. Biçaku, jo; 
Z. H. Del vina, po; Z. H. Kuçi, abs· 
tenon; Z. Hysen Vrioni (mungon) ; 
Z. H. Toska, (mungon); Z. J. Koçi, 
(mungon); Z. J. Erebara, po; Z. Hur 
shidi Jo; Z, Gj. Çako, po; Z. K. Ra 
dovicka, (mungon); Z. K. Seidini, jo; 
z. Kol Mjeda (mision); Z. Kolec De 
da, (mungon); Z. K. Kosturi, po ; Z. 
K, Floqi, po; Z. Or. L. Gjini, po; Z. 
L. Logori, po; Z. M, Bushati (mu 
ngon) Z. M. Kasso, po; z. M, Tutu. 
lani, (misjon); Z. M. Juka (muogon); 
Z. M. Libohove, (lejë), z Ndrek Kiçi 
(mungon), 2. P. Paga, jo ; Z. Pr. L. 
Gjoni, jo; Z. Qani Dëshnica, po ; Z, 
Qazim Durmishi, jo ; Z. Q. Karaos 
meni, jo; 2,. H. Toptanl, (mungon); 
Z. R. Mai, abstenon ; Z. S. Shashka 

diqi, jo. Caktimi i çmimit të shitjes së du. 
Z. KRYET ARI; Perfundi i votimit I ha rit të vuern nder en t e bandrolluc- 

rezulton !~ështu: Artikulli 12 pranohet me, si sipër asht i lirë. 
me vota njizet kondra shtatrnbidhetve. 1 Pranohet 
Dy abstenojnë. 

Këndohet dhe pranohet art. 13 si 
pason: 

Duhani po sa të grihet, peshohet 
nga ana e nenpunësit ko.np.tent të 
Iinancavet dhe pagucn taksen relari 
ve e cila vertetohet me ba ·drollc. 

Art. 14. 
Duhani i grim; nuk mund të qit.t 

nga dhoma ku grihet p i pisë pague 
taksen. 

mi, jo; Z. S. Toptani, jo; Z. Dr. Si 
monidhi, po; Dr. S. Popa, io; Dr. S. 
Pojani, po; V. Sh. Alltunt jo; Z. Tef 
Gera, jo; Z. V. Barniha (mungon); 
Z. V. Rusi, io ; V. Vti5 S, vrani (lejë), 
z. Dr. Dr. S. Vozhori (lejë), z xe. 
Ypi, po ; Z. xt, Zogu po; t; Z. Man- 

Pranohet. 
Art. I:\ 

Duhani mbasi të rngu~ j taksen 
lehet i lirë per me u p riue mbrenda 
në fabrikë ose magazn li: përmendu · 
na n' art. 3 e 5. 

Pranohet. 
Art. 16. 

Duhaoi i punua n i hapuri ese ci 
ngare, purot, burnoti, mbështillet nd. r 
enë drej gram 25, 50, 100, 560. 

Enët me duhan ose cingare do të 
jenë të mbështjelluna me b indrole në 
të cilen asht shenu: edhe sa sija e gra. 
meve qi përmbajnë. 

Bandrola do të ngjitet me kuidc 
sië në mënyrë qi ena mos të çilet pa 
u shkirë baadrola. 

Pranohet. 
Art. 17. 

Enët e banJrolueme në m~nyrë qi 
vula e posaçme të kapij në enë e në 
bnndrole. 

Pranohet. 

Art. 18. 
As nii sasi ma e vogel e duhanit 

të punuem nuk mund të qitet ng1 fa. 
fabrikat ose magazet pa kenë krye 
tansisht formalitetet e tregucme n'art. 
Hi C 17. 

Pranohet. 
Art. Hl, 

Ari. 20. 
Shitja me p rkicë nder fabrika c 

magaz e të k u] tueme u' art. 3 c 5 osh t 
e ndalueme. 

Pranohet. 
Kaptina e IV. mbi masat ndcshki 

more Art. 21. 
Ata qi nuk i shtrohen dispozitave 

t' a t 2, giob'tea me r ·. ari 2no 20!)0 
dhe i konhskohen veglat c makinat c 
tyne. 

Pranohet. 

Art 22. 
Atyne qi nuk i shtroh n dispozi 

tave t' art. 3 e 4 dhe 6 i u mdyllct 
rn: 11ji h.rë fabrika ose rnagazc prej 

nji deri tre muej, Rihapja nuk mund 
të lejohet pa pasë plotësue dispozitat 
e arr. të nalr perm -ndun e pa qenë 
kryem denimi i ven Juern 

Pranohet. 
Art. 23. 

Ata që nuk i shtrohen dspozitave 
t' art. 18, dënohen me konfiskimin c 
glasë 1ë gjasë së konliskue.ne dhe 
per pagi nin të nji gjobës sa tri herë 
vlefta e gjs së së konfiskucme. 

Këto dispozi,a ndëshkimore zbato· 
hen edhe për ç'do shitës e blerës 
tjetër. 

Pranohet 
Dispozita të përkohëshrne. 

a) Duhani i grime', cing tret, i.,urot, 
dhe burnoti qi ndodhen në Shqipni 
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q~ me datcn e zbatimit të kësaj ligje 
i shtrohen taksës rel ati ve si mbas die 
pozifave të kësaj ligje. 

Pranohet. 
b) Ministrija e Financavet detyro 

h'.t me marrë taksat pregattës për 
zbatimin e kësaj ligjë. 

Pranohet 
c) Kjo ligjë hyn në fuqi me !de 

kl':I zbatues Presidencial, çë diten e 
shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

Pranohet. 
Art. 24. 

Ministrij« e Financavet ngarkohet 
mt: zbatimin e kësaj ligjë. 

Pranohet, 
Mbyllet mbledhja ora 7 mb d. 

Mbledhja 42. 
E Marte m e 18 V-26 ora 3.30 p. ct. 

Kryeson Z. K. Kotta 
Këndohet emnat e ZZ. Depute tvet 

e mungojnë : ZZ. Bexhet Frasheri 
(l.je) Jakë Koçi, Kolë Mjeda / 
(mision), Kristo Floqi (leje), M. Tutu 
lani (misjon), Mufid Libohova (lele), I 
Ndrekë Kiçi, Said Kalaja, H, Toprani, 
Dr. Wozhori e Zenel Mandiqi. 

Z. KRYETARI: Shumica asht, mble- 
dl!ja hapet, 

Stefan Karagjozi me shokë luten , 
për suprimimin e N· Prefekturës Li 
bohovës. 

Drejtori i Fletores "Lirija» lutet 
qi keike-a c tij dhanun me kohë lë 
vihet në rendin e dirës, 

Z. M. KASO: Z Dito i ka pasë 
dejtue ç' me kohë Dhomës së D, p.:- I 
tctvet nji kerkesë mbi c 'shtien e fle 
tores «Lirija«, dhe Dhoma e deputet 
vet ishte e detyrueme të jepte nji ve 
ndim, o t'a pranonte ose t' a rcfp 
zonte 

Z. KRYETARI: Komisioni i lutje· 
vet nuk ka dhanë ndonji përfundim 
edhe. 

Z. J. URSHID : Komisioni i lutje 
vet e studjo] çështjen, po mbassi e 
giet kërkesen lë pa-arësyeshme e dër 
goi në arshivë. 

Z. M KA'SO: Shkresat qi i dre] 
tohen Kcmi~io~evct, duhet 1'i kë.he 
hen Dhomës me përfundim qi ka 
dhanë Komisioni. 

ZANA: Jashtë tezit .•• 
Z. KRYE TARI : Po hyem në ren 

din e ditës, Bisedim mbi projekt-li 
gien mbi përjashtimin ng<1 tagri do 
ganuer 1 500.000 kg. driih qi do t'im- 

1 

portoj pupullsija e Prefekturës së Ko 
sovës në parim. 

. Këndon et projekt-ligja si pason : 
Ar, 1) Përjashtohen nga tagri do 

ganuer drithi pre] 1500000 kg. qi do 
t' importojë popullsija e Prefekturës 
së Kosovës. 

Art. 2. Drithi do të për shkohet 
neper dog inu, ku hore qi do të cak 
tohet nga Prefektura e Kosovës dhe 
st.enimet do ti! mbahen reguulltsht 
për mos me lanë të kalojë sasin e 
caktuerne në artikullin 1. 

Art. 3. Importimi i drithit nuk do 
të kapërcejë daten 31 Gusht 1926. 

Art. 4 Ministrija e Financavet asht 
e ngarkue.nc me zbatimin e kësaj li- 
gjë. 

Art. 5 Kë]o ligië hy.n në fuqi 
qyshe nga dita e shpalljes në fletoren 
zyrtare. 

Z. P. LLESH GJONI : Të lihen 
lirë edhe 500.000 kg. për Mirditë se 
edhe Mirdita nuk ka bukë. 

Z. F. RUSI: Populli i Kosovës 
ban bukë pakë c ka nevojë për im 
portim, po këjo s isi nuk mjafton deri 
në bukë të re. Për me ndalue speku 
racionet e tregarvc unë kishe me 
tha-ië qi drithin t'a lamë krejt të lirë 
deri në kohë qi del drithi i ri. 

Z. S. STARVA : (Min. Pin.) Këtu 
bisedohet në parim e këto detaille 
mund të shkoqiten në komision. 

5. 

Z. BAMIHA : Dy dirë ma parë, 
kuer po bisedohesh tarifa doganore, 
u tha se misri po kalbet nepër ma-. 
gazina, dhe në vend qi t'a lamë të 
kalbet, Qeverija të marrë masa e të 
marrë prej atyne viseve! qi ka mjaft 
e fa dërgo.në n' ato vise qi mungon, 
se nuk ka nevojë vetëm Prefektura e 
Kosov.s, janë edhe vise të tjera. Kur 
thamë me lanë lirë hprnjen e miëllit, 
u tha se kemi miëll mjaft e nuk asht 
nevojë t'a sjellim nga jashtë. 

Pse të baimë nji eksepcion për 
prelekturen e Kosovës, kur se për 
qarqet tjera nuk u pranue ky princip. 
Nuk jam kundra qi Ko.ova t' a hajë 
lirë buken, po nu'( kuptoi, pse për 
viset e tjera nuk u pranue ky prin 
çip. 

Z. S. STAROVA: ( Vli:1. i Fin.) Z. 
Barniha ka plotësisht të drejtë, po 
Ll1keqësisht mungesa e komunikacio 
ne vet si dhe mjetet e bartjes nuk 
përmetojnë qi t'a barirn misrin pr.j 
visevct t' ona ku tepron e t'a çojmë 
në Kosovë, se qiraja kushton t3 herë 
ma tepër se vlenë malli. Për këto 
arësye u shtë. nguem të paraqesim 
ketë projekt mbi importimin e 1 Milion 
:-2 kg. misër. Sa për ate qi thotë Z. 
Ra niha pse të bajmë ek sepcion vetëm 
për Kosovë, me duket se nuk janë 
vise tjera qi gjinden në gjendje të 
kësai prefekturë. 

z. J. EREBARA: Po kërkohet im 
portimi i I Mil. J '2 kg. drith për 
Kosovë Desha të dijë s i popullsi ka 
ai vend, dhe ket mtssr a do t'a blejë 

I populli velë, apo Qeverija do të i a 
apë ndonji patrio.i: t' a sjellë prej 
andej? Kosova Pezrendin e ka dy 
sahat e kishe me thanë të shkojë 
populli e t'a marrin vetë e mos të i 
apë ndenji tr, grarit qi të bajë spe 
kulacion, Për në qoftë se do të shko 
jë populli me e marre vetë e pranoi 
me gëzim, po në asht se i jepet ndo- 
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nji patriotit, atëherë jam kundra, 
Z. S. STAROVA: (M. i Fin). Ky 

importim nuk bahet për spekulacion, 
po për të plotësue nevojat e popu 
llit. 

Z, XH. YPI: Nji nga ata qi kundër 
shtuene importimin e bereqetit nga 
[ashtë jam edhe unë dhe do të jemi 
në ket mejtim, se fushat e Sl.qipnis 
janë plot me bereqet. Zotnit e tyre 
doshin të lihet i lirë importimi i mie 
llit të bardhë, kurse na kemi miell 
ma të mirë. Misër ka në Shqipni 
mjaft, po nga shkaku se asht tepër 
larg e qiraja kushton shumë tepër, 
asht nevojë qi për ato vise t' impor 
tohet nji sasi e nevojshme. 

Prandej jam i mendjes të pranohet 
në parim e të shkojë në Komision. 

Z. S. BLOSHMI: Ato fjalë qi desha 
t!! tham un i tha i nd. un i kolegë Z. Xh, 
Ypi, Do t'i përgiegiern tënd. deputetit 
të Gjirokastrës mbi aluzionin qi bani 
tue thanë se misri po kalbet, dhe i 
tham se bereqet kemi mi.tt po nga 
mungesa e komunikacionevet nuk po 
mund të shkojë n' ato vise. Kur të 
flasim për Kosovë të marrim para 
syshë harten geografike, se Kosova 
asht shkam e bereqeti bahet ndër 
fusha e jo në shkami. Prandej kemi 
votue nii kredi për ndreqjen e rru· 
gavet qi tjera v.et të shkojë bereqeti 
i Shqipnis e mos të kemi nevojë të 
sjellim ma nga [ashtë. lnsistoi prap 
e tham se malësinat t' ona hanë bukë 
misri, dhe kuer bisedohesh tarifa do 
ganore flitshin për miell të bardhë, 
Njeri po të duen me Iolë, ka gjith 
monë shka flet, po këtyne fjalve i 
thonë sofizma. Ma përpara kemi votue 
njl liglë për importimin e krppës, me 
gjithë qi kryporet t' ona kanë krppë 
mjoft edhe për eksportim, po i thonë 
nji fjalë "krypa liri! në Durrës, po e 
e han kiraja rrugës,, Tue dhanë lejen 
e importmit për bereqet nuk do me 

thanë së Shqipnija nuk ka bereqet, po 
shkaku i komunikacjonir na detyron, se 
Kosova në linje direkre asht 300 km, 
larg, Jam d' akord me Z, Fiqri Rusin 
po ato ndryshime mund t'i bajmë në 
Komision. 

Z. H. TOSKA : Bereqet Shqipnija 
ka mjaft, dhe po të sjellim nga lashtë 
atëherë bereqetit t' onë duhet t'i japim 
zjarmin. Prandej jam d' akord me Z. 
Bamihen qi mos të bihet nga jashtë, 

Z, H DFLVINA: Sa për nevojen 
qi ka rnalësiia e Kosovës, a'o nuk 
mund të mohohet, dhe mjetet e kornu 
nikacjonit na shtërugojn , t'irnporto het 
për at popullsi bereqet nga jashtë, 
po nuk duhet t'a kufizojmë importi 
min vetëm p.r Kosovë, se edhe Mir 
dita), Nik e Merturë, Shalë e Shosh 
gjinden në nji mungesë të tillë e nuk 
duhet të iemi per dixe nanë e për 
dike ndjerkë, 

Veç kësaj Z. Kryetar, duhet të 
caktohet edhe nji kohë de.l kuer mund 

cip, 
Tha i nde. kolegë se kemi bereqet 

mjaft, dhe për mos me u lanë qi be 
reqeti i jonë të kalbet nepër magezi 
na, lypet të ndalohet të vinë nga ja 
shtë. 

Pse bereqeti aa bje ma shtrcjt, 
ose nga mungesa e komuoikacionit, 
ose shpenzimet e bartjes janë ma 
shtrejt, baza asht g.ithn]] ajo qi be 
reqeti i jonë na bje ml shtrejt. Të 
ndërshmit Zotni parafolës nuk na 
thonë st: nuk mund të shkojë bereqeti 
atje, po se do të vejë ma shpejt. Në 
qoftë se asht ma mirë përjashta, pse 
mos t'a bimë për të gjithë Shqipnin, 
po të balrnë eksepcion për Kosovë. 
Lypet të përfitolne të gjithë prefektu 
rat nirsoi, dhe pse t' a hanë buken 
njena ma lirë e tjetra ma shtre]r. Në 
qoftë se di sa vise kanë bereqet mjaft, 
sa t'a ndezin apo të kalbet nepër ma 
gazina, asht ma mirë të i a falin Qe 
ver.s e këjo t'a çojë n' ato vise ku 

t' importohet, se ndryshe kam frikë mungon, 
se do .ë bahen abuzime. Z. CENO KRYEZIU: Minislrija 

Z. S. STAROVA : (M. i Fin.) K~jo , e Financa vete ka pa me arësye qi këjo 
nevojë si thashë edhe ma parë u i sasi të lihet e lirë për t' u importue 

I 

shlsq për popullin e Kosovës, dhe në : për popullin e Kosovës, S! me të vër- , 
asht se kanë nt. voië edhe vise të ; tetë populli ka nevojë si p~r bukë, si 
tjera neve me gëzim e pranojmë. i për farë, dhe nuk asht e mundun të 
Shala e Shoshi nuk ka nevojë, pse i shkojë bereqeti p-e] Tirane ose prej 
mund të shkojë e t'a marrë në Shko- i Shkodre atje, më gjithë se në Jugos- 
drë, Vetëm Mirdita mund të kenë ne 
voië, dhe në u paftë këjo nevojë, në 
Komision të ndreqet. 

Z. 8, BEGOLLI : Kosova Z. Krye 
tar ka nevojë për bukë, po gjithashtu 
ka dhe Mirditë e Shala e Shoshi unë 
e pranoi edhe për këto vise, po me 
kondition qi populli të shkojë e t' a 
marrin vetë e mos t'i epet ndon]i treg 
tarit qi të bahen spekulacjone, 

Z. V. BAMIH A : I falem nderit 
të nd. deputetit t' Elbasanit për shpje 
gimet qi na dha I .• Unë kurdoherë 
qi flas, kam ·nji bazë, kam nji prin- 

llav i asht ma lirë se në Shqipni. Për· 
veç kësai Z. Bamiha rruga asht tepër 
larg e duhet tri dit me ardhë e tri 
me shkue në Kosovë, rrugë kali, prej 
Sbkodrë Kosovë Për veç ksaj rruga asht 
shumë e ke qe e nji kat nuk mund të 
barin ma tepër se 100 kg dhe duhet 
nll qira e madhe. Ketë nuk e merrë 
parasyshë Z. Bamiha ? 

Z. BA MIH A : Nuk i mohoj këto 
veshtirsina ... 

Z. CENO KRYEZIU : Populli i 
Kosovës kufinin e ka aler e munt të 
shkojë për 1-2 orë e fa marrin, dhe 
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jam~ i mendjes qi mos t'i epet treg 
tarvet, po populli të shkojë e t'a ma· - rrin drejt për drejt, si mas nevojës qi 
ka secili nieri. Në Has në 1931 nuk 
ka pasë~shpi qi nuk ka pasë 750 
krenë bakri e sot shpija ma e mirë 
nuk i ka 30-40 krenë, se eja ne Shko 
drë, blejë bereqet e shit bakti. Hasi 
edhe Malësija e Kosovës janë fikë tue 
ble bukë. 

Prandej lutem mos të kundërshto 
het ky projekt se populli i Kosovës 
ka nevojë t!! madhe, po t'a lamë të 
lirë popullin të shkojë e t'a marrë 
vetë qi tregtarët mos të bainë speku 
lacione në shpinë të tij : 

Pranohet në parim dhe i referohet 
komisjonit të Pinancavet me këto ob 
servacione. • 

Z. KRYETARI : Bisedim mbi pro- 
jekt-ligjen si shtojcë ligjës me datë 
16 Qershuer 1317 alaturka. në pa 
rim. 

Projektligjë 
Mbi shtojcën e ligjës së Gurorëvet 
t · aprevuëme në "Dekret Ott aman,, 

me 16 Qershuer 1317 
Art. I. 

Përjastohen prej ç'do takset Gu 
roresh të gjitha guiorët e kumiiet si: 
furra gulqeresh, furra tjegull a sh, e 
tullash, qi oji autoritet qeveritar ose 
ushtarak çilë mbi tokë të shtetit ose 
komunal për nevojat qeveritare ose 
ushtarake si: ndërtime shpijash shtet 
nore, kazernash, rrugash botore e 
tjera mjetesh komunikasionit, 

Art. II. 
Cili do prej autoriteteve, kur don 

me çilë nji gurore, do të bsjnë kër 
kesën si mbas dispozitave të ligjës 
së gurorëve në fuqi tue i u drejtue 
administratës pyjore lokale. 

Art. III. 
Leitoret dhe ç' do dëftesë që [epën 

në bazë tf kësaj shtojcë ligjit, jepen 

gratis e pa ndo një shpenzim. kundrcshtime e ndodhuna ne kërkesa 
Art. IV. e parashtresa diktimore qi do të kenë 

Kjo shtolcëllgië hya në fuqi çë dhanë. 
prej datës shpalljes në Fletoren Zyr- Pra diten e caktueme, fillohet në 
tare. shqyrtime diktimore para atyne që 

Art. V. janë prej të dy palëve dhe në mun- 
Me zbatimin e kësaj shtojcëligje gesë kuer mos të prezantohen të dy 

ngarkohet Ministrija e P. Botore e ase njeni ase të mos jetë kërkue thi- 
Bulqësis. ria prej dy palëvet. 
Ministri i P. të Jashtme e Ane qi ashtë dhanë vendimi në 
Zav, Ministri i Drejtësis 

H. Vrioni d, v. 
Ministri i Financave! 

s. Starova d, V. 
Ministri i P. Botore e Bu'q. 

e Zav. Ministri i P. të Mbrendshme 
M. Jukil d. v. 

Me qenë se shifet nevoja qi të 
jetë Ministri P. Botore axhornohet. 

Z. KRYETARI : Bisedim mbi pro 
jekt-ligien mbi ndryshimin e artikujve 
29 e 30 të ligjës si shtojcë Procedu 
rës Civile, në parim. 

Projektligj ë 
Mbi abrogimin e neneve 29 e 30 t~ 

ligjës të Sht. Pr. Civ. 

N. I. Gjyqi i Diktimit padinë e 
sl-qvrton mbi akte. 

Por në pi dina qi i përkasin pro 
nësls së gjasë pa lueJtëshme, dhe në 
padinat dete vetëgaja qi ju kalon sa 
sija e vlef.a 2000 fr. ari po të kër 
kojë ç' do një prej palëve në kërkesë 
ose në para-htresen thirrjen në gjyq, 
e komunikohet si mbas rregullit nga 
nji diktimore thirjen në gjyq u komu 
nikohet si mbas rregullft nga një le 
tër-thirje në të cilen do të shkruhet 
se lajmërohen për me u prezan tue 
vetë ase përfaqësuesit ligjuer të tyne 
në gjyqë diten e caktueme, dhe për 
kundrazi do të fillohet në shqyrtime 
diktimore në mungesë, 

Të thirurit e tyne në gjyq mbi 
kërkimin e njanit ase të dy palëvet, 
ashtë për t'u shpjegue deklarata e 

mungesen e tij, vetëm tue bazue në 
shkaqet ligjore, mundet të ndohet në 
kërkim përmirësim-vendimi. 

Padinat e përmirësim vendimi! 
kundra vendimeve ti! Diktimit të dha 
nuna Iaqësisht, nuk janë t! digue 
shme. 

N. 2 Gjyqi i Diktimit mbrenda 
në dy muej që prej datës t' ardhjes 
së kërkesës diktimore, ban shqyrtimet 
diktimore dhe jep vendimin e duh un. 

Por kur të merret vesh se padija 
ashtë nga ato çashtie qi rrjedh dispo 
zita e pjesës së fundit të nenit 38 lë 
sht, Pr. Civ. dhe niani prej të gjy 
kimin e tjetri t' ketë diktue, Gjyqi i 
Diktimit shqyrtimet Diktimore i vo 
non dai sa të marrë fund padija 
kundreshtimore dhe të diktohet ven 
dimi i dhanë kundreshtimisht ase të 
mart ii mënyren e preme. 

Z. 3. Gjyqi i Diktimit ka të drejtë 
për me kërkue e me prue aktet qi 
shitet nevojë për me u shikue e janë 
nga ato qi i përkasin çashtles në ko 
hen e shkrimit të padies dhe të tjera 
akte qi nuk [aaë shkrue në proces 
verbal, ase janë shkrue të pa shpje 
gueme. 

N. 4. Rregullat e dispozitat e pa 
ranueshme në nenin 23 ti! sht. Pr. 
:siv. për garanciën qi duhet për dik 
tim. 

(vijon) 
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FLETORJA ZYRTARE G SHTATUER 1926 

BISEDIMET E SEN AT IT 
Ar.,yd qi na kanë shtye në shti 

min e taksa vet të disa artikujve ianë : 
a) Fiskale për me mbujtun me për 

ballue të hymct paksuerne në zbritjen 
e tagrave! të disa artikujvet ; 

vijon: b) Protecjoniste si do mos për ata 
Kryesis së Këshillit Mlnistruer produkte natyrale e për ata të indus- 
Kemi nderin me ju paraqitun këtu trivet sa do të vogla e si do qi të 

ngjitë prolekt-ligjen e tarifës Doganore jenë si kur se sapun, boje-kundrash 
së bashku me projekt tarifen doganore shise, Ikura, pun-dore e tjera; 
me lutje qi të paraqitet sa ma pa· I c) Proporcjoni mbasi cë tarilcn c 

· rë të jr:të c mundun Këshillit Minis- vjetër <lisa artikuj gjysme të manilak- 
truer e të bahen veprimet tjera ndje- turuern ose të pa maniiakturuern janë 
këse për t'i dhanun fuqinë ligjore në qenë tagurern mb is me ata n: mani 

. hapje të sesjonit parlamentar në më- fakturuem. 
nyrë qi të jetë gati në fillimin e vie- Po shtojmë me ketë rast se si ti- 
tit finacjar 1926-1927. gjat e përparshme e tarifës doganore 

ashtu dhe nrlf'at vetë kanë pasë shu- 

Mbledhja 33. 
E Hane me 24 5 26 ora 10 p. d. 

Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 
(Vijon nga nurn. 144) 
Këndohet raporti [ustifikuess si 

Projekt- tarifa e përmendua ashtë 
e punueme në bazë të tarifës së vie· 
tër mbi të cilën janë bamë disa ndry. 
shime tue u mbështeturi mbi ankimet 
qi kanë bamun tregëarët e zyrat do· 
ganore rotull kohës qi ka qenë tarifa 
në fuqi e mbi nevojët qi na ka këshi 
llue eksperienca. 

Ndryshimet janë : 
1) Në z.britje të disa artikujve ; 
2) Në shtim të disa të tjerëve! ; 
Arsyet qi na kanë sh.ye në zbritje tjera. 

janë: Kemi. bamë modifikacjone të vo- 
a) Çmimet e randa e të pa arësy- gla mbi ligjen c tagravet e qi në rasë 

shme qi kanë randuarn mbi disa ar- ku nuk dihet pesha e glanavet, kur 
tikuj. se ky veprim ma përpara nuk mund 

b) Çmimet me qellim prohibicio- të pranohej nga dogana. 
nit qi kanë randuam mbi disa Edhe lista e tarifës ka. q -në shumë 

artikuj të domosdoshëm për importacjon e mbetë : ka pa-së- shumë gjana të 
e qi kanë pregatitë e shtye kondra- rnbledhuna nen nji emën, nuk ka qe· 
bandën ; . në faret e dallueme si do mos në ra- 

c) Çmimet e randa · mbi disa arti- I sën e klasifikimit të p:lhuravet c të 
kuj ndonse jo rendësishme por lë do- gjanavet të manifakturueme përgjithë· 
rnosdoshëm për jetën familjare te! po- sisht në mënyrë qi ka mbretënue gjith 
pullit, nji dyshimi në Doganierë e janë shkak- 

ç) Pengimet e marruna me të huej · tue pa resh tun ankime nga ana e tre· 
me an të traktatever, gëtarëvet, 

më të mbeta të cilat jemi munduern 
me i shdukun deri sa kenë e munduri. 

Ligja nuk ka qenë rnlal.ë e zhvi 
llueme në pjesën e përjashtimeve si 
në rasë të gjanave t' ernigrandave, të 
trupit diplomatik të trupit konsulluer 
e tjera; ka qenë e mb etë në pjesën 
qi ftiUë mbi gjanat avarjate, mbi gia 
oat e pa zot, mbi gianat e laguna n'~ 
mjes të ngarkimit e të shgarkirnit e 

Besojmë se këto inkonvcnjenta lii 
cilat kanë shkaktue korespondcncë të 
pa mbarim, 'k:i'r1ë m' u krye mjaftë. 

Mbi disa artikuj t' importacjonit 
kemi vuc nji taksë shumë të lehtë e 
ketë vetëm për arsye fiskale e pse nuk 
kemi as pakë dyshim konkurence nga 
ana e Shteteve të tjerë mbi këto pro· 
dukte. Duhet dijtë për se si landa asht 
edhe scrija (zifte) janë qenë të r.1- 
nduerne eksportacjoni që me kohë. 

Mbasi u pa nevoja e zbritjes të 
tagrave të disa artikujve! rnuerërn për 
bazë statisiken e importacjonit të vej. 
t~s 1924 pt'r me bamë hesapë sasinë 
e të hymevet të paksuerne gjithashtu 
bamë hesapë edhe të ardhunat nga 
shtimi i disa artikujve! të tjerë e nga 
tagrat e eksporlacjonit e mund të . 
themi se tagsat qi kanë me na ar- 
dhun nga dogana nuk kanë me qen] 
ma të ulta por ma të nalta se ato ti: 
vjetit të kaluem e gati për 400,000 

Si kur se mirë . dihet nga Shk. e 
Juej në rasin e Shtetit të tagravet do 
gare tar if ; ka nji randësi të veçantë 
e kur vep: inet e shqyrtimet, të disk ct· 
timit, të pranimit e tjera nuk bah in 
në nii mënyrë të msheftë të mjaftue 
shr re, i japin dorë spekulaclone: et 
ilejral me shkrepje e ankime lë rndha 
ja. 

Prandaj lutena qi veprimet mbi te 
ti! bahen në mënyrën ma të pelqye 
sh me qi t' a shifte ajo e Shk. Krpe sl, 

Pranoni Ju lutem Shkëlqesë nde· 
rimet e mija ma naltë 

Ministri i Financavet 
S, Starova d. v. 

Këndohet L'gla e tarifës doganore 
si vijon: 

Ligja e Tarifës 
Doganore 
Pjesa e I. 

Art. 1. Të gjithë gianat qi hy;në 
në Shqipni paguejnë tagrin doganuer 
si mbas tarifës së kësaj ligje. 

Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiranë 
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t-lEPUBl!II\A 

Fletorja 

Nr. 153 

SH2IPTA~E 

Zyrtare 
notohet prej Zyres së Shtypit 
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Shqipo! ; fr. ar 20 lashta; T I R A N I! e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA· Mb' f 1' H iu B hit 
P · kt D k t 1· ... bi hti · · 1 a Jen a I us 1 roje e re • 1gJe m 1 s 1mm e çmi- 
mit të ahkrepsavet; mbi faljen e Ha- Ifry('sia e Republikës Shqip- 
lii Bushit. l , · 1 l i11. • • t · ·· ·· 
K .. hilli M' bi . t·· •. 1. dhi are, i na c erb ue J!J.in1s ries se es 1 1 in. m I zotnim e nJ1 wa ,. . . .. . . . . 
Të ndryshme: emnime e hansferime Drejtesiës, detcretin IJ.l »ijon: 
në Mi~ e Fin~ncavet. . .. Na, Kryetar i Republikës Shq'ptc- 
Shpalljet e GJyqeve, Kadastres. . . . .. 
B. di t Tr it L ·· I t· . re t rnveshun prei vullnetit te popu- 1se ime e up1 egJ1s a tv. I p . kt llit me fuqinat sovrane të Shtetit, mbi 

roje I proponimin e bamun me shkresen e 
Dekret-ligjë mbi shtimin e asaj Ministrie Nr. 1656-1 me 31 VI1I 
ç' mimit të shkrepsavet 1926. 
Na, Kryetar i Republikës shqip- DEKRETOJMË: 

tare, i mveshun prej vullnetit të po· faljen e të burgosunit Halil Bushi 
pultit me fuqinat sovran~ të Shteti•, nga Nivica e Kurveleshit i para bur- 

DEKRETOJME : . G"' k . . ., h Art. 1. Ç' mirni i shitjes se riji ku- gosun në jno astre st 1 panae un 
tije shkrepsash 56 fijesh që në bzz t ër vrasjen me paramendim të Xhe 
t' art. 3 të liglës relative me datë 21 mal Hoxhës nga aii katund massi qi 
Il-922 shitej Fr. ari 0,07. caktohet pc r si mas raportavet rnedikale nga sernu- 
Fr. ari 0,10. di dhr bi .. lit b Art, 2. Shoqnia «Stamles, e cila n Ja e am Jes se svvet asn ver ue 
në bazë t' art. 2. të kontratës me datë krejt e qi qendrimi i tij në burg nuk 
17 Tetuer 1923 i jepte Shtetit për një sjtll as një dobi. 
kutie shkrepsash 56 fije Fr. ari 0,046, 
detyrohet me i dhanë fr. ari 0,076 

Art. 3. Kë]o Dekret-ligjë hyn në fu 
qie diren e shpalljes se saje në Fle 
torën Zyrtare. 

Art. 4. Ministria e Financavet asht 
e detyruerne me zbatimin e kësaj ligjë. 

Tiranë me 5-9- 926 
A. ZOGU d. v. 

M inist. r i Drejtës' ës 
Zav. Min. i Financave 

J. Kedhi d. v, 
Minister i P. Jashtme 

H. Vrioni d. v , 
Minister i P. Bctore Buiqesiës 
Zav. Ministri i P. Mbrendëshme 

Musa Juka d, v, 

Këshilli Ministruer 
Mbi zotnim të nji luadhi 

Nr. 288 me 3-IX- 926 
Këshilli Ministruer në mbledhëjen 

e tij të sotshme të mbajtun nen Krye 
sin e Shkelqesiës së Tij Kryetarit të 
Republikës me antarë Z. Z. Josif Ke 
dhi, Minister i Drejtësiës e Zav. Mi 
nister i Financavet, Hysen Vrioni, Mi 
nister i P. të Jashtme, e Musa Iuka, 
Minister i P. Botore e Bulqesiës e Zav. 

Minister i P. të Mbrendëshme, këndoje 
lutjen apelore të Z. Kristo: Konstantin 
Fabrit nga Korça sbashkut [me aktet 
relative, me të cilen apelon vendimin 
N r. 58 d. 15. I. 1926 të Këshillit t' 
administratës së Korçës të dhanun 
për ndalimin e veprimeve kadastriale 
për zotnimin e nji luadhit qi ndodhet 
në katundin Voskopoje, rnbassi nii 
prej ttashegimtarëve të ndyerit Kons 
tantin Jorgji Fabros i queiruni Niok 
tle K. Fabro si mbas kundreshrimit 
të tij e hetimeve të bamuna ka rezul 
tue se luadhin në fjalë .e kish nen 
posesionin e tij që prej 30 vjet; por 
mbassi as njana anë nuk kjenë në 
gjendje me paraqitë dokurnenra zotni 
mi përveç disa diftesave të kohës së 
sundimit Ottoman mbi pagimin e tak 
sës së vergl's të clllat ndodhen në 
dorë lë N. Fabros, për kctë shkak Kë· 
shilli Administrates ka vendos ndali 
min e veprimeve kadastrlale për lua 
dhin në fjalë tue i lanë të · lirë kër 
kuesit që t' i drejtohen gjyqit kom 
petent për zgidhjen e çeshtjes ase për 
sjtlljer. e kopjes të regjistrimit, d. rn, 
th. të tapies prej radhorit themeltarë 
të Stambollit, në bazë lë dies mandej 
mund të bahen veprimet e duhuna. 

Vendimi i Këshillit t' Administratës 
për ndalimin e veprimeve kadastriale 
tue i lanë të lirë kërkuesit me i-u 
drejtue gjyqit kompetent për zgj'dhien 
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e çashtles së zolnimit të luadhit në : i diktueshme, Çpallje e këtij vendimi të Giinokastër Nr. 33 D. 23·8-1924. 
fjalë, shllet në vend, andej Këshilli , ze vendin e kornunikimir, Gjinokastrë 30-Vlll-926 
Ministruer vendos ligjorimin e tij. Përmet, me 1·9·926 p. 10 p. 941 _ Përmbarues 

Sekretari General: p. 947 Gjyqtari Paqtues Shp. e Kadasfres 
M. Curri , 

Jl--------------:Vendim afati për t' aratisun 

kthina i biri Smok hirtës banues në 
. t f irne në : kat, Smokthinë të Vlonës qe pandehet Emnirne e rans en . . .. t 

"' : se e ka Iallsifikue OJI rapor 
Ministrin e Financavet li'.ne firmën e dy doktorve, 
11Z, Haki Shqarri Llogaritar-Arkë- i Kryetaria e gjrq:t Shk. I. Et- 

tar në Financën e Peqinit, e Z, Abdu- : basanit që prej datës shpalljes të këti 
lia Izeti Nëpunës Vergji-Kadastre po . vendimi të p ndehuntt përrner dun i 

· nepet dhetë ditë afat, p.r me u pre 
Z. Hasan Musta ma parë Tagra- : zantue para gjyqit. Në qoft se nuk i 

mbledhës i Financës s' Elbasanit si . paraqitet gjyqit mbrenda këti afati 
Kontrollor i Tagrambledhsave t' asaj : vërtetohet se nuk don me ju bind ligjës, ~ . 
Drejtorie, e në vendin e t1J emnrrni 1 , dhe kështu ka me u shikue gjyqi në 
Zot, Tahsin Besiqi. : mungesë, kanë me ju rëzue të dr.jtat 

z. Qazim Fertuzi si Sekretar e Ar- ' civile ka me ju sikvestrue pasunia 
kHar në Kryeporen e Durrësit ; dke me as nji mënyrë nuk ka me 

z. Beqir Borshi i m.~etun .. jasht : pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
kuadros si Sekretar Vergiie ne Ma- : barnuna, 
Ilakaster. 

Te ndryshme · 

n' atë Zyrë. 

Z. Hysen Luzai si Tagrambledhës 
po në Financën e Mallakastrës. 

* 
Hasan Bushati, Kryenëpunsi i Zy 

res Doganës Obot transferohet si Krye 
nëpunës i Doganës Morinës dhe në 
vendin e tij emnohet Z. Ragib Boriçi, 

Shp. e Gjyq ~ve 
Vendim 

Mehmet Islam me parë ndenjës në 
katundin Verpcke të Leskovikut, dhe 
tash me banim të padituri si mas ven 
dimit Gjyqit Paqit Përmetit, me Nr, 
89, datë 25-lo-924, dhe në bazë të 
nenit 230 K. Nd. eshtë dënue me 
gjashtë mue] burgim, tue i ngarkue 
dhe spenzat gjyqore· F. A. 12.00, dhe 
në bazë të Dekret Ligjit mbi amnisti 
i falen dy të tretat e dënimit ti], Ky 
vendim eshtë i kundërshtueshme dhe 

Bahet me dijtë se në katundin 
Dushk-peqin gjenden 4 stremë një 

Mbasi nuk asht zanun Xhela! Imo. copë tokë me kufitë e dituna për të 
citn .Z. Dervish i biri Selma 1 Stoikës 
dhe zonja Bajame e bija e Ahmetit 
me një letër dëshmie që i , pl 
r .• qesin kësaj zyre t~ vërtetuerne nga 
pleqësia dy pjesë i kan pasur dhe nji 
pjese ktu e pesërnbëdhett , vietë ashtë 
blerë prej Z. Z. Veis e Selman të bir 
vet Saliut kërkojnë letër zotniml, Ash 
tu dhe në katundin Kadipashan gje 
nden 24 stremë 2 copë tokë me kufit 
e dituna që për të cilat tokë trash 
girntatarët e Z. Papa Jorgjit të qui 
tun Kozma me motrat e tia me një 
leter dëshmtë që i paraqesim kësaj 
zyrë të vertetueme prej pleqësiës së 
katundit, nji pjesë i rrjedhin nga ati 
dhe tri pjesë ktu e njëzet vjet janë të 
blera nga Z. Z. Tikoe Ianl rendë fë 
mivet Andon Kolës kërkojnë titra zot· 
nimi pra në kjofte s : ka ndo kush 

Të gjith gjendarrnët e policët janë kundërshtinë qysh prej datës shpalljes 
të detyruem me zanjen e tij, . në Fle.oren Zyrtare mb-ënda një muej 

Për plotësimin e veprave të për- · ::ifrti duhet t'i parashtrohen Gjyqit se 
menduna i asht shkrue Prokuroriës përndryshe bahen formalitet kadast.ri~- 

. . ... _ le pa u marrë parasysh kundërshtim, 
dhe në rnbështe tie të nenit 071, 3,2 P. 10 Lushnje me 3!·8-926 p 940: 

Nëpunsi t Kadastrës 
Mbassi janë lenë peng kundrejt 

një huajë (1651 2) l'ra otomane ak u 
nxuar në sh iktë tepr rd he një prnn j 1 t 
e poshtshënue me 1) Një shtëpi. 2) 
Nlë luath me sipërfaqje një dynym. 
3) Një gjysmë are dhe 4) Një gjysmë 

Lajmërohet z. Qazim Shelqet Ko- , arë tjetër të citat ndodhen në katu 
kolari nga Gjinokastra me banim të 

I 
ndin Voskopojë me kufit e ditura që 

. .. . · zotërohen prej Llazo Dhimitri Novak 
pa ditur të prezantohet ne ketë Zyrë , M 1- it dh k ë • •• ië ht' . . . : anas 1rcc1 e an anre tl] s 1m 
në (91) dit brenda nga dat e botimit : (3700) fr. ar. Pra lajmerohet se sot 
të këtij lajmërimit të paguaj në favor mori xeadim shitja dhe do të dorë. 
të z. Agesh Canos : nga Ojinokastra : zohen pronjat që nga data e shpalljes 
(113) Lira Turke ari bashkë me ka- : në flet.ore~ ~~rt~r: dhe ~a~ 15 dit, 

ll · .. d t 2- 6 1923 : Ata që dëshërojnë të blejnë U! pre. 
matën rgiore qe nga a :,. · zantohën në Zyren e kadastrës Kor, 
dhe spezet e gjyqit e taksat e Shtetit çës të shtojnë si mbas rregullit. 
franga ari 95 80° 0 e të Përmbarimit P. 10 Korçë 14-8-926 P. 950 
simas akt gjykimit Gjyqit Shk. lrë Nga Zyr 'e Kadastrë 

të procedurës penale shpallet ky ven. 
dim· 

Elbasan më l-lX-1926 

p. 943 Kryetari 

Lajmërim BKSH
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Bisedimet e Trupit 
SESJO~I I 

BISE DI M ET E DH O MES SE 

Legjislativ 
II_ 

DEPUTET VET 
Mbledhja e 42. prej datës së komunik'mit për me japij pergjegje me nji parashtresë në 

E Marte 18 Maj 1926 ora 3.30 m, d. plotësue garancien ose për me dhanë nji javë e sipër. 
(Kryeson z. Koataq Kotta) shpenirnet diktuese. Kjo vepër t: komunikimit, po të 

(Vijon nga num. 152) Gjvql i Diktimit ka të drejtë të bahet me anen e gjyqit ku banon 
Për të qenë akt garancija e plotë- vendosi premjen e nji pj se ase të kerkuesi, dergohet në Kryesin e Gjy. 

sueshrne, duhet të përmbajë pagimin tanë rrogës Noterëve! dhe të Krye- qit Diktimit (Dega Civile) pr.j asaj 
e damit dhe të shpenzimeve t' u rhë- tarvet në rassio qi nuk provohet Gjykatoreje kërkesa e përmirësimit, 
timit nde mënyrë absoluti! si dhe të zyrtarisht se mosplotësimi i akt ga- ç.rtifikata e komunikimit, dhe para- 
shpenzimeve diktimore dhe të jetë rancisë dhe të mos dhanunlt e shperr- shtresa përgjegjës në qoftë, se asht 
v.rtetuem fuqija financjare e garantis I zimevet ka ngja nga veprimet e dik- e dhanë gjith ashtu edhe çertifrkata 
prej Noteriës në bazë të ver tetirnit I tuesit. e financës për depozitimin e 100 fr. 
të Dhomës Tregtare kur se garanclia N. 3. Kundra vendimit të Diktimit ari. 
t~ jetë ~a _kre~icjat'._sht, ose në ~hen i~ I nuk p.~an.ohet. k~r~es~ ~undreshtimi . ::,..:. 8. Kërkimi i permirë:;i~-vendi- 
sikuestrimi të zyres kadastrës mbi dhe këthim gipkirn! (iadei muhaqeme) m11, po të mbështetet shkaqe si të ndo· 
pasunin e pa luitëshme të tij 'kur se por nil! pr-] të dy palëver, dhe në dhet në akte në të cilat asht mbështetë 
të mos jetë tregtar ose të mos deshë- rasë që të ndodhet nji shkak prej gjykimi e vendimi fiksion (sania) e 
rojë për me u ba garant kredicia- atyne që tregohen në nenin 10 rnbre- falsifikim, afati i caktur m në nenin 5 
Iisht" nda në 20 ditë që prej të ncserrnen fillon nga dat« e stabilizimit dhe e 

Gjykatorëja në të cilen ashtë pa-1 e ditës komunikimit t' aktgjykimit të konstanimit të shkaqevet të përrnen- 
raqit kërkesa diktimore, mbi kërk i nio Diktimit, mundet të kerkojë përrnirë- duna : 
e garantit në kërkesë, ka të drejtë prr I simin e vendimit me nji kcrkesë e Data e rregjistrimit të kërkesës 
me caktue se në sa pasunie të garan- cila do te perrnbaië kundreshtimet e përmbajtëse shkaqet e përmirësimit 
tit duhet me u vu shenim se sekve- tija, tue u drejtue drejtë për se drejti ne giyka'ore, dhe të depozitimit të 
strimi caktimi bahet në mënyrë që në Gjyqit të Diktimit ase gjyqit ku kaba- depozitës permendun në Zyren e Fi. 
sende të g;ykueme qi dihet s asiia a nimin e përherëshern ose përkohë- nancës quhen fillesë e kerkimit të 
se vlefta që nga 1/4 deri në 1/3, dhe shme. përmirësimit të vendimit. 
në sende të gipkuerne që s'mundet N. 6. Ay që ndodhet në kerkim N. 9. Padinat për permirësim-ven- 
me u caktue vlefta mas re adësis së perrnlrësirn vendimi, asht i shtre n- dimi, shqyrtohen vetëm me akte prej 
çeshties që nga 1000 deri 5000 fr. guem për me depozitue n' afatin e trupit perg.ithëshme të Diktimit, i cili 
ari. shenuem në nenin 5 në zpren e Fi· perrnballet 9 (nandë) vetash tue mos 

Ky caktim nuk ka no një enfluen- nancs 100 fr. ari të cilat në rastin u përiashtue Krpetarët, 
cë mbi detyrimin e garantit absolu- që të shifen kundreshti-net e tij të Neni to. Shkeqet e përmirësim- 
tivisht. ligiëshme do t'i kthehen dhe në ras-1 vendimit janë kater : 

Kur se garanciia të jetë e pa plo- ti~. që t'i re:uzohet kërkesa do ~ë re- a) Të mos b imunit fjale tue tanë 
tësueme ase kerkesa diktimore të jetë glistrohen sr t' ardhuna të Shtetit. në heshtje n' akt-glpkirnin e Diktimit 
rigiistrue dhe shpenzimet diktimore N. 7. Nji kopje e kerkesës së nalt- nga nji kundreshtim e përgieg]e të 
mos jenë pague, në çdo kohë që të përmendun, tue q enë e vertetueme parashtrueme në mbështetje të nji ne- 
ketë hy giyqi i Diktl.nit në b'sedim I duhet t'i komunikohet anës tjetër, me nit ligjuer në parashtresë q~ 
të çasht]. s, ky Giyq ashtë i detyruem I arien e giyqit në të c'len asht dhanë dhanë nlana anë. 
për me dhanë nji afat 15 ditësh që I kërkesa, dhe ana tjetër mundet të b) Të ndodhunit e nji finsjonit e 
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falsifikimit n' ikte q' ishin prezantue 
në gjyqin e diktimit, 

c) Të dhanunit e nji vendimit qi 
asht kontra nenit nji të ligjit në letër 
gjykim t~ Diktimit. 

ç) Të ndodhunit e vendimeve! që 
janë kontra nieni tjetrit, 

Por të qenunit e dy shkaqëvet të 
para shkaqe për perrnirësim, duhet 
t' influencojnë thelbin e gjykimit (ne 
fsi huq) në mënyrë qi do të shkak 
tojë ndryshimin e gjykimit. 

Trupi i përgjithshme i Diktimit, 
nuk gjyrmon e shqyrton të tjera shka 
q i! ligjore posë shkaqeve të parash 
trueme prej përmirësim-kërkuesit, 

N, 11, Trupi i përgjithshme i Dik 
mit, po të mos i shofij kundreshtimet 
e permisirëslm kerkuesit akord me 
të verteten vendos refuzimin e ker 
kesës permirësore, tue shen ue të du 
hunit e regjistrimit të 100 fr. ari si 
t' ardnuna : dhe në rastin që t'i shofi 
dakort me të verreten, përmirëson akt 
gjykimin krejt, në qoftë se shkaku i 
përmirësimit influenron ti gjithë pie 
sët e padisë ase vetëm nji pjesë qi i 
përket vendimit, në qoftë se shkaku 
i përmirësimit influencon vetëm atë 
pjesë. 

N. 12, Trupi i përmendua, kur se 
të përmirësojë vendimin e Cjyqit Di 
lui.mi.t i. dU t'i ?trkasl fo,;m~m~t~'H!,t. 
të pranimit të kërkesës Diktimore ase 
të pretendimeve të para të ndergjy 
qësve ·Si anmiqsslë, kompetence e ka 
lim -kohe, <the ·aKt giyktrni. i diktuem 
përmban 'gjylclmi mbi. eserrcen e padis, 
i dergon D. C' të Dimimit· vendimin 
e sajë,ibashk'ë me aktei:.c;relati\le, për 
të ba shqjrtimet diktimore mbf esen- · 
cm .~ ,gjyll,.imit, ' ,, .. , 

N,;·'13. Si qi ... nuk· degjohet ma 
shumë 1:it ftij: h}rë k;fr,kim i përrnirë 
sim ven~imit; kpntra.~ l'llji aktgjykimit, 
nuk pranohet kërkim-përrnirësimi-kun. 
drejt vendimevet të leçituna prej tru- 

pit të, përgjithshme qe i përkasin re 
fuzimit të kërkesës për përmirësim të 
parë tue pranue kërkesën përrnirtsi 
more. 

Por kur se njani prej të dy palë 
vet të kërkojë përmirësimin e vendi 
mit ana tjetër mundet me kërkue 
përmirësimin e vendimit tue veprue 
si mbas nenit 222 lë Pr. Civ. 

N. 14. Kërkimi i permirësimit, nuk 
vonon eksekutirnin e gjykimit. 

N. 15. Neni 9 Ka fuqi prapave 
pruese dh ! për ato kërkesa p ·r,nir~ 
simore qi janë rregjistrue në gjyq t~ 
Diktimit para se hyn në fuqi kjo li 
gjë. 

N. 16. Kerkimi i thirj.s në gjyqë, 
kur se të jetë ba para hymjes së kë 
saj ligjë në fuqi, do të respektohet 
pa marrë parasyshë kondcjonet e 
tregueme në nenin I të kësaj ligjë, 

N. 17. Me ketë ligjë abrogohet 
neni 38 e 39 i ligiës mbi disa nderi 
me të ligjëve vepruese. 

N. 18 Dispozitat e kësaj ligjë do 
të respektohen mbas 16 ciitësh, që 
prej datës botimit zyrtarisht. 

N. 19. Ministr,ja e Drejt:'~is a shi 
e detyruerne me zbatimin e këtij li 
gji. 
Ministri i P. të Jashtme 
Zav, Minitri i Drejtësis 

H. Vrioni d. v. 
Ministri i Financavet 

S. Starova d, v. 
Ministri i P. Botore e Bujqësis 
Zav. Ministri i P. Mbrendshme 

Musa- Juka d, v. 
Raport-J ustifikativ 

Asht e ditun se kur u shpall vet 
qeverimi Shqiptar, Qeverija e athet 
shme për tl rregullue veprimet pati 
pranue përkohësisht zbatimin e ligjë 
vet turke që ishin në zbatim deri 
.diten e shpalljes së , nenshtetësiës 
s' onë, me kusht qi ligjët në fjalë si 
mbas nevojës që do të shfaqesh të 

ndroheshin me l'gië të rea të shtctlt 
t' onë, 

Pra në kctë mënyrë si mbas pro 
vokimit (Dega Civile) e pa të nevoj 
shme ndrrimi n c neneve 29 c 30 të 
shio.cës së procedurës civile tue pa 
të dobishem shqyrtimin e kërkesave 
të përmirësimit të vendimit W Dikti 
mit (Dege Civile) në trupin e përgji 
thshrne të kt.] gi}1qi e cila asht:e domo 
sdoshme dhe e arësyshme qi për të 
Irrgue ng atresat që mund të ngjajnë 
në rasë të mbarimi! të votave të for 
mohet' prej (!)) nandë v.tash tu, u 
ndodhë Kryetarët e të dy dcgëvet. 

Tiranë m : io. IV. 1926. 
Z. H. VRIONI (M. i Drejtësis): Si 

merret vcsht edhe ng1 raporti [ustIi 
kativ asht pa nevojë ndryshimi ~i ne 
nevi! 29 e 30 të ligjës Proçedurës Ci 
vile. Pika esencjale asht korrcgjiml i 
vendimeve nga ana e gjpqit diktimit 
në rasë 'pë. mirësi mi të vendimit të 
gjykatorëve. Ma përpara ketë vendim 
e përmirëso te vetem nji cl ~gë, dhe kë 
tu asht caktue se do të shqy. tonet 
prej dy degave. 

Pika e dy.ë asht mbi çësh ijen e 
posesionit dh ; për të tj.ra pika qi 
përshinë këjo projekt- ligië, Prandaj 
kerkolmë ndryshimin e ki!tyne arri 
kujve për mirëvajtjen e gjyqeve e 

Z. H. DEL VINA : Z. Kryetar ! E 
mjera Drej ësi qi ~gjithnji po vazhdon 
me disa ligjë shumë të mb.ta e po 
gjylprohet me gjylpana të ndrpshkta 
Sot pruëshim nga kryetarët c diktimit 
të na binin nji modernizim në ligjët 
t'. om t~ cilat të rregullojnë relacio 
n st familjare e të jetës nierzore, prit 
nim ligj~ qi do të na shpjerin n'u 
dhë të përparimit qi do te b ijmë të 
lulzojë kombin Shqiptar. Kur na mu 
ngon kodi tregtar, kur mbas kodit cl 
vil shitja nuk asht e drc:jtli, d. m. th. 
se në Shqipni as nii njeri nuk mund 

'~:, 
• 
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të blejë nji produkt qi nuk asht land 
e ruk xihet me dorë ; kur nuk kemi 
nji ligjë mbi të drejtat e grues shqip 
tare, mbi të drejtat Iarniljare, mbi shtu 
norizim kur na mungon ligja e tes- 

kritikoj as Qeverin, as diktimin, se dhe nlr e plotëson, nuk e refuzon. 
cuk asht e munduri qi diktimi të pre- Virnë në çeshrien e përmirësimit: 
gatisin edhe liglë, se ay nuk po mu- Këjo asht nji çështje juridike e ma- 
ndë të shqyrto] edhe aktet qi i vinë dhe. Kur giykan diktimit jep vendi- 
nga punët e teperta qi ka. Prandaj a- min e prlshies, dhe gjykata fillore in- 
ta nuk mund të jenë respo nsabel, dhe siston në mendimin e parë, atëherë 
nuk duhet t'i kritikojmë. thotë P. c., mblidhet trupi i diktimit 

ë 

d 
. .. t Kët Z. XH. YP!: Kam besim të plotë krejt, dhe i jep gjykim, a ka të dre]- 

oam en ne so . e u, 111 mungon , . 
1
• • 

1 
t d t·· .1 p 

1 
n arnarët e diktimit, dhe tham se ata të gjykata fillore apo gjykata diktimit, 

1g1a e e::; amen eve, e c, en iir a- . . , 
menti qi asht advokati i popullit e ka p~r rnue Janë prolesora Çesht] a qi : dhe jep mendimin e vetë dhe i a der- 
kerkue, e nuk na asht paraq.t, e cila vjen sot asht paraqit, asht fort e ne- gon gjykates fillore, dhe ajo duhet t'i 
lig•ë asht në zbatim tash 1000 vjelë vojshme, se shqyrtinvi i vendimit, ba- bindet këtij vendimi. 
e ma parë dhe sot në Shtetin Shq'p - het nga nji këshillë qi asht ma i naltë. Procedura Civile thotë të gjitha 
tar jemi të detyruem, të veprojmë . P~andaj proponoj të pranohet në përmirësimet shikohen nga dega ci- 

f prap me këto artikuj. princip e të vejë në komision. vile e diktimit, po në qoftë se ka nii 
* Sikur Qeverlja të na kish paraqit . Z. P. POGA: Me ketë projektë konil.kët, kush do l' a veshtrojnë? 
nit proiekt-ligië me të cilen do të a. ligjë qi paraqitet, kërkohet abrogimi Kë,o asht nii dilemë. Gjithë çësh- 
brogoheshin rnexheleja e llgj~t e tj :- i neneve 29 e 30 të ligjës të shtojcës tjet janë zhvillue në P. C., dhe në 
rd, të cilat kan nji mij të mbeta do procedurës civile. qoftë se pranojmë herë projekt tigjë 
1· a kishe pritë me duertrokitje, Pra- Z. H. VRIONI: (M. i D.) Ndry- , do të përzijmë çështjet e do të hu- 
ndaj proponoj qi këto modifikime qi shim. !. mbet e drejta e popullit. Prandaj jam 
~-a sjellë. ~~verija _1' i rre.wj_më, dhe I r P. PUGA: Abrogim ke thanë. ! i mendj~s të reft~zohet d~e të m~e-~in. 
te kerkojrnë nga ajo modifikime esen- Në projekt-ligjen qi asht ba, annulo i në veprim a'o qt ka kenë ma pare. 
cjale, se mjaft ma kemi shkue me li- hen artikujt 29 e 30 të P. C. të cilët i Z. H. VRIO~I: (\1. i D) Z. Del- 
gjë, qi edhe ai Shtet qi ma përpara caktojnë qi giyqi vështron gjygjimin i vina po i i thoë z. Poges bravo. Z. 
i ka pasë në veprim, i ka hjellë, me dyer të çeluna, dhe kë]o me k-të i Poga rr.Ic] nii ide konsesvatore, dhe 

Z. H. VRIOHI : (.\1. i D.) Jam d'a- projekt-ligjë hiqet, dhe kejo asht nji j tue th-anë b-avo, d. m. th. se edhe Z. 
kord me Z H. De lvinen për elabori- veptr e madhe, se po sa nuk bahet i e tij asht konservator. V. Dclvina ma I 
min e ligiëve të raja e moderne, se me dyer të hapuna, atëherë nuk asht i parë qi i mendjes qi ligjët të përga- 
ligjët qi sot janë në fuqi, nuk mund gjvq. Pastaj, në pro seduren c parë, i tiren të reja, dhe paralo'si Z. Poga, 
lë sigurojnë nevojat c jetës soclale I qi asht në veprim, kur dy palët duen I pr. Icron ligjët të përgatiten tl! reja, 
t' onë, po edhe Z. e tij, duhet të pra- të vejnë para diktimit m' u giykue, i dhe parafolsi Z. Poga, preferon ligjët 
noië se këto gjana nuk mund të b r- kan të drejë për ç'do sasi, 'dhe këtu ! e vjetra dhe nuk pranon të bahet nli 
hen me nji herë, dhe Qeverija mbi caktohet vetern r ur ata pad-ijna qi i i ndryshim. 
kctë sa ma shpejt do f i paraqesin përkasin pronsis prej 2000 fr. ar e I Z H. DELVIN A.: Un duertrokita 
nji _projekt-ligjë Z. s'uej. IG:jo qi pa· J lartë, dhe ma poshtë nuk kan të drejtë j z. Pogen, se tha, se ligjët në veprim 
ra Jttet sot, asht nii përmirësim i di- · Nuk e dijJ pse u a heqë ketë të drej. ! janë ma të mira [se këto ndryshime 
sa artikujve, ndrysbimi i të cilvetjasht të? Pra kë]o nuk asht aspak :nii gia i qi janë&paraqit me ketë projekt-ligië, 
pr të miren e popullit. Detyren e I e drejtë, se përpara gjyqit, sejcili gë- ! se këjo asht për faqe të zezë. Poga si 
elaborimit It: ligiëve të reja, nuk mund zon të drejta të njiniishrne dhe mund i nga ma të vjetrit advoket qi asht i 
t'a bajnë vetëm diktimi, po duhet nji I të ketë ç ~ht1c q: i tokoinë 'onorit të j shkoqiti nji nga nji smundjet qi ka 
bashkë punim e nii punim i math. nji përsonit, dhe për :-00 frang ka të i kë]o ligjë. 

Z, XH. YPI: Jam d' akord. me Z. , drejtë re venë para diktimit. Vimë ta. I r: H. VRIONI : (M. i D.) Shyqyr 
Iielvlnen dhe tham, qi ligjët qi kemi I ni në çështjen e gara icis: Procedura ! qi e gjete nji shkak! 

I I sot në veprim, janë nga ato qi i ka civile ka shumë zhvillime, dhe jep 15 i Z. P. POCA: Neve presim prej 
shkue koha, janë mykë dhe sot nuk I ditë kohë për plotësimin e garansis, ! Qeveris elaborimin e ligjëve të reja e 

a mentave e tj -ra li gjë shumë të ne 
vojshme, na bic nji ligjë mbi shqyr 
imin e vendimeve të bukura qi ka 
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t' i lamë të vjetrat, po jo të prishim 
ato qi kemi e të bajrnë konfuzjon, dhe 
nga ky shkak jam i mendjes të pre 
ferohen ato të vjetrat. 

Z. XH. YPI : Ligjët ~qi kemi në 
veprim, ishin të Turqis, dhe ata cak 
tojnë qi në rasë kur ka konflikt, mbli 
dhen dy degat e japin vendim. Neve 
diktimin përpara e bame në nji degë, 
dhe tani asht r.Ionnue prap në dy 
dega dhe prandaj asht i nevojshëm 
ky ndryshim. 

Z. H. VRIO~I : (M. i O) Këjo 
asht simpatija qi ka Z. Poga për dik 
tim, se ka shkue shumë mirë me to I 

Z. XH. YPI : N' asht se do të rnbe 
M n' atë mënyrë diktimi si asht sot, 
ky ndryshim asht i nevojshern. Z, 
Delvina thotë, 1' abrogoj më prosedu 
ren, po kur t' abrokojmë proseduren, 
atëherë t' abrogojmë edhe Shtetin se 
nji Shtet pa)igjë nuk muid t~ vszh 
doinë, 

Z. H. DELVINA: T' abrogojnë të 
vjetrat e të qesin të rejat. 

Z. XH. YPI: Prandaj mos të zgj 1- 
temi me fjalë, po t' apronojmë në pl 
rim dhe në komisjon t' a rregullojmë 
si e lypë nevoja. 

Z. li. VRIONI : (M. i D.) Z. Poga 
në vend qi te kërkojnë nji gia ma të 
mirë vetë prapa, dne i detë e tija nuk 
puqen me idetë e Z. Delvinës. 

Z. V. BAMIH ~: Vërejtjet qi bainë 
të ndër. Deputetet e Gjinokastres, janë 
shumë t' arëspeshme dhe nuk lypet 
t' i marrtm me lehtësi e t' i qesin po, 
shtë se këtu, nji qi ka nji dava prej 
2000 fr. ari për çështje posesjoni, ka 
të drejtë t'i drejtohet gjyqit e tjetri 
qi ka njl dava neri, makare për 5 
fr. ari, nuk ka të drejtë t'i drejtohet 
diktimit. Këlo më duket se nuk asht 
nji gia e drejtë, se ç' do njeri para 
ligjet duhet nji soj, dhe duhet të ketë 
nji drejtësi, si për shumë si për pak. 

I përgjegjem Z. të nder. Ministrit, 

të Dreitësis, dhe i tham, se ç'do ligië Nji shpisë së vjetër kur shifet se 
duhet të jetë si mbas kohës. Ministri- asht tue ra, i vihet trau dhe nuk pri. 
ja e Drejtësis na kërkon nli përrnirë- tet deri sa të goditet shpija ere. Or- 
sim. Do t' ishte ma mirë sikur të Ii- ganizatat Shtetnore she mballohen me 
llonte nji përmirësim i përgjlshem i shpi, dhe drejrësiia asht prapë në ket 
mexh-Iesë, se tu. ba kësi ndryshlmesh shkallë. Shembella asht e drejtë dhe e 
dita me ditë, do të shkaktoj, nji tur- arësveshme, e cila na jep të drejtë, si 
bullim, qi me gjykatësit qi kemi sot, Z, Delvinës si e Ihe mue dhe besoj 
nuk do dalim dot. edhe Z, Ministrit qi këmi të gjithë 

Sot jemi në shekullin e XX u du- dishire të përmirësojmë e të moder 
het edhe neve të bajmë si b in bota e nizojmë ligjët t' ona. A janë të drejta 
jashtm ', se kemi nevojë për K. C., apo jo këto ndryshime, ketë do t' a 
kod-tregtar, kod-penal etj. se ligj~t qi shofë komisjoni. Z, Poga kundershten 
kemi në fuqi nuk i përshtaten giendls se i bahet e drejta e disavet për shu 
e jetës sotme. Këto punë nuk mund ma ma të vogla se 2000 fr. ari, c kë 
të bahen as në oji mot, po no bare ti! : tu bashkohem plotësisht me Z. e tij, 
filtoj dhe të marrin kodet qi kan Shte- j po këjo gja mund tr ndryshohet në 
tet e tjera, dhe tue i m irr këto si ba- j komisjon. 
zë, tue studiue zakonet e vendit t'onë \ Sa për nJryshime, qi vendimet e 
të bajmë ligjë të reja dhe të bajrnë : gjykatavet do të shqyrtohen prej dy 
nji reformë radikal-. Asht turp për \ degave të diktimit, kë]o asht nji ne 
ne të mos marrim iniciativë me pre- :: vojë e domosdoshme, asht si i nji ne 
gatit ligjë të reja. : vojë e domosdoshme, asht si nji shty. 

Z. H. VRIONI: (M. i O). Këto : llë për nji shdi delikate. Prandaj jam 
ndryshime u panë n' interesen e po- '. i mendjes të pranohet në parim e të 
pullit. Ato pika qi nuk janë aqë të : shkojnë në komisjon. 

· mira, mund të ndrpshoh ~t në komi- Z. M. KASO: Nuk do të kishe 
sjon se nuk insistojmë qi të pranohet marrë fjalen, sikur Z. F. Vokopola mos 
pikë për pikë. të kishte prum shembullen qi na tre- 

Z. F RUSI: Edhe un jam d'akord ' goj. Zotërinj, godina e drejtësis asht . ' 
me mendimin e Z. H. Delvinës qi aqë e rame sa nuk mund t' a mbajnë 
kemi nevojë për ligjë moderne, ae ne- · asn]i shtyllë. Asht vertetë se asht mu- 
ve po mbajmë gjithnji jigjët e Turqls, udë e ltypet nji kohë mjaft e gjatë me 
qi edhe ajo i ka hjekë. Neve kerko]- pragatit liglë të reja, po bare hiç-oll- 
ml! nga Ministri i Drejtësis, qi ketë maz të bajshim ligjen e organizimit 
plagë t' a shërojnë nji orë e ma parë, të gjyq eve, 'dhe po t' ishte këjo ligië, 
e të na paraqesin ligië të reja e jo 
ndryshime. 

Z. H. VRIONI: (\1. i D.) E dijni 
fare mirë Z. e juej, se nji ligjë nuk 
mund të bahet për 4-5 muej, dhe pre 
gatitja e ligiëve të reja, do të pakten 
nil" mot-mot. 

Z. F. VOKOPOLA: Sot në të gji. 
thë rezullimin, nji gja duket në shesh 
lufta e kohës së rë me luften e kohës 
vjetër •. (Duertrokitje ). 

nuk do të kish pasë nevojë m'u pa 
raqit kj, projekt, se si pas r orga 
nizimit e si pas kohës të shekullit të 
sotçern, të tilla gjana nuk mund të 
gjajnë. Mos të mejtohemi për shtylla, 
se godina asht tue ra. Prandaj Qeve 
rija të na paraqesin ligjen mbi orga 
nizimin e gjyqeve. 

Z. H. VRIONl : (M. i O.) Pse nuk 
u pranue organizimi i Z, Pogës ! 

Z. KRYETARI: Kush asht antar i 
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pranimit të projekt-tigjës e të vejë në 
komisjon, të ngreh doren. 

Pra~ohet me shumicë. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi P, L. 

mbi krijimin e orgarizimin e nji Kë 
shillë Shteti, në parim. 

z. F. RUSI: Me qenë se asht :nji 
çështje me rendësi, lutemi t' axhurno- 
het. 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI: Bisedim mbi kon 

vencjonin në mes të Qeveris e të Z, 
Sati Vuçiternit për punimin :e shfry 
tëzimin e shqopes për llulla, në pa- 
rim. 

Ax:hurnohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi P. L. 

mbi institutet private, në parim. 
Këndohet raporti justifikuese P, L. 

si pasojnë: 

Raport•Justifikues 

shkollave, foshnjore, profesionale dhe 
të cilat detyrohen me i u shtruem 
ligjave Arsimore në fuqi dhe me 
ndiekun programa të pranueme e të 
pelqyeme prej autoritetit arsimuer. 
Me këto kondita institutet private mund 
të veprojnë lirisht sikurse janë tue 
fonksionuem në të gjithë Shtetet e 
bptës së qytetnueme. Rregullimi i di 
plomave dhe iëquivalencës (nilvlerdis 
se tyne ka për t'u caktue në mënyrë 
qi autoriteti arsimuer tue u bazuern 
në niisin e programave të ndjekuna 
prej instituteve private të mund t' i 
vërtetojë dhe kështu këto d'ploma të 
kenë vlivlersin në të drejtat qi akor 
dohen me ligjat e Shtetit. 

Drejtori i Përgjithshëm 
P. Pogoni d. v, 

Projekt-ligjë mbi institutet 
private 

Dihet se në të gjitha Shtetet e i Art. I. Mund të çilen shkolla Iosh- 
qytetnueme Arsimi dhe edukata e i njore, profesjonale të mesme me in 
brezit të ri asht gjithmonë nen mbi- \ ternate private të kësaj kategori]e të 
qyrjen e kontrollimin e Shtetit, për l drejtuerne prej përsonash të kalilikuern 
arsye se pregatit]a e oenshtetasve, të I nenshtetas Shqiptarë. 

I 

kohës s' ardhme me çllësinat e dije- i Art. 2. Institutet e përmenduna n'art. 
nit e duhuna intereson drejt për së ! t mund të veprojnë vetëm tue pasun 
drejtit kte, Tue pasun para syshë ketë i për gjuhë mësimi gjuhen zyrtare dhe 
parim Shteti lypset qi t' i ketë neo i tue ndiekun pragramat e adop.ueme 
vërejtje të gjitha institutet qi met ren I nder shkotlat e shtetit. 
me Arsim dhe edukatë ti! poputlit. I Art. 2. Ç'do institut privat detyro- 

' Me qellim rregullimi t' instituteve Ar- ! het me i shtruem ~plotësisht dispozi- 
I 

simore kemi pregatitun shkollat pri- ! tave të Jigjave arsimore në fuqi mbi 
vate. Deri me sot këto institute kan ! kontrollin dhe inspektim nga ana e 
vepruem pa i u shtruem nji incpek 
timi të regullshërn sepse si për më 
nyrën e çeljes si edhe të fonksjonimit 
të tyne nuk eksiston nji ligjë e ve 
çantë e preg ititun mbas nevojave 
dhe gjindjes së vendit t' onë ; tue 
pasun në kujdes qi çashtiet me ran 
dësi kryesore te kulturës dhe eduka 
tt's si!~ popullit të jenë nen nji kon 
trollim të ngushtë të Shtetit, në ketë 
projekt-ligjë kemi parapamë çeljen e 

autoriteteve kompetente. 
Art. 4. Drejtori dhe përsonali i 

shkotlave private duhet t' i kenë gjithë 
ato cilësina të parapame në ligjët ar 
slriore mbi përsonalin e institutevet 
Shtetnore. 

Art. 5. Shkollat e mesme dhe pro 
fesjonalet private nuk mund të mbaj 
në nxanës qi i përkasin klasëve fillo 
llore as qi të krijojnë të k~tilla klasë 
mbrenda në Institutet e tyne. 

Art. 6. Për veç përsonali për më 
simin e gjuhëve të huaja e të prole 
sorëve teknicjen specjalista për shko 
lla profesjonale, ndër institute private 
nuk do të përdoren profesor të tjerë 
nenshtetas të huej. 

Ari. 7. Equivalenca e diplomave 
t' instituteve private me diploma të 
lirueme prej shkollave shtetnore ba 
het vetëm prej Drejt. së P. t' arësimit 
tue I u përshtaturi nji rregullores të 
posaçme. 

Art. 8. As nji nenshtetas i huej a· 
se organizate e huej mund të hapë 
shkolla private në Shqipni. 

Mund t' i epet lejë, mbas nji vë 
ndimit të Këshillit Ministruer nji Sho 
qënije mirë bamse vetëm për çeljen e 
nii shkolle profesjonale ase të nji stre 
he të vorfënish bashkë me shkollë. 

Art. 9. Institutet private detyrohen 
me përdoruri librat qi kanë pelqimin 
e Drejt, së P. t' arsimit, dhe te mos 
përdorin ato tekse të ndalueme prej 
kësaj. 

Art, 10. Drejtuesi :1 Përgjithshern 
i njl instituti, privat asht i detyruem 
me i u shtruem urdhënat 'me shkrim 
të dhanuna nga utoritetet Arsimore 
dhe në sasë kundcrshiimi merren kë 
to masa : 

a) Për herë të parë porositet [dhe 
qortohet me shkrim prej Drejt. së Per. 
t' Arsimit. 

b) Për herë të dytë kundershtimi 
a na qvftë se vepron jashta progra 
meve të caktueme, pranon libra a të 
përkohshme të ndaluem dënohet me 
nji gjobë prej 100-500 fr. ari. 

c) Në rasë vijimi në kundershtim 
me liglat, programat e rragulloret ar 
simore në fuqi i myllet instituti qi 
drejton dhe vendimi i gjobimit ra i 
mbylljes t' institutit bashkë me proces 
verbalet te përsjelluna nga autoriteti 
arsimuer i qarkut i dërgohet preku- 

! roris për të bamun ndjekje ligjore. 
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Merren masat e përrnenduna në 
(B, e C.) kundër atyne qi guxojnë të 
hapin nji institut privat pa marrun 

· lejen si pas kësaj ligjë. 
Art. 11. )rejtuesi i _institutit pri· 

vat s'mund pranojë e të ~përdorë në 
sherbim nji mësues i cili asht qitun 
jashtë degës s' arsimit për. arsye ·të 

· forta · morale. 
Art. 12. Ç'do mësues i instituteve 

private mund të p-zullohet ose të për 
jashtohet nga sherbimi mësirnuer mbas 
raportit t' inspektoris së qarkut, për 
arsye të forta-në ushtrimin e detyrës 
së tij ase të sjelljes së keqe morale. 

Mësuesi i përiashtuem për shkaqet 
e fundit nuk mund të sherbej as 
me ndonji tjetër shkollë private jash · 
ta qarkut. 

Art. 13. Ç'do përson privat a sho 
qëni rnlrë barnse qi dëshiron me çelun 
nji nga Institutet e përrnendun n' art, 
1 dy muej para i drejtohet me nji 
lutje autoritetit Arsirnuer të qarkut ku 
do të çelet instituti. Në k-t lutje ka 
llëzon hollësisht vendin e ndërtesës, 
nlasin e kësaj (kategorin e institutin, 
numrin e nxanësve qi ka m e pranue 
sasin e klasëve dhe të dhomave të 
tjera, taksat qi kanë me pague nxa 
nësit e jashtem a të mbrendshern, në 
qoftë se do të kejë edhe internat, si 
edhë sasija dhe burimi i kapitalit qi 
shtihet në punë për atë q.Il'm. . " - ~ ~-~,. 

Art. 14. Autoriteti Arsirnuer i q ir- 
(kut detyrohet me shkue në vend ba 
shkë me mjekun e Qeve ris për t' i 
pa lokalet e destinueme për shkollë 
dhe me pregatitun nji raportë të kall. 
zuem hollësisht në asht se ndërtesat i 
përgjigjen nevojave teknike, pedago 
gjike· shëodetsije. Ky raport bashkë 
me lutjen e interesuëslt paraqitet në 
Drejtorin e P. t' Arësimit e cila ve· 
ndos mbi akordimin e kësaj, në qoft 
se nuk plotësohen kushtet e parapame 
në ketë ligjë. 

Art. 15. Në fillim të ç'do viti shko 
lluer Drejtuesi i nii instituti privat do 
të lajmojë autoritetin Arësirnuer të 
qarkut për viii min o shollës tue di ftue 
se kjo gjindet po n' atë kondit ~në të 
cili at u hap. Gjithashtu do '.t'i kum 
tohet autoritetit të qarkut çdo ndry 
shim i trupit mësimuer a i ndërtesës 
shkollore. 

Art. 16, Kur nji institut privat mby- 
11:t a me vendim t' autoritetit Arsi 
muer ase Drejtuesi vetë · pushon ve 
primin e shkollës, arqlva bashkë me 
regjistrat shkollore i dorëzohet auto 
ritetit arsimur, të vendit. 

Art. 17. Kjo ligji! hyn në fuqi qysh 
prej datës së shpalljes. 

Art. 18. Ministri;n e Dreiti'sis dhe 
ajo e P. të Mbrendëshme detyrohen 
me zbatimin e kësaj ligjë. 
Ministri P. të Jashtme e 
Zav. Ministri i Dreitësis 

H. Vrioni d. v. 
Ministri i P. Botore e Bulq. 

e Zav. Ministri i P. ts;: Mbrcndësh me 
M. Iuka d. v. 

Ministri i Financavet 
S. Starova d v, 

Z. M. KASO: Ne P. L. nuk pa. 
rashif :t qi kë]o ligië a do i'aplikohet 
pse nuk ka nji artikull të veçantë. 

Z. P. POOONI : (D. i P. A.) Ne 
voja na ka shtve t' elabo:0·1më treti! 
'..,, •••.•••.• i.\.1.4 ..JUljt\., L \,,,laLJU, e Rt: e 
projekt-ligjë, se të gji:hë shkollat pri 
vate, nuk janë rregullue nga pikpamia 
teknike shkollore, për arësye se nuk 
ka pasë ligjë të veçantë. 

Ato të pakta shkolla private qi ja. 
në, nuk quhen private, se mësuesit 
mbahen nga Arësirni n' ato shkolla. 
Shkolla private qi janë sot, ·do t' i 
shtrohen dispozitave kësaj ligjë, si 
per ekuivalancen e diplomave, si për 
tekste shkollore e.!J., se si e dijni ins 
titutat private, kan nji randësi të po 
saçme, se kan në dorë fatin e nxan- 

save dhe do të pregatisin brezin "e 
ardhshem, kan të bajnë me edukaten 
korntare dhe prandaj nuk mund të li 
hen krejt të lira. 

Kemi marr parasyesh inspektimin 
e këty.ie institurave, dhe kemi marr 
parasysesh ligjët e Shteteve tjera disl 
Shtete i kan konditat ma të I 0hta e 
disa ma të randa e na kemi gjetë 
rrugen e mesme' d, m, th. i vernë 11a 
nji kontrollim, rue caktue disa rregu. 
lia. si për përsonalin e shkollës, si 
nga pikëpama igjenike e shkollrs 
etj. 

z. i\t KASO: Nuk kam ukndretim 
për disa glana qi tha Z. Drejtori i 
Arësi.nlt dhe i gjejë t' arëspeshme, po 
masi këjo ligjë Ilet për instltutar pri 
vatë qi do të bahen sot e tutje, e 
mbasi si mb is shpjegimeve qi na d'ia 
z. e tij, këio ligjë do r' aplikohet 
edhe për ato institute privatë qi [an", 
dhe mbasi nii dispozitë e tillë mun. 
gon, duhet të plotësohet, po me qenë 
se Dhoma e Deputctve, si edhe komi· 
sjoni nu'< mund të bajnë nji plotësim, 
jam i mendjes qi pa hyem në bisc 
dim të kësaj çështje, t' i dergoh :.i 
Drejtorls Arësirnit për plotësim, 

Z, J. EREBARA : Përfaqësuesi i 
Arësirnit tha shkolla private. Un jam 
i trashë e r.uk kuptoj se ç' do me 
thanë shholla privati:'. Vjen nli mision 

i HUei Ha\iaa, Prancez, lngliz e kë- 
kon të hapi nji shkollë, due të dij a 
kan të drejtë këta apo jo. Pastaj fl. t 
edhe per gjprnnaz, d. m. th. se nji 
institut i huej mund të çelin gjymnaz. 
Un s'marr vesht dhe nuk dij se ku 
do t'i dalë fundi e kam frigë mos lë 
bairnë nji Turk! të vogel. 

Z, P. POG()NI : (D. i A.) Për 
shkolla private fl ~t qartas art. J. ku 
thuhet se mund të çilin shkolla Iosh 
njore, profesjonale të mesme me i1- 
ternate private prej përsonash të kua, 
lifikuem nenshtetas Shqiptar . 
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PERMBAJTJA: 
Rre~ullore mbi uniformat Zyrtarelpër 
nënbunsit Konsullar ; 
Ki•billi Ministruer vendim mbi cakti 
min e çmimeve për pijet, mbi vepri- 
me Kadastriale. : 
M, b, Mbrend. Qarkore mbi pagesat 
qi d0 të bajnë Zyrat e P. Botore. 
Shp. e Vakfeve, Financavet. 
Biaeqimet e Trupit , Legjislativ. 

kanë me pasë po atë uniformë me 
perjashtim se nuk do të jenë të qi 
ndisura prapa dhe në menget, 

4 a) Pantalonat për Ministr.1t Iu 
qi-plotë, Ministrat Resident dhe Char 
ge d' affaires kan me qenë prej asa] 
cohe me nji bande arit. 

b) Të tjerët kanë me pasë nji ba 
nde të zezë. 

5) Gjith ashtu të tanë kanë me 
pasë për dimer nji pelerin (capo) të 
zezë. 

6) Për koken adoptahet bikerni me 
nii kokard n' anë të djathtë me ngjyrat 
Kombëtare. 

a) Mrristrat Fuqi-plotë, Ministrat 
Resident dhe Charge d'Affairest për mbi 

Rregullore 
Mbi uniformat Zyrtare për 

nënpuosit Konsullar 
I' Për Nëpunsit diplomatik dhe 

Konsular të Shtetit Shqiptar adopto 
het 1'ji uniformë zyrtare. 

2) Uniforma në fjalë ka me pasë 
ndryshime shenjash si mbas degës blkornin do të kenë pendë të zezë. 
dhe ~rades. 1') Të tiërët nuk do të kenë pendë. 

3? Ministrat fuqi-plo.ë, mbrenda si 7) Për giith Nëpunësit e lart-për- 
~~:ft~ashtë. Shqipniës, kanë ~e, pas~ rnendun edhe të ç'do grade, adoptohet 
setren prej cohe bleu shumë t errët nji lloj shpate e hollë formë Franceze 
(tunique) në formen e setreve të tru- .1 d të t • •• b · . . . e ct a o vare prei n11 rez1 nen- 
pit diplomatik, vetem ka me ndryshue 
ni: kantitetin dhe në vendin e të qi-1 setres. 
ndisurit(broderies), në rnnyren qi vijon: .. 8) T: gjithë kanë .. me _pasë këpu- 

a) Vetem jaka manger dhe beli cet tustrine dhe doreza të bardha. 
prapa ka me qenë i qindisur me ar 0. Ministrija e P. të Jashtme dhe 
mberthehet përpara me nandë kapca Minis tr ja e Financavet ngarko hen me 
arit të cilat kanë me pasë për sipër zbatimin e kësaj Regullorje. 
koronen e Skender-beut dhe tetren A. Minister i Drejtësiës 
Z. nen te. Zav. Min. i Financave 

b) Ministrit Resident, Charge d'al- J. Kedhi d v. 
faires si dhe Kryekonsult kan me pasë Minister i P. Jashtme 
po ketë setre me ndryshimin që nuk H. Vrioni d. v, 
do të jetë e qindisur dhe prapa. Minister i P. Botore Buiqesiës 

c) Gjithë Sekretarët e Legacione- Zsv. Ministri i P. Mbrendëshme 
vet si dhe Kryekonsullet dhe Konsullet Musa Juka d, v. 

Na, Kryetari i Republikës Shqip 
tare, i mveshun prej vullnetit të po 
pullit me fuqinat sovrane të Shtetit, 

DEKRETOJMt: 
aprovimin e zbatimin e kësaj rregu 
llorje t~ pranuem prej K!lilhillit Mtnis 
truer. 

Tiranë 3-IX-926 

A. ZOGU d. v. 

Këshilli Minis·truer 
Mbi caktimin e çmimeve 

për pijet 
Vendim Nr: 287 me 3 IY - 926 
Këshilli Ministruer në -mbledhjen 

e tij të sotshme t! mbajtun nen Krye 
sin e Shkelqësis së Tij Kryetarit të Re 
publikës me antarë Z. Z. Josif Kedhi, 
Ministt:r i Drejttsis e Zav. Ministër i 
Fininancavet Muusa Juka, Ministër t 
P. Botore e Belqësis e Zav. Ministfr 
i P. te Mbrendëshme Hysen Vrioni 
Minister i P- të Jashtme, këndojë lu 
tjen apelore të tregtarëve (pij shitës) 
të Korçës, sbashkut me aktet tjera 
relative, me të clllcn piie-shtrslt ape. 
lojshin vendimin e Këshillit t' Admi 
nistratës s~ Korçës Nr. 73 dat~ 2,2.f .926 
të dhanun për caktimin e çmimit të 
pijeve (rakië e venë), tue kërkue mo 
difikimin e tij e caktimin e çmimit U! 
pijeve si mbas vendimit të dhanun 
prej Këshillit të Bashkiës s' atjes11me 

BKSH



FLETORJA Z'iRTARE 8 SHT A TUER 1926 ~~~~~~~~~~~ 

Nr.' 18 datë._19_~8;926'. tue tregu~ ~ë'. : disa pron]a qi ndodhi:~1 ." Ku~. Zem- / n:~!1t.:n __ <l~ anëtarët për qellirnin 
arësye nder-shkaqe tjera, se Këshilli bllak, Zvezde, Pendavinie e Krespan per per lolun. 
i .~ashkiës tue qenë se ka për a_~tarë 

I 
tue . i lan~ ", lir~ t' interesuernit 1 7-IX-92G N. 275 

persona nga klaset e ndryshme te po- me I u drejtua Gjyqit kompetent per _ 
pull it, duhet të konsiderohet si nji au- I shkak se plcqsiia e K 1 t. Zernbllak në 
toritet i posaçëm dhe asht me të ver- dishmin e dbanun kc trcgue se pro· 1 

tetë Q~ pozitë qi të ketë dijeni të niat në f.1alë ::ir.ë të Zonja vet nnlt-per-1· 
plotë dhe të caktojnë me të di'ejtë j menduna t' ardhuna trashizim prej a- 
çmimet e sendeve lë tregtits. 1 tit të tyne të ndyerif Nure Mersirut 11ë I 

Këshilli. ~_ini~~r~r në stud.ijm të ! ven~ ~i pleqsict c katundeve tjera V.:! ne oborrin e .'\k,lrcscs; olertat l'i- 
bamun \b1 te gjitha aktet e rriedhu- kane dekllarue se mbas sa ata kart , lloinë qysh nga data e sotme e deri 
na për caktimin e çmimit të pijeve dii-ni pasunr.t në Zve Je. Pandavinic (20) Shtator, e dhen-ja def'nitive mba- 
~v;,në e ra~ië) .qi . ~ër~bane . ~e~di~i / e ~;resh pan_ janë qenë W Nures S:diut ron (30) shtator rn2u. Për kondizione 
1 apoluem 1 Këshillit t Administratës c te Abdylit. . të sipër-mat rjes e të ndreqjes si dhe 
së Korçës e 'prej -spejgimeve të dha- Arëspnat nl: të cilat Këshill! Adrninis- pë r këqyrjen e planit e për informata 

trativ e ka mbështetë vendimin e vetë më te plota interesonjsit t'i adreso 
shifen me vend andej Këshilli Minis- 1 henë kësaj zyre brenda në afatin e 

nuna prej Drejtoriës së Pinancavet I 

t' atjeshme Nr. 269 datë 25-5-926 kup- j 
tohet se Këshilli i administratës para 
se t'i caktonte çmimet e pijeve në 
fjalë, ka ba hetimet e duhuna dhe tue 
i u konformue nenit 4 të rregullores 1 
mbi taksat e alkolit datë 13·8-1397, , 
ka dhanë vendimin ~ nevojshem; pra- - 
ndej hie marrë parasyesh se vendimi 
i apeluem asht dhanë si mbas lig'ës, 
vendosi ligjorimin e tij, 

Sekretari General : 
M. Curri d, v, 

Mbi veprime kadastriale 
V~aim Nr. 285 me 3-IX-926 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 

e tij Ut sotëshme · të mbajtun 
në Kryesin e Shkelqesis së Tij 
Kryetarit' të Republikës me antarë Z. 
Z. Josif Kedhi Ministër· i · Drejtësis e 
Zav, · Ministër i Financa vet, Hy sen 
Vrioni Ministër i P. të Jashtme, Musa 
Juka Ministër i P. Botore e Bulqësis 
e Zav. Mtnistër i P. të Mbrendshrne, 
këndojë lutjen apelore -të Zj. Zj. Asi 
rreke e Qerime të bijat e të Ndyerit 
Nure Mersin Zembllakut nga katundi 
Zembllak, së bashkut me aktet rela 
tive, mbi apelimin e. vendimit të Kë 
shillit Administrativ të Korçës Nr.627 
datë 4-6-926 me të cilin asht vendos 
ndalimi i veprimeve Kadastriale për 

C Si· 

hp. e Vakfeve 
LAJMERIM. 

Zvra e vakteve të Vlonës nxori 
në pckë-dhen-Ie rindrcqjen e dyqane- 

truer vendos ligjorimin e ati] vendi- I caktuar këtu me lartë. 

P 10 Vlorë l Shtator IH26. P. 954 
Sekretari General 1 • 

M. Curri d. v. 

mit. 

[ 
it 

QARKORE GJITH P REFE. E NENPREF 
Mbi pagesat që do bainë 

Zyrat e P. Botore 
«Qi sot e këndeië ç' do pagesë qi 

ka me ba ç' do lyr~ Botore në raio 
nin e sajë ka për t' a ba përpara dy 
antarëve të Këshillit t' Administratës 
lë cilët kanë me u shenjue prej anës 
së Preiektavet. 

Këta antarë kanë për të marrë pjesë 
edhe në pagesat që kanë për t'u ba 
në qarqet e Nenprefekturavet me kenë 
se spenzirnet e bamë prej Botores i 
përshien rajoni i Zyrës së P. Botore 
qe ka qendren pranë Prelekturës.» 

P •. r dije e veprim, këtu sipër u 
përshkruhet kopja e Qarkores N. 1599 
dat 4.IX-92G të Ministriës s~ P. Bo 
tore e Bujqësiës drejtue të gjitha Zy 
rave të P. Botore me lutje që t' cm- 

Nëpunësi i vakfit Vlonës 

Shp. e Financës 
Me vendimin e këshillit Adminis 

trativ me dat. 30-7-!16 për mungesë 
I of'ertuesash të meritueshme e konku 
. rimesh u zgjat shitja e IC dhetare W 
vona derr me l5 W m. vazhdues. 
Shkodër 4-1-26. 

Dr. Finar cës 
* 

Këshilli administrativ vendosi zg]a 
timin c afatit axhudikatës W së dhe· 
tës duhanit deri me 15-9-26. 

Permct 4-H,2G. 
Zv. Nenpref, 

Me vendimin të këshillit adminis 
trativ datë e djeshme u varë bartja e 
krypës e 5000 kuintalve krvpë prej 
Durrësi Peshkopë për fr. ari 20-20 
për koi~tal dhe 1500 kuintalve krppë 
prej Durrësit Matt! për fr. ari 16. 90 
pë. kuintal. Lëshim definitiv behet me 
1G udhtuës ditën e martë. 
Durrës 5.9.925 

Drejt. Pinancavet. 
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Bisedimet e Trupit . Legjislativ 
S E S J OJSf-I I I I_ 

B I S E D I f~1 ET E D H O [~ES S Ë D E P UTET VET 
Mbledhja e 42. 

E Marte 18 Mai 1926 ora 3.30 m. d. 
(Kryeson Z .. Kostaq Kotta). 

(Vijon nga num. 153) 

Pastaj nji artikull ma poshtë, thotë 
se nji i huej nuk mund të çilin nji 
shkollë, vetern nii shoqni mirëbase. 
Këto janë hollësina e mund të shko 
qiten në komision: 

Z. KRYETARI: Ata qi janë të rnr 
ndimit qi të pranohet, të ngrehin d ; 
ren. 

Pranohet me shumicë. 

Z. H. DELVINA : Un nuk e pra 
no], se nuk due të hye n' ato shkake. 

Z. KRYETARI: Bisedim mbi kon 
vcncjonin ndermjet të Ministris së 
Finan. e të Z. Mehmet Konitcë mbi 
formimin e nji shoqënis për zhvilli· 
min e kultures duhanit, në parim. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Ky 
projekt ka qenë paraqit në sesjoni i e 
parë edhe me· qenë se tani u votue 
ligja c banderolit, dhe ky ka të ba]ë 
me te, qi mos të bimë në kundrshtirn 
me ligjen e banderolir, lypi t' axhur 
noher. 

Pranohet. 
Z. KRYTARI: Bisedim mbi P. L 

mbi tarifën Konsullore në parim. 
Z. H. VRIONI : (\1. i J) Lutem 

t' axhurnohet pse e kam marre vonë 
e nuk jam i pregatitun. 

Pranohet 
Z, KRYETARI: Bisedim mbi pro 

[ektligjen e landës pa shpallje e kë 
thyerne nga Senati me modifilirne. 

Këndohet shkresa e Senat ' pa- 
son: N. 220 datë 15-12-925, 

P. T. 
Duomës së Dëputetvet 
Në përglegie të shkresës s' Uuej 

N. 279 datë 4-12-925. 
Kam nderin t'i benje me dijt€ a 

saj s': nderçrne Kryesi se Senati në 
mbledhjen e vet me datë 12· X-925 
pati në bisedim projekiligjen mbi »shi 
tien e Iandës pa shpall]e , të derguerne 
me shkresen c naltpërrnendun të ciko 
e pranojti me ndryshimet e poshtë 
shenuerne: 

a) në nenin e parë të projektligjës 
së naltpërrncndun u vërejte se në më 
nyren me të c.len ish pranuem prej 
Dhomës së Dcputetëvet, projekiligia 
kish humbur kr.]: shprtin dhe qelli 
min e saj »rne frazen nuk bahet pa 
shpallje, mbasi tetembëdhietë nenet 
që vazhdojnë me poshtë në ketë pro 
jektligje flasin vetëm për ato landë 
që lejohen p r shpallje, pra në qoftë 
se Janda do lejohesh me shpallje nuk 
ishte nevojë për votimin e kësaj pro 
jektligjë ; se sa për landën me shpa 
llje ashtë liglë e veçantë e cilia asht 
në zbatim. Kësillo] Senati nenin e I. 
të projektligjës në fjalë~ ka ndryshua I 

soj kompetencën e Këshillit· Adminis 
truer në mënyrë që këjo Këshille -t' i 
japë autorizim lej ej Ndryshimi ashtë 
herë si mbas srti~llit të parë në pro 
[ektligjen e bashka ngi i tun. , 

c) Senati tue marrë par"yshë se 
ro thue të gjitha nenet të kësai pro 
[ektligjë' 'iin redaktuem në mënyrën 
që nuk i [epnin kuptimin e.qarte këty 
ne; për ketë arësye e pa të ·nevojshme 
të redaktohet rishtasi projektligje .tue 
i dhanë sa ka qenë e mundun nji kup 
tim ma të qartë po tue ruejtun g,jith 
nii shpirtin e ligiës dhe qellimin e 
sajë. 

Praridej në .ligjen e bashkangjitun 
do të shitet ndryshimi' në formë. të 
nenevet të kësaj projektligië. 

Pra lutem qi ndryshimet e nalt 
përmenduna mbasi të merren edhe nji 

I herë në kujdesin t posaçme. prej se 

I 
ndë.çrnes Dhomës së Deputetëvet 
të na këtheh.t për me bamë vepri- 

I • . •• 
r met e pastaj më. · .. 
f, Me nderi me të posaçme .: 

Kryetari i Senatit 
P. Evangjeli: d, v. 

Këndohet ligja m~ : mo~if1kimet e 
në m~oyr~." e paraqiten në lidhjen e I Senatit si. pason : · ... ··. . . : ' . 
bashkangjitun. I Art. l Shtetasve qt sigurojnë giall, 

.b) në nenin e parë Senati vre jti s'e: nimin ~ vet me indystrie n ;;.e_ie t 
Këshilli Adrninistruer verte ton vetern I landë3,. \1 jepet .prJj .Këshillit -admin 
" drejtuesit .për .. lej~. janë apo ·n·~.k ~ tr~er pa sh~2·1· : ·.a~~prizimi lejes 
Janë k zanatit per m u marrë me m- I për me pre ne i'JCte e Shte dru 
dustrina të vogla, për me. b~ vcgl; ··për- punim lande, 
giith larësh për me i d'ijtë që t' f si~ Kjo landë shitet vetëm për nevo- 
gurojnë gjallnimin e vet,. dhe se nuk jut loka!e dhe në tregjet Shqiptare. 
ashtë Këshilla Adrninistruer që [epë Pranohet. 
leje, por zyra e pvjevet. Prandej Se 
nati në nenin e parë ndryshoj dhe cit- 

Art. 2. Nenpunsi kalorës i- pyjeve 
asht i detyru ar me she · · drurët 
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me damke e me numër renduer dhe 
për formalitetet e tjera me vepru si 
mbas dispozitave në fuqi të ligjës se 
ppjeve e të kullosave. 

Pranohet. 
Art. 3. Leja jepet për me pre ve 

tëm deri në 50 metro kub dru për 
se cilen shtëpi të shtetasve qe merren 
me nxejen e Iandës dhe në bazë t'art. 
I. t~ kësaj ligjë. 

Pranohet, 
Art. 4. Çmimi l druve nxiret si 

mbas tarifës e mbas largësis qe të 
kenë pylli. 

Pranohet 
Art. 5. Lejemsrrësi, në marrjen e 

lejes detyrohet me pague në dorë si 
kapar nji të katerten e të hollave të 
çmimit. Të mbetunat sigurohen me 
dorëxani të rregulltë ose me dorëza. 
nin e pleqësis se katundit dhe pagu 
hen para se të qit:t lashta pyllit lan 
da e preme dhe e pregatitun, 

Pranohet. 
Art, 6, Dorzanija e Pleqësis katun 

devet pranohet vetëm për ata që pre 
gatltin landen me sëpata a me share 
tt! dorës. 

Pranohet. 
Art. 7. Lëiemarrësit ose dorëzanë 

sve të kitij nuk u jepet leje e ri! pa 
paguar ma parë plotësisht të mbetu 
nat e çmimit të drurëve. 

Pranohet 
Art. 8. Të bartunit e të qitunit e 

taodt's jate p1llit bahet me diftesë 
bartje, Nf rasti! të kundertë laiemarrë. 
si detyrohet me pague çmimin e tak 
sen e metro kubit të landës së pa 
punu.eme dy fish ene përseritie i anu- 
llojet lejtorja dhn meren masa ligjore 
kundra tij. 

Prënohet. 
Art. 9. Për të premit e drunit dhe 

punimin e landës caktohet nji afat 
i arsyeshëm. Në .:aktimin e afatit me 
rret parasyshë shtina bujqësore. 

Pranohet. 
Art. 10 Nuk pra no het as nji shkak ! 

ose pretendim për zgjatimin e kohës 
se lejes. Lejemarrësl asht i detyruem 
me krye punimet mbrenda kohës së 
caktueme ne lejtore. 

Me kalimin e afatit lejtorja nuk 
ka fuqi ose vleftë. Landa e prcme 
ose ajo e punueme mberun paqitur 
jashta pyllit m brenda atij afati, i 
mbetet Shtetit dhe lejernarrësi nuk ka : 
të drejtë të kërkojë as n]e shpërblim, · 

t' art. 2 lejemarrësit që merren me 
induslrina të vogla dhe qe sjellin me 
pakicë në tregë me ose me kafshë 
mbartjes vegla si : pirajka, boshta, 
qerre, bishta spate, shpatlla samari, 
govata, bucela, sheqe e tjera stade 
kësodore. 

Taksa c këtpnc nxiret si mbas 
art. (>9 të ligjës se pyjeve t!! Shtetit. 

Pranohet 
Art. 16. Vetem në vende ku nuk 

ka komunikasjonc dhe tran spo.timl i 
ose rexim prej të mbctunaxe që de- ; landës asht fort me; mundime, nuk 
tyren, ose këihirn të ndenje pjesë prej nxirret lejtore për sendet si shtylla 
të hollave që ka dhanun. : hardhinash mertekë. drasa voresh, 

Pranohet : parmakë, qyrekë, furi, terplotë qetha, 
11. Në rast kur l.jemarrësit ose ( spilca, tuesa e tjera kësodore që sj? 

punëtorët ose njerëzit e tij shkaktojnë · llin me pakicë në treg katundarët me 
shpërdorime ose darn-ziarmi mbrenda : krahë ose me kafshë bat tje. 

I 
kefive që përfshijnë lejforja ndiqen si : Taksa e këtyne nxirret si mbas 
mbas ligjës dhe lelernarrësi humbet art. 69 të ligjës së pyjeve të Shtetit. 
drejtat e leitores, pa pasun të drejtë i Ky nen humbet fugin me ndreqjen 
për as nii pretendim. ! c rrugav ; për komunikacione. 

Pranohet. : Pranoh. t 
Art. 12. leje kësodore përrnendun : Art. 17. Kjo ligjë hyn në fuqi 

në ketë l'gië nuk jepet për ata pyje ! qysh prej dutës së shpalljes. 
që janë shitur ose qe shiten me adiu- ; Pranohet 
tikate ose që janë dhanë ose nepen 
me konçesion për eksploatim. 

Pranohet 
Art. 13. Jepen leje si mbas kësaj 

ligjë dhe për prodhimet e tjera pyjore 
që përfshihen në nenin 97 të ligjës 
së pyjeve dhe kullotave 

Çmimi nxirret si ; mbas dispozi 
tave të nenit në fjalë dhe veprohet 
si mbas neneve të kësaj l!gië, 

Pranohet. 
Art. 14. Në mbarim t' afatit te lej. 

tores nëpunsi kalorës i pyjeve dety 
rohet të kontrollojë pjesen e pyllit 
përfshimun me leje dhe formon ra 
portin. 

Leje nuk përsëritet pa u dhanë 
reporti prej nënpunsit. 

Pranohet. 
Art. 15. Nuk i shtohen formaliteve 

: Art. 18 Minislrija c P. Botore e 
: Bujqësis dhe ajo e Financavet dhe e 
Dr.jtësis ngarkohen me zbatimin e 
kësaj ligje. 

Pranohet 
Z. KRYETARI : Bisedim mbi P. 

L. mbi administraten e Postave-tele 
gralave e telefonave, definitivisht. 

Krye I. 
MONOPOLI 

Art. 1. Monopoli d. m, th. e drejta 
e të ngrefunit dhe të shfrptuernit të 
telegrafis me fil ose pa fil i përket 
velem Shtetit. 

Perjashtohen vetëm: 
a) komunikacjonet që përdoren për· 

rnbrenda nji shrëpiie për korespondim 
të dhomave ndermjet tpne 

b) vija e sherbimt t' udhes heliu 
rave. 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 8 SHTATUER 1926 5 

c) vijat ndermjet nii shtëpis treg- caktueme ose të pa caktuerne kurdo 
tare ose private dhe zyrave telegrafi- herë që t' a gjykojë të nevojshme, 
ke të Shtetit, per me këmbye telegra- Pranohet. 
mat ose fonogramat ndermjet zyrave Art. 5. Qeverija ka të drejtë me 
telegrafonike dhe të zotit të shtëpis. ndalne ç'do telegram ose fonogram 

d) Vijat ndermjet dy shpijave treg. qi ka me e gjyku·~ të rezikësqme për 
tare ose privata nji qyteti ose vendi Shtetin, ose të damshme për qetësin 
për lehtësi t' atyne dyv..:;" por kur të botore, kunder ligjëve të vendit ose 
kuptohet se kembehen edhe korrës- sjelljeve të mira. 
pondenca publike me taksa, Adminis- Pranohet. 
trata ka të drejtë me konfiskue gjithë 
materjalin e tyne bashkë me makinat. 

I. Tele grama dhe fonograma t~ si 
gurimit të Shtetit dhe të shpetimit të 
njerëzis. 

2 Telegramat dhe tonogramat- 'ur 
gjente të Shtetit. 

3. Telegramat dhe fonogramat ur 
gjente të Sherbimit. 

4. Tel· gramat dhe fonogramat ur 
gjente të privatëve. 

5. Telegramat dhe Ionogramat or- 
KRYE IV. dinare të sherbimit. 

Të Drejtat e Qeveris 6. Telegramat dhe Ionogramat or. 
Art. 6. Qeverija ka të drejtë me dinare të Shtetit. 

Z. F. RUSI: Art. 2. flet për auto- zgjatë vija e me ngrefë zyra në ç'do 7. Telegramat dhe fonograrnat or- 
rizimin e Qeveris me e dhanë' telelo- vend qi t' a shofin të nevojshme dhe dinare të private. 
nin koncesion, dhe ky artikull më me caktue orarin e llojin e korrispon- Pranohet. 
duket i tepërt. dcncës së tyile. Art. 9. Kopjet ose origjinalet e te. 

Pranohet dhe ngrehet. Pranohet. legramave dhe fonogramave dhe Io- 
(Art. 3 bahet 2 e kështu me ra- Art. 7. Qeverija në marrëdhanje nogramave nuk mund të nepen der- 

dhe). telegrafike e telefonike me Qeverit e guese, marrësve, përfaqësuesve legal 
Art. 2. Anijet (Vaporet) tregtare, hueja ka të drejtë me pe pelqimin e të tyne dhe gjykator,ve kompetente, 

Shqiptare, për me përdorue :mjetet e : të dy Dhomave me lidhë · marrëvesh- 1 mbassi t'i lyp:n me shkrim. 
komunikimit elektrik me lashtë anien, f tie të veçanta me ta dhe me caktue, Pranohet. 
janë të detyruem me marrun lejen e : në bazë r' atyne, marrëveshtjeve tak- Art. 10. Administrata e telegrafa- 
Qeveris, j sat e fjalëve per t'u kembpe. ve dhe telegrafave dhe telefonave për 

Anijet e hueja që kanë mjetet e j z. F. RUSI: Takra me këtë më- të ruejtunir e filave të saj prej filave 
komunikimit elektrik me jashtë anijen i nprë asht kundra Statutit se do të ra, të saj prej filave të saj prej filave të 
kur kanë hye ner ujnat e tokët Shqip, i ndehet populli. feqis elektrike të forta merr glith ma- 
lare kanë me marrë lejen e Qeveris : z. M. PILKU: (D. i P. P. P.) sat e nevojshme të rastit dhekur asht 
per me perdorue ato mjete. Atyne a- : Taksat telegrafike internacjonale kur nevoja ke të drejtë me ndalue zgjati- . ' 
nijevc qi s' ka me ju dhanë teje per : bahet nji marrëvesht] e, doemos do te min e filave të fuqive elektrike të for- 
perdorimin të [mjeteve në fjalë kanë j ra'Ifikohet n-a ana e Dhomave Le- ta ose me lypë kernb.min e direksio · 
me i u vulosë aparatat n' atë kohë qi j giistative. nit të tyne. 
të gjinden në ujnat e kufinit Shqiptar. Z. F. RUSI: Atëherë të shtohet me Pranohet. 

Pranohet. pelqimin e dy Dhomave. Art. 11. Kor të jetë nevojë me 
KRYE li. Pranohet. kembye direksionin e vijave të fuvet 

Përrjegjësi e Shtetit Art. 7. pranohetjsi pason: elektrike qi janë ba para të zgiatunit 
Art. 3. Shteti nuk pranon as për- Qeve rij i në marrëdhanje ttelegra- të vij we t' Administratës, shpenzimet 

gjegjësi civile të shkaktueme prej fke e telefonike me Qeverit e hurja e ti! shkrehunit dhe të ringrefunit të 
sherbirnit telegrafik e telefonik. ka të drejtë me pëlqimin e dy Oho- fyne i pagaen adminitrata · e postë te. 

Pranohet. mave me lidhë marrëveshtje të veçan- legrafave dhe telefonave. , 
KRYE 111. ta me ta e me caktue në bazë t'atp- Pranohet. 

Kontrolliai i Qeveria ne të marreveshtjeve taksat e fjalëve Art. 12. Administrata e postave te, 
Art 4. Qeveriia ka të drejte me ( për t'u kem bye. legratave e telefonave ka të drejtë me 

ndalue sherbimin tele gralike telefonik j Art. 8, Korispondencave telegrafike përshkue vijat e sajë në tokat, në rru- 
të mbrendëshme dhe të jashtme, p]c- : e telefonike dahen në shtatë kat-go- gat dhe në sheshet publike me kon· 
sërisht ose kroitësishr, p~r nji kohë të i rina, ditë që mos të ndalolnë në. mënyrë 

Pranohet. 
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të vazhdueshme a Iehtësin e Ievizies 
së nierëzis. 

Vijat e fuqive elektrike duhen me 
u zgjatë në mënyrë qi mos [të sjellin 
as nji dam dhe ndalim vijave të ad 
ministratës postave telegrafave dhe te 
lefonave. 

Pranohet, 
Art. 13. Administrata e postave te 

lefonave ka të drejtë me shkurtue o 
se me pre krejt githë drujt dhe pe 
mët qi ndalojnë zgjatjen e vijave të 
sajë dhe punimin e mirë të tyne. 

Pranohet. 
Art. 14. Administrata e posëtave 

telegrafeve e telefonave për të ngre 
funit dhe zgjatimit të vijhve të sajë 
ka të drejtë me përdorue tokat dhe 
faqet e ndërtesave private, por me 
konditë qi mos t'i sjellë as nji dam 
dhe ndalim punimit.të tokës dhe nder 
tesave, 

Pranohet. 
KRYE Y. 

Ndalime me ndeshkime 
· · Art. 15- Instalimi i telegrafis dhe 

telefonis me fil dhe pa fil privatëve 
pa lejë të përparsh me asht reptësisht 
i ndaluem, 

'Pranohet. 
Art. 16. Administrata merr masat 

ligjore me anë të Prokurorises së ve 
ndit kondre mos respektuesit t' arti 
kullit përparshëm dhe konfiskon prapë 
me anë të Prokurorie në vendin e I 
ngjarjes. gjithë korispondencat, veg 
veglat, makinat, dhe materjalet e tje 
ra t' atij dërdorlmi. 

Pranohet. 
Art. 17. Të. zotët e instalimeve te 

legrafike o telefonike qi mbas para· 
grateve c) e d) t' art. I. kanë kjenë 
të' leluem para çpallles k~tij ligji, janë 
të .detyruem mbrenda nji mueji me i 
u drejtue administratës posta v» tele - 
grafave e telefonave për persëritjen e 
lejes qi kanë pasë dhe në mos i u 

përsëritet leja e përparëshrne, shtre 
ngehen mbrenda 15 diteve me shkre 
fe instalacj oner. 

Instalimet telegrafike o telefonike 
me fil osn pa fil, qi mbrenda kohna 
ve të caktueme prej këtij artikulli nuk 
kanë marrë leje ligjore ose nuk janë 
shkrel, konfiskohen dhe tt zotët dë 
nohen me 100 deri 1000 fr, ari. 

Srenohet. 
Art. 18. Instalimet telegrafike 03e 

telefonike me fil ose pa fil të l.jueme 
me rasë të dyshimi , ose nevojë mu 
me u inspesjonuem prej Administrates 
së postave telegrafave dhe telefona 
ve dhe në qoftë se konstatohen ve 
prime të kunderligjëshrne ose jashtë 
konditave të lejës të zotët <lenohen me 
100 deri 500 fr. ari. 

Pranohet. 
Art. 19. Instalimet telegrafike o, 

telefonike private xetern tuc përmbu 
shë gjithë kushtet e ligjit munden me 
pas€ të drejtë me i lidhë zyrave tele 
grafike o telefonike të Shtetit. 

Pranohet. 
Art. 20. Të përhapunit e rnbëshet- 

ti.' sis korrespondencës telegraf ike o te 
lefonike lë fjalëve, si edhe të lajme 
rimit e grindjes nji;telegrami ose fo 
gogrami për nji përson tjetër asht 
rreptësisht e ndalueme. 

Nëpuuësat e telegrafia dhe telelo 
nis qi sh sërdorojnë ket besim dhe 
perhapin msheftesin denohen - me 15 
ditë deri me 6 muej burg ose gjobi 
ten me 50 e deri 500 fr. ari ose me 
të dy denirnet për nji heresh si mbas 
randësis së rastit. 

Pranohet. 
Art. 21. Nëpunësat e telegrafit dhe 

të telefonit që bajnë ose lejojnë me 
ba ndryshime në teksetet të nii tel i 
grami ose fonogrami, qi me dashje 
humbasin ose falsifikojnë nji telegram 
dënohen me nji meej deri tri vjet 
buru dhe ata zyrtarë qi kanë pasë 

dije mbi këto ngjarje dhe s'kanë, laj 
merue ku duhet me nji muei deri nji 
vjet. 

Pranohet. 
Art. 22. Nëpunësat e telegrafit 

dhe telefonit qi tue dashtë kanë vo 
nue ose kanë bamë me vonue koris 
pondancen telegrafike e telefonike dë 
nohen me nji muej e deri me nji vjet 
burg, dhe ata që kanë pasë dije dhe 
s'kanë lajmerue ku duhet me njëzet 
e katër orë e deri nji [avë burg. 

Prrnohet. 
Aatë 23. Nënpunësat qi telegramat 

ose fqpogramat private i shkojnë ose 
[ejojnë me i shkue si zyrtarë ose si 
servisa veç taksës gjobiten me 30 deri 
300 fr. ari. 

Pranohrt. 
Art. 24, Të mbjellunit e drujve 

dhe lë pemëve gjatë vijavu telegrafi 
ke o telefonike, të lidhunit c kaisheve 
ne shtxllat e tyne, të perdorunit e 
shtxllave per nii pune tjetër, të dam 
tuemit shtyllave, filave dhe izolaterë 
ve asht rrepësisht e ndalueme. 

Kundravaitësit denohen me 20 deri 
200 fr. ari ose me nji javë deri nji 
muej buru, Ne u vertetof të se të :ctë 
tuemit asht ba me qellim, <lenohen 
me 100 e deri 500 fr. ari ose me tre 
muej deri me tre vjet burg, 

Pranohet. 
Art. 25. Ata që gjat vija ve tegra 

fike o telefonike kanë me pre drunj 
ose p.më, me ba gropa, me rxuc e 
me godit -ndër.esa ose me ba punë 
tjera qi mund, të ndalojnë e të dam 
tojnë punimin e filan janë të dety 
ruem me lajmerue me nji shkrim ad 
ministra'en e postave telegrafave e te 
lefonave tre dit para se të fillojë pu 
nen ; Administrata murenda tre ditëve 
tjera ka me dergue nëpunësat tekni 
ke të saj per me marrun masat e t~ 
mbrojtunit të tvne. 

Ata që veprojnë kundra këtij arti- 
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kulli dënohen me lCO e deri me 500 
fr. ari ose me nii javë e deri tre muej. 
burg. 

Prenohet. 
Art. 26. Ata qi tue dashtë prishin 

vijat telegrafonike dhe kështu vonojnë 
korispondencat ose qi damtojnë nder 
tesat e zyrave telegrafonike ose ma 
kinat dhe materjalet dhe me ç'do më 
nyrë qi të jetë ata qi ndalojnë nëpun 
sat telegrafonike ose filërojtësat prej 
të kryemit e detyrës tyne dënohen me 
gjobë prej 100 e deri 2000 fr. ari o 
se me burg prej dy muej deri dy 
vjet. 

Ata qi kan rasa kryengritjesh të 
mbrendëshme ose të jashtme luftë ose 
me qellim brigandazhi ndalojnë ose 
vonojnë korlspondencen telegrafike a 
telefonike <lenohen si mbas dispozita 
ve të veçanta i të ligiës ndeshkimore 
në veprim. 

Shtytësit e këtyne veprimeve qu 
hen si bashkë punues të veprimeve. 

Pranohet. 
Art. 27. Ata nëpunësa telegrafi o 

se telefoni qi tue dashtë vonojnë ko 
rispondencen ose formalitetet e tjera 
zyrtare denohen me nji muej e deri 
më njj vjet burg. 

Kryetarët ose shtytësit e tyre de 
nohen me tre muej deri me tre vjet 
burg. 

Pranohet. 
Art. 28. Damet qi kanë me 

riedhë nga veprimet të ndalueme prej 
artikujve 20 deri 26 shpërblehen prej 
shkaktarëve. 

Pranohet. 
TAKSA 

Z. XH. YPI : Unë proponoj qi te 
legramet lP~r mbrenda Shqipnijet të 
pranohen me ma shuma adresa tue 
paguem taksen mbas tarifës, fjala vjen 
nii telegram ka tri udresa, dhu ai te 
legram ka trij adresa, dhe aj telegram 
r' i dorëzohet atij qi gjindet ma parë. 

Mbas disa shpiegime sh, pro e kon 
tra, si u shpjegue çeshtia u pranue 
ky parim. 

Art. 29 u pr snue si pason : 
Taksat telegrafike për mbrenda 

qy!eti deri me 20 fjalë fr. ari O.IS. 
Tej 20 fjalëve fr. ari O, 25. 
2. Telegramat private ordinare për 

jashta qytetit deri me 5 fjalë O, 60. 
Deri me 10 fjalë 0,75 
Tej 10 fjalëve për fjalë 0,05. 
2 Telegramet private urgjenta me 

tre fish të taksave të nenevet nji e dy, 
4. Telegramat e shtypit drejtue 

prej kujdo mbi emen të Fletoreve e - 
dhe krejt me lajme për t'u shippë 
deri në 20 fjalë fr. ari. 

Tej 20 Ijalëve për fjalë fr. ari 0,03 
Qindat 1, 2, 3, 4, dhe 6, 7, 8, 9, 

rumbullohen në qind 5 e 10. 
5. Telegramet letër të natës deri 

në 40 fjalë I, 50 
Tej 40 fjalëve për fjalë fr. ari 0,05 
qintat (rrumbullohen) 
6. Telegramat me barasim pague] 

në nji të katerten e taksë ordinare të 
telegramavet 

7. Lajmerirn marrjet telegrafike (5 
fjalë). O, fjalë). fr. O, 60 

8. Lajmerim ma-rrjet telegrafike ur 
gjent (5 fjalë) fr. ati I, 80. 

9. Telegramet për mbrenda Shqyp 
nisë mund të pranohen dhe me shu 
më adrese tue paguem taksen mas ta 
riles. 

10, Drejtimet e ndryshme të nii 
telegramit (T. M.) ç' do drejtim veç 
drejtimit të paeë për ç'do loo fjalë 
ose pjesë qind fjalësh fr: ari o,5o. 

11. Drejtimet e ndryshme të nti te 
legrami urgjent si ma sipër (vetëm 
dy fish) fr. ari l ,oo. 

12. Drejtimet e shkurtuna ose të 
marrëveshtuna për nji vjel fr. ar 40,00 

Për gjasht muej. fr. ar 22,So. 
Për nji muej fr. 4,oo. 
13. Telegramat qi ndalohen prej 

7 

derguesve para transmetimit. fr. ar o,25 
14. E drejta e preme për të dha 

nunit e kopjes të nji telegrami, për 
ç' do 1 oo fjalë ose' pjesë : 1 oo fjalësh 
fr. ar o, So. 

15. Taksë ekspresi (person -i posa 
çem) per ç'do klm. tjetër Soo m. j~ 
shtë qytetit 030. 

rn. E drejta e preme për ç' do 
diftesa telegrami të mbrendëshme (pa 
taksë tjetër) 050. 

17. Taksa e përvietëshme për ins 
talacjonet telegrafike o telefontke t' art, 
l, para c e d) fr. ar. loo,oo 

Pranohet. 
Art. 30 Taksa Telefonike mbrenda 

Shqipnis: 
18 [Taksa e t' abonuemit për 

fjalime telefonike mbrenda dhe 
jashtë qytetir për nji vjet. fr. ari 140. 

19. Vetëm mbrenda qytetit për nji 
vjet fr. ari So. 

2o. Ç'do fjalim për [ashta 'qytetit 
për ata qi nuk janë të abonuem fr. ari 
1,25. 

Për mbrenda qytetit fr ari o,So. 
21. Lajmërimet për me ftue në. te 

lefon nil përson · (të kerkueme jashtë 
qytetit fr. ar o,75. 

Mbrenda qytetit fr. ar o,25. 
Taksa fr. ar 1 dhe qint, So · janë 

për fjalime deri në tre minuta, ka\uen 
tre minutat kerkuesi i fjalimtt do të 
paguej edhe per tre minuta tjera. 

Fjalimet nuk mund të kalojnë 9 mi 
nuta. 

Shpenzimet e të ngrefunit të vija 
ve ç' prej centralit telefonik e deri ja- . 
shta shpis të abonuemve janë në agar; 
kim t' administratës, ato të instalirnir' 
brendshem bashkë me maqinat dhe 
veglat e tjera i ngarkohen të abonuem 
ve. 

vijon 
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drasa, çernento hekura et. Nevoja e 
këtyne gianave do të vertetohet prej 
zyres së P. Botore e të forcohet prei 
Këshillit administrativ të vendit. 

14. Të gliih gjanat mobiljet, e ve. 
glat qi sjelten për lutjetore e Isltor; 
e qi përdoren vetem për nevojë t' u 
shtrimit besimtar s. m. th. shtoje gjith. 
taresh, petka mesh et, gota kelshejta, 
statue figure kumona, flamuj, armo 
nium, qira etj. Nevoja e këtyne gja. 
navet do të vertetohet me nji diltesë 
prej anës së U! parit të vendit për ku 
gjana! janë të destinueme. 

15. Të gjith gjanat qi sjellen prej 
Bashkivet për lulzirn e zbukurim të 
Qytetit me kusht qi të bahet legali· 
zimi prej Këshillit administrativ të ve 
ndit. 

Gjanat prej të cilavet Bashkija mun 
të ketë ndoj fitim nuk përjashtohen. 

16. Vegla e orendi anije qi janë të 
nevojshme për mirë mbajtje, në qoftë 
se dagana nuk ~dyshon se përdoren 
për nevojë te tyne. 

17. Gjanat e ushqimit qi sjellen 
nga aniet vetë për ushqim vehtjake 
t' anijetarvet e t' udhtarvet me kusht 
qi këta gjana të mos qiten [ashta ani 
je e m'u shkarkuem në tokë. 

18. Gjanat qi sjellin me vedi ba 
nort qi janë përtej kufinit të vendir, 
në qoftë se tagri doganuër i tyne ka 
përcen fr. ari 2. 

19. Makinat e veglat me pjesët e 
përkatëshrne të cilat janë të përlash 
tueme ase kanë me u përiashtue m ~ 
ligjë të veçantë për zhvillimin e in 
dustris e të bujqësis së vendit. 

20. Shtazët qi janë të perjashtue 
me ase kanë me u përjashtue nga ta 
gri doganuer me ligjë të veçantë e 
për zhvillimin, shtim e përmirësim 
cillsuer e sasuer të rene, 

e·1sEDIMET E SEN.ATIT 
Mbledhja 33. 

E Hane me 24-5·26 ora 10 p. d. 
Mledhjen e kryeson z. P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 143) 

Gjanat qi nuk janë të përmendu na në ta 
rifë e qi ·nuk gëzojnë ndonii lehësirn a 
përjashtim ligjuer të veçantë, i shtro· 
hen tagrit doganuer 20°10 ad valorem. 

Art. 2. Vlefta e gjanavet qi pa 
guelnë 20°[0 si mbas art. I caktohet 
tue u mbështeturi mbi fakturen orgji 
nate të cilen i zoti i gjasë asht i de 
tyruem m' e paraqitun tue shtuem në 
deftesë (bejame) të giith shpenzimet 
e udhtimet e udhtimet e udhtimit të 
t! gjas deri në Doganë. Kur çmimet 
qi përmban faktura janë 2s·ro ma t'ul 
të se sa çmimet e shitjes së gjas në 
treg me shumicë, Dogana ka të drejtë 
me e çmue si mbas rregullores në ve- 
prim. 

Art; 3. Takset tjera shtetnore qi 
randoinë me tigjë të veçantë mbi al 
koolin, pijet etj. t' importueme e t'ek 
sportueme nxierren nga anë e Doga 
nës. 

Art. 4. Perjashtohen nga tagri do· 
ganuer gjanat qi permenden këtu 
poshtë. 

1. Ata qi vinë për Kryetarin e Re 
publikës e t@ familjes si mbas dish 
mis të vertetuëme nga i autorizuemi 
prej kryesis me urdhen të posaçme ..• 

2. Gjanat e përdoruerne qi sjellë 
udhtari me vedi për nevojë vehtjake 
a qi vijnë ma vonë, e në qoftë se do 
gana nuk dJ)shon se janë për përdo 
rim vehtjake t' udhtarit. 

3. Gjaoat e pa përdoruerne qi sjell 
udhtari me vehti kur tagri doganuer 
i tyne të mos kapërcejë 30 fr. ari në 
vjetë. 

4. Cingaret qi sjellë udhtari me ve· 

di kur mos të jenë matepër se 100 
copë cingareta ase 20 cingare të tra 
sha prej gjithësh (puro). 

5. Gjanat Vehtjake të përdorueme 
të nenshtetasvet Shqvptar qi vdesin në 
vend të huej. 

6. Veglat e përdoruerne bashkë me 
pjesët e përkatëshrne qi biinë zejtarët 
e mekanikët për ushtri min e zejës së 
tyne. 

7. Teshat shtëpiiake vehtjake, mo 
bilet e veglat e përdoruerne qi sjellë 
udhtari qi shperngulet prej nji vendit 
më nji tjetër për me zanë vend në 
Shqipni mjaft qi hyerja e tyne të ba 
het jo ma vonë se gjashtë muaj pr..:j 
datës së dishmis së shperngulies, Ky 
perjashtim bahet prei doganës mbas 
paraqitjes së nji dishmisë të vertetue 
me nga Bashkija e vendit ku udhta 
ri i shpërnguluri të ketë vendosua b_ 
nimin e tij. 

8. Gjanat historike etnografike, e 
të motëshme qi sjetlen për Muzet 
Kombëtare. 

9. Mostrat e modelet qi nuk kanë 
vleftë tregtare e nuk përdoren për qe 
Hime tjera. 

10. Barot, arërnët, topa, mitraljoza 
e municion lufte qi siell Oeverila 
drejtë për së drejti për vedi ashtu e 
dhe vegla e instrumenti të nevojshme 
për luftë, përdorimi i të cillavet i asht 
ndatue popullit. 

11. Arkivol (cerceuill) me trup të 
vdekunit, mbas paraqitjes së dokumen 
tave të tishueme nga autoritete kom 
petente. 

12. Gjanat bi hyn n' entrepot ex 
portohen në nji shtet të hue] mbre 
nda kohës së caktueme prej ligjës, 

13. - Landa qi sillet me qellim 
ndertimi për ndërtesa të Faltoreve! e \-------------- 
të Lutjetorevet d. m, th, trena, binar, Shtypshkroja .Nikaj,, Tiranë 
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PAJ rtME: për njl mot fr. ar 12 në I\ Dreitlml : Zvra e Shtypit li Nil cop! ! lavës fr. ar 0.25 ; njl copë 

Shc:lpn! ; fr. ar 20 Jashta; T I R A N ~ e jav!s s! kalueme fr ar 1.0J. 

Marrveshtje për nenshtetsi 
Turke 

Nga shkaku i keq-interpretimit të 
iraktatltqi ishte lidhun me Turkiën 
janë tue ndodhë konflikte nenshtetsi]e 
midis autoriteteve t' ona e nënshtetas 
ve Turq, të cilët udhëtoin" në Shqip· 
nie për punët e tyne vch iake, po 
shkaktohe i prot 'Stine prej anës së Le· 
gaffs Turke dhe nga ara tjetër për me 
evitue rcprezaj e të 1,a dobishme nga , - 
ana e Qeveries Turke kundra nenshte 
tasve t' onë qi vejnë në Turqie, po- 
rositeni me iu konformue pikrisht art. . . .. .. 
II të traktatit në f;ak, mbas të cilit tit Shqiptare due banues ne tokat e 
kuptohet qartazi se të gjithë ata Shqip· Shtetit të sipërthanun, qi nga hyrja 
tar qi banojnë në Tut qie, dhe qi du· në fuqie të kësaj marrveshtjeje do të 
ke mos pasë optue (zgjedhe) nenshtet- bahen nënshtetas të Shtetit Shqiptar. 
sien Shqiptare si mbas art. Ill vinë 
.në Shqipni : për kobësisht për me rre 
.zullue punët e tyne, duhet të njifen · 
dhe të tratohen si ncnshtetas Turk. 

Në kët rrast s'duhet të merret pa 
rasyshë ligji i nenshtetsiës Ottornane 

PERMBAJTJA. 
Min. e P. Mbrend. Qarkoret mbi Mar• 
vE-shtie për nenshtetsi Turke. 
Të ndryshme; emnirne në Ministrin e 
Financa vet; 
Shp. e Prefekturave mbi 
bartjen: 
Shp. e Gjyqeve e Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legji -Iativ 

postë 

Min. f ~. I[ M~~[~~~~Mt 
ijARKORE GJITH PRf FE. E NENPRtF 

në fuqie ne në, por lypset aplikue 
integralsht dispozitat e trakta'it të 
lidhun me Turkir n 

Kuptohet lehtazi se ky traktarneut 
s'aplikohet : I. mbi a'a Shqiptarë të 
cil.t gjende në Turkie përkohësisht e 
qi kih-hen në Shqipnie me pasaporta 
Turke mbi Shqiptarët origjinale 
prej Shqipnie dhe banuesa ndër vise 
të riera jashtë Shqipnies e Turkies 
(si b f. në Greqie) të cilët si mbas 
art. 7 të traktatit s' kanë mbajtë nen 
shtctslen Turke, por qysh vitit 1913 
kanë rruf j tun nenshte'sien Shqiptare 
dhe janë mbrojtun pr. j konsullatavet 
t' ona për I htësien e veprimeve. 

Këu ngitun po ju drgojmë edhe 
ni copë të traktatit me Turkien për· 
këthyem në gjuhën Shqiptare. 
15·JX·26 Nr, 1352-III 

Marrveshtje për mbi 
nen shtetësi 

A rt. I. 
Njerzët origIner të tokavet të Shte- 

Art. II. 

Art. Ill. 
Njerzët origjiner të tokavet të Shte .• 

tit Shqiptarë, në moshën ma nalt se 
tetmbdhjet vjeç, banues në Turqië mu .. 
nden në nji afat nji vjetsh tue fillue 
nga hyrja në fuqi të kësaj marrveshtje 
të lenë nensh 'etsiën Tyrke për me zgle 
dhë e me marr nenshtetsiën Shqiptare. 

Njerz ët që kan me dasht me zgje· 
dhë në ke të mësdyrë nenshtetsinë 
Shqiptare, detyrohen në motin qi va 
zhd .n mbasi t~ hyj në fuqi kjo mat .• 
veshtie, të qisin prej doret gjithë pa 
suniet e tyne të tundshme e të pa tu 
ndshms dhe me pague gjith borxhet 
Qeveritare e vehtjake dhe të shkepu 
nit giith rnardhanjet e tyne e të ikin 
nga Turqija me konditë që mos të 
kthehen ma atje, 

Por asht vendos që këta njerëz do 
të quhen si nënshtetas Turk deri me 
atë kohë qi do të përdorin të drejtën 
e tyne të zgjedhjes e të dalin jashtë 
kulinit të Turqiës 

Art .IV. 
Turqit me moshën ma tepër se 

te ërnbdherë vjeç, banues në tokën e 
Shtetit Shqiptarë dhe që në konfor 
mitet me përmbajtjet e kësaj marrve· 
shtje]e do të kenë fitue nenshtetslën 
Shqiptare ngd data e hyrjes në fuqi Nierzët origiiner të tokave të Shte 

tit Shqiptarë dhe banues në Turqlë në [ të kësaj msrrvcsht]e mbrenda në atë 
kol ën qi hyn në fuqi kjo marrveshtie f. mot do të k-në lehtësin të rikthehen 
mbeten nenshtetas Tyrk. në nenshtetsin Turke dhe dot' i shtro- 
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hen përmbajtjes së artikullit 3. Milot, Krujë, Hani Bsbait Tiranës, 
Art. V. - Viceve: sa Sh kod 'r, Shengjin Shkodër, 

Nierzët origjiner të tokave të Shte- me vendimin Nr. 277- ct. 41. Vlll. 26 
tit Shqiptarë që tue mbet në Tyrqi do të Këshillit a Irninistratës u zgjat koha 
të ruain nenshtetsin Tyrke, ashtu dhe adjudikatës deri me 18-9-26. 
njerzit origiiner nga Tyrql]a. do t' i -- --.--- 
kenë pasuniet e pronat ryne qr ndo- : Shp. e 61yqeve 
dhen në Shqipn! Ashtu edhe ata që ( I pandehuni për nji viedhie Kos- 
kanë nenshtetsin Shqiptare do t'i ke· i tandin Leka nga katundi Kolon] e Lu 
në gjithë pasuniët e pron it e tyne në : shnjes dhe sot me banim të paditun, 
Tyrqi, thërritet me u prezentue para këtij 

Art. i VI. : gjyqi për gjykim me d. 10 X-926 ora 
Grat e martueme do :ë gjyrrnoinë : më !O para mes dite. Pm në qoftë 

konditat e buravet të tyne dhe Ië.ni- , se nuk prezantol-et më datn dhe 
ja në moshin ma të vegje! se tetmbë- : orën e sipër caktuem-, ka me u ve 
dhet vjet do të giyrrnoinë konditat e : prue mas ligjit. 
prindvet të 1yne, për gihh ato qi i Himarë 31-Vlll-926 
përkasin zbatimit të përmbajtjes së p. 948 Gjyqtar Paqtues 
artikujve parakaluerne, LETER FTESë 

Art. VII. Theritet i paditeni Kristo Athanas 
Ata qi kanë lind në tokat e Shte 

tit Shqiptarë, edhe që në datën e të 
hyernit në fuqi të kësaj rnarrveshtje : Katuni Ve'idi 
tue mbajtë nenshtetsinë Tyrke ndo- .Navaricë b ibo 
dhen [ashta tokave Tyrke e Shqipta- 
re, do të jenë të lirë me zgjedh nen· 

- shtetsisë Shqiptare tue i dhanë auto 
ritetene konsulare të Tyrqië s nli de 
klaratë, mbrenda gjashtë muajve nga 
data e hyrjes në fuqi të kësaj marr · 
veshtj eie, 

Te ndryshme 
Emnime në Ministrin e 

Financa vet 
Tagrembledhësi i Drejtorls Finan. 

Vlonë Z, Atush Shaban Runa trans 
ferohet po me at detyrë në Zyren e 
Financës Fierit, dhe në vendin e tij 
emnohet Z. Ethern Shehu. 

Shp. e Pref ekturav ,1 
Mbi post-bartësin 

Vijon teli Nr. 2~12· 11. d. 2'7,8,926. 
Mbasi nuk duet ndo nji ofer 

tues për post-bajtësin Shkodër, Lesh, 

Andrea shtika më parë Banues në 
Borçë tash me banim të paditur që të 
çfaqet përpara gj}'qit Paqtuës të Er 
sekës me 15 Dhjetor 1926 dhe më o 
rën 10 para dreke që të gjykohet si 
i paditun për padijen që ka ngrehur 
kund/Lr tij paditësi Petro N. Prodan: 
për një Bore prej Lira lnglez e (6) 
gjashti! me kunatën ligjore të mara 

I 
hua me datë 13 Nëntor 1913. 

Në rast të mos çf..qunit ditën e 
përmendun të giyYit ka me u vijue 
gjyqi në rnunge-ë t~ t;ja si mas li 
giit, 

Kjo letër Ftesë p' r të zënë vendin 
e komunikimit si m-s nenit 26 të Pro, 
cednrës civile varet në sallën e giyqit 
dhe jepet për bulim n.ë Fletoren Zyr 
taëe të Republikës. 
P.10 Ersekë 28 Ou;;ht 1926 P. 953. 

Shpalljet e Kadastrës 

ulltoj 
,, një shtëp: 

bujku 
Z. Panaiot v. jemi nga kat, ardasovë kërkon ttra Zotënimet e tri copë 

pasunivet nalt shkrua sa rë cilat i ka të blera dhe ka (4e) vief që i mban 
nenë dorësin ligjore të vetë. · · 

Prandaj në pasuniet në fjalë kush do që ha ndo ujë kundrështim duhet 
t'i drejtohet Ne'1 p ref'ehturës këtushme Brenda (15) dim qesh pre] datës bot] 
mit kësa] shpallie në f'lteren Zyrtzrc. Për odryshe do të plo'ësohen forma· 
litetet e regjistrimit kadastral si mas vendimit Këshillit administrativ. 
p. 10 Delvioë Z7-VIII-U p. 949 Nrpunsi Kadastrës 

L. P. J. Muharem Beqir brenga V. Tra 
shgirntarët e Abss beut. 
L. S.>fiqje Bszi J. V. Mydo Milasi p. 
Aziz Pasha. 

Pasunin e nalt Shenurne Z. Muharem Bsqir bregu nga katundi Banani 
e ka nenë Zotimin e tij pa regjistrim kadastrale qysh prej 16 vjetësh pa 
ndalim e kundërshtim prej ndonjë ane. lpërrnenduri kërkon regjistrimin në 
mynyrën me (haki-karar) mbasi ka Iitu dhe të drejtën e haki-kararlt. 

Pra kushdo që të ket ndon]i kundërshtim për pasunin e nalt shenueme 
e ndodhur në katundin Banan] nga data e shpalljes brenda në një muaj t'i 
drejtohet Prelekturcs Beratit. 
p. JO Bi;rat 31-8-926 p. 951 

pssunia 
ar~ 

Strem 
12 

" " 
" 

Uoj Strem 
40 

Katundi 
ara kaminë Bananj 

ara pirë 8 

Kuliet re nja 
cop~ Rethuar me pyllin Merxhan, me ku. 

llotien e banbë-, e me Mitro jcninë, 
e me kola pitonë. 
id 12 
Rreth me rugë, e me arën e tyre. 

K u f i t 

Nëpunësi Kadastrës 
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Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON"""I I II. 

BISE O I r~ ET E OH O MES ,st DEPUTET VET 
Mbledhja e 42. 

E Marte 1~ Maj 1926 ora 3 30 rn, d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

(Vijon nga num. 154) 

shëm për telefon nuk bahet kërkund 
se unë ber të kemi aparatin në shpi 
mund tJ llafosi gjithë diren. Abone 
rn inti qi bahet përiashts asht vetëm 
për caktimin e numrit në librin e te- 

Personat o se shpiiat qi abonohen telefonit. 
për herë të parë pague.në nji taksë t~ Z, KASSO: Jam d' akord me ZZ. 
preme e të përgjithmonshme fr. ari 25. 1 Xh, Ypin e Bamihen sa për a bone 
_në q~ftë se ~bo~ohen për mb:er..~a dh= [ me t, por sa p tr kohen 3 .mi::uta a 
jashtë qytetit, dhe fr. ar. lo. ne qofte [ jo asht pakë, dhe proponoj te bahet 
se abonohen vetëm për rnbrenda qy- [ s minuta dhe taksa të jetë nji frang. 
tetit. I z. PILKU (D. P. P. T. T.): 3 mi- 

t, BLLOSH VII: Unë jam kundra 
taksës 1.25 pr fjali '11. për jashta qyte 
tit e për taksen o So për mbre nd i, 
dhe proponoi të bahet 0.50 përjashta e 

0.25 për mbre na. Bamiha për abonement asht e d.rejtë 
z. BAMIHA: Mbassi e instalon e e logjikshme, se kudo paguhet nji 

telefo iin me para të veta, pse W pa- taksë fikse për regjls'rimin në librin 
gu'i tak sen e abo tementir, kurse për e telefonit, po jo'nji abonernent i për, 
ç Io fj:lli,n qi ban paguen taksen. · vietshëm, dhe taksa paguhet si mbas 

Gjetke paguhet nji taksë fixe për . fjalimevet. \ 
regjistrimin e e mnit në librin e tele- ! z. M. PILKU: (D. P. P. '.T. T.): 
fonit, dhe taksa paguhet si mbas fja- I Nji person qi ka abonernentin nuk 
lime vet qi bahen. Për iash:a për 3 mund e5 flasin të gjithë diten, po do 
minuta asht niizet ccntim p"r rnrenda të Ilas.n kuer t' i v.në radha, se kë]o 
qytetit, 60 cts. përjashta qpretit, Në asht fakultative, 
qoftë Ee bahet kështu arka e Shtetit z. 1. EREBARA: Për zbritjen e 
do të fitojë ma tepër dhe do të baimë takses 25 cts. për mbrenda e ... 50 e's. 
nji gia si asht në të gjith boten. • për [ashta jam d' akord, po ro të jetë 

z. M. PIU~U: Nii person qi asht gjetke ashtu si thotë Z. Barntha atë 
ue rë nji njeri paguen 10,000 Franga 
për t-Iefon në vietë ; une me shka di 
në Wien ka abonarnente në daç pri- 

abo ië, ai nuk paguen për 
ban po p igue n ve'ëm al q 
ab one. 

:;a U(' qi 
nuk 'lslit I 

nuta mjaftojnë me Iolë mjaft, se nji 
përson mund të flasin 60 fjalë mini 
mum në dekik. 

Z. s. TOPTAN!: Ate qi thotë Z. 

z. o-, S. POJAHI: Më duket se / vatër, në daç neper hotelet etj. 
llafosemi xot, se liniet telefonike nu\ z BLLOSHMI: Unë nuk marrë 
mjaftojnë as për zyret, Unë kuer jam 1 
llafosë prej Barit me Brindisi kam p~. 
gue nji liretë. 

XH. YPT: u-e bashkohem P1e 
Z, Ba niher se abonement t përv] et- 

vesht pse nji qi bahet abone do të 
paguej nii taksë prej 140 Fr. në vjetë 
e nji qi flet për tri minuta do të pa· 
guej 125 F. v. usë qi nuk jam abone 
flas 10 ditë dhe në victë bainë 360x!O 

3600 herë nga l,25=4400 fr. Perveç 
kësaj ai qi asht abone do të thrasn 
të gjithë miqt e vet e jani e llalosniu 
pa pare, dhe kështu arka e Shtetit 
do të humbasin, Në qoftë se këjo ta 
ksë asht për instalim, atëherë mund 
i' a kuptoj, po ndryshe jo, Prandej 
kë]o duhet ndryshue, se nii taksë mund 
paguhet për rregjistrim për me u she 
nue numri në listen e telefonit. po jo 
abonarnent i përvjetshërn, e duhet të 
paguej si ai qi ka telefonin në shpi, 
si ai qi nuk e ka për fjalimet qi ban, 

Z. V. BAMIHA : Gjetkë e atyne qi 
kane punë me telefon, si bankiera, 
Bursiera, avuketen, hotelet, u vjen li- 

i sra mue] për muej për taksen e 
telefonit, dhe paguejn dy na 
poliona në muej apo ma pakë a ma 
tepër, si mbas fjalimevet. 

Sa për atë qi thotë 7. Erebara se 
në Wien nuk asht kështu, nuk ashte 
vertetë, se ajo qi thotë Zotniia e tij 
asht nli taksë Iixe për regjistrimin në 
listën e teHonit. po për fjalimet pa 
guhet edhe atje, 

Z. EREBARA: Nuk e dijë, po unë 
d_v vjet ndeja në Vim e nuk pagova 
gia. 

Z. V. BA MIH A: Pastaj asht edhe nji 
pa-drejtësi, se nji bankë ka shumë 
punë e e përdoron telefonin orë c ças 
kurse nji privat ka punë ma pskë, 
dhe pse të paguejnë të dv njisoj ? Unë 
nuk e kuptoi kctë bazë. 

V. PILKlJ: Uuë proponoi qi ky 
artikull të lihet për neser, qi t' a stu 
djojrnë ma mirë e t' a formulojmë 
si duhet. 

Pranohet. 
Artikulli 30 mbetet me u bisedue 

nji ditë tjeter. 
Art· 31, Dispozitat jashtë kësaj li 

gjë janë t' anuluerne. 
Pranohet. 
Art. 32. Këjo ligjë hyen në veprim 
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gjë Z. M. i Pinancavet se në kohen e 
okupasjonevct të huej këtu nuk ka pa. 
sun ndonji Shtet Shqiptar se si dihet 
nji pjesë qe okupue nga Austriia, nji 
pjesë nga ltalile si dhe nga Bullgari 
ja dhe nga Greqi]a Pra cilët [ane ata 
qi përjashtohen nga pansjoni se Z. 
Ministër asht nga Pogradeci dhe e di 
fort mirë qi at'herë merrësh!n dhe in- 

1912 deri 1914 edhe si thashë qi nuk 
janë këthye prap në Turqi. Ata qi e 
panë se u ftoh prap puna dhe se Shte 
ti Shqiptar nuk ishte i sigurtë e qi 
shkuen në Turqi nuk kanë ti! drejtë 
p msjoni, Kështu qi k)' artikull asht 
në favor të arkës së Shtetit se aj i 
pari flet për gjithërisht e dhe ky i cak· 
tou se cilët kanë të drejtë të marrën 

ternohëshn prej Q:verivet të ndrysh-:! pensjon. 
me. Tash këta nuk mundemi t'i ken- Z, F. RUSI : Më duket se Z. Mi- 
siderojmë si kur nuk kanë qindrue në nistrë nuk e kuptoj pyetjen q' i bani 
Shqipni. Se si thashë at'herë nt1k kish Z J Erebara. Z. e tij kish per qellim 
Shtet ~·hqiptar, por qenë okupasjonet qi duhet të mos periasntoh-n ata në 
e hueia të cilat internonin. punës të cil''t kanë hikun nga Shqip- 

Z. S. ~TAROY A: Ky a-tlkull asht nija në kohen e okupasioni: me qe 
i kjartë edhe shpjegimi i art. 6 qi l!im të mos qindronin në'l atë Qvve 
pranuem dije përrnblithte përgjithë- I rië të hue], por jashtë të qenë të lirë 
ri~llt. ci~ët nëpunës ~a~ë _të drejtë pen- 

1 

të pun?oin për shpëti~in e Atdheut. 
sioni st edhe ata qt kishin shërbye në Ky artikull nuk flet g1a për ata pra 
Qeveriën Otomane. Në kë'ë artikull I ndaj duhet të shënohet qi ata nëpu 
qi bisedojmë sod caktohen se cilët do I nës të cilët e vërtetojnë se kanë hi- 
të jenë ata nëpunës qi ksn shërbye në 
Qeverin Otomane dhe kanë të drejtë të 
marrin pensjon pr-] Qeveris Shqiptar 
d.m.th. ky artikull përmban vetëm ata 
qi me dokumenta justifikuëse e vër 
tetojnë se kanë ardhun dhe kan fillue 
në punë kë:u qi prej datës 28 Nanduer 
1912 deri 1914 e qi kanë qindrue gjith.1. 

nji këtu. 
Z. M. KASSO: Z, Kryetar : Kur · 

u bisedue dhe u pranue art. 6 ç1sh 
tja u rrah gjerë e giatë, Si mbas ar 
tikullit gjashtë qi kemi pranue të drej 
tat e nëpunëavet qi kanë shërbpe në 
reglimln" Ottoman janë shënue anbllok 
dhe me artikullin shtatë qi po blse 
doim sod do të caktohen se ~të cilët 
janë ata nëpunës qi kanë !ë drejtë të 
përfitoj në prej kësaj ligië. Si pas këti 
artikulli të drejtën e pensjonit e kan 
vetëm ata nëpunës qi kanë ardhuri 
nga Turqija edh'! kanë qindrue këtu 
tue lidhun fatin e tyre me fatin e Shqip. 
nis. Në këtë kategori shënohen vetëm 
ata nëpunës qi kanë ardhun në vitin 

kun për arëspe politike qi përmendem, 
të mos u humbet e drnjta e pensionit. 

Z. S. STAROVA: Në kish ketë 
mendim Z J. Erebara, atëherë nuk 
kemi nonji kundërshirn të bahet nii 
shtesë në ketë ar t'kull, për ketë kate 
gori nëpunës. 

Z, ]. HURSHID : Z. Kryetar ! Në 
se e quejmë vetën trashëgimrasë të 
Turqis atëherë në ketë ligj!! duhet të 
shënohet absolutisht se gj'th në ata 
Shqiptarë qi kanë shërbye si nëpunës 
në Tu-qi kanë të drejtë pensjoni për 
të marrë. Por këtë më duket nuk e 
kemi thënë as neve as komisjoni, por 
vetrrn kemi dashuri t'u lidhet nji shper 
blirn atene nëpunsëv ~ qi kan shërbye 
në Turqi dhe i kanë sakrif'kue t~ drej 
tat e tyne dhe kanë ardhun më 1912 
deri 1914. 

Në mos gabohem këtë kemi pasuri 
për qellim e prandaj bashkohem me 
mendimin e Z. H. Delvinës qi neve 
sod bajmë ligjin c pensjonevet të në 
punësavet Shqiptarë e në të nuk mu- 

ndet të fltlim dhe ata qi kanë shër 
shërb}'e në Turqi, Kjo kategori nëpun 
sash qi kanë bl kelë sakrificë nuk ja 
në vetëm ata qi u bashkuen me ls 
mail Qemale, se ka ephe të tjerë qi 
nuk mundnin të vljnin dot si ata qi 
kanë qenë në anen e jugut qi atje ka 
qënë Qeverija Greke. Pr.mda] na shper 
btimet e tyne nuk mundet t'i caktoj 
më në këtë ligi ', por n' atë qi do të 

I bahet posaçerisht për gjith veteranët. 
I z S. Sf AROV A : Po shoh se di· 
sa nga Z. Deputetë qi e kishin pranue 
ketë proievtin në komisjon kanë ndry 
shue mendimin e tyne. Po t' i kishim 
ba këto kundershtirne qi kur 'u bise 
due në komisjon, atëherë dhe na mu-', 
ndësh të bashkoheshim me ta mund 
t' i kishim përjashtue ata qi kishin 
sh-rbpe në Turqi. Por si thashë në 
komision nuk u pl no ii: kundr rshtim 

I dhe tash kanë ndt pshue mendimin. Me 
qenë se deri n' artikullin gjashtë asht 
pranue ky projekt sod nuk mundemi 
të këthcherni e të bisedojmë qi nga 
artikulli i parë. Prandaj le të prano 
het ketë radhë k.shtu si asht dhe kur 
të bisedohet për heren e dytë në qeft 
se e ka ndryshue shumica mendimin 
atëherë le të përjashtoh en shërbimet 
në kohen e rregiirnit Ottoman. 

I Z. S. BLLOSIIM': Kjo çashtie na 
u ba kangren, por sikur të ·gjykohet 
me të drejtë e pa marrë parasyshë a· 

I 
krab illekë zgjidhet shum lehtë. Kur 
pyeta Z. Ministrin e Pinancavetse ku 
asht'[bazue ky ligjë, qi p.rfsbln edhe 
ata nëpunës qi kanë shërbye në Turqi 
më tha se asht bszue në bazë [uridi 
ke tue na sjellë për shërnbëll edhe 
disa Shtere si Çekosllovaqi, Poloni e 
Jugoslavi. Po të qe kjo nli bazë juri 
dike sikur se e paskan bl dhe Shte 
tet e tjerë atëherë duhet të mos ketë 
përjashtim si kurse bahet në fjalë n'ar 
tikullin 7. E drejta juridike asht nji, 
si prr nierin ashtu dhe për tjetrin d. 
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m, th. në asht se ka në të dre] të të 
marrrn pension ata nëpunës qi kanë 
shërbye në shtetin okupues duhet të 
mos u vihet kufi deri në vitin 1914 
por të kenë të drejtë të martën pen 
sjon kurdoherë qi të vijnë si dhe të 
gjith ata qi kanë lenë pensionet e ty 
ne në Turqi. Por më përjashtimin qi 
ban art. VII. e drejta juridike po nda 
het më dysh S.! nuk u jepet pensioni 
të gji1hve atyne qi kanë të drejtë për 
të marrun nga Turqija, por vetëm a-." 
tyne qi ardhë si u ba Shqipnija .de ri 
në vitin 1914. Këtu kuptohet se fjala 
e Z, Ministrit dhe e atyne qi mbrojnë 
atë tezë vijnë në kundershtim se më 
nji anë bazohen në të drejten juridike 
dhe ana tjetër për bazë marrin pa 
triotizmen. 

Tash zo të bajmë nli analizim të 
vogel mbi patriotiz men. 

Zotrinj ! Si u ba Shqipnija më 1912 
gji1h ata qi janë interesue e dijnë. 
Shqypnija ka qënë e rrethuerne prej 
armiqve dhe ardhi nji grup njerës të 
cilët i admiron dhe do t'i admirojë 
histori e Shqipnis, dhe proklamuen 
vetqeverimin e ngrinë flamurin në 
Vlonë. Ata janë heroi. Me [këta nuk 

7 

e sodme. I lanë pas gjith ç' kishin shrnorë dhe ata qi çajten rrethimin e 
ngjarë tue njoh un nji si atë qi punoj vajtën në Vlorë të ~ cilëve t bij vet s'i 
por ja t'i japim dhe atij qi s'e ka i njohin dhe u thonë »cili jini iu, si 
nji të drejtë dhe privilegjë patriotike : edhe ata qi nuk aritën të venë në 
tue i vënë në nji listë herojtë dhe ve- : Vlo në se u nda Iu en. Në qoft se voto 
terantë e vjetër me ata n~ t~ cilët mu- : het artikulli shtatë kështu si ashtatë- • I 

ndet të kerë dhe anttpatriotë. Ne mar- ; herë s' kemi marrë para syshë as pa- 
shim për bazë piken juridike si tha i triotizrnë, as të drejtë patriotike, por 
Z. Ministër atëherë nuk duhet të baj- : aplikohet njl ,,sui g enerls». 
më përjashtim edhe tue mbyllun sytë : Z. S. STAROVA: (M. i Fininan- 
do t' a pranojmë tue thenë se u ba- : ca vet) Ky ligj~ bahet për pension dhe] 
zuem në nji bazë juridike. Në m' u : jo për shërbime patriotike. Sa për ve 
thenët se ky përjashtim bahet prap teranët jemi dakor qi të bahet nji li 
në pikparnjen juridike tue quejtun an- · gj-i posaçëm. Sod si thashë kemi li 
tipatriotë a'a nëpunësit qi edhe s'kanë ( giin e pensionevet edhe qi asht futun 
ardhun, kjo nuk ashtë e vërtetë se · edhe shërbimi i Qeveriës Otomane, 
pv kje kështu nuk do t'i përdornim : kjo asht ba në bazë juridike e jo për 
prapë në punë a'a qi na viinin. j patriotizrnë. E kam shpiegue edhe herë 

Z. S. STAROVA: Po baimë kon- · tjetër, prandej nuk do të zgjatem, por 
fuzjon. vetëm do t' a shpjegoj me dy fjalë. 

Z. S. BLLOSHMI: Thotë z. Mi- Kur u çkëput Shqipnija prej Qeveris 
nistrë se po bajmë konfuzjon. Po. Ba- Otto mane të gji th ata Shqiptare qi 
het konfuzjoq se ka bashkue Veteranët ; qenë nëpunës në Turqi të cilët u ndo· 
e ata qi hanin zerde a pilaf dhe tho- : dhen këtu ose ardhë deri në vitin 1914 
shoshin eivallah. Me ketë ~ligjë merr : dhe muer anë -si nëpunës të Shtetit 
pension edhe aj qi, kur i asht vrarë · Shqiptar, u janë njohun të drejtat e 
i vëlla] dhe i nipi nierit qi mund të pensjonit. Kjo asht nji bazë juridike 
ndodhet këtu në Parlament, të cilët e si thashë jo patriotike. Do t'u tregoj 
kanë rënë d 'shrnor për atdhe, u ka J nji shembell. Kur Çekoslovak]a u nda] 

mund të bashkohen nji pjesë qi kanë rënë me këmbë tue thënë "pis arnaut»! 
qënë nëpunës këtu e t'i quejm edhe Z; XH. YPI: Thuaji emnat kush 
këta heroj tue i ndarë nga ata në- janë ata. 
punësi! e tjerë qi kanë ardhun në Z S. BLL05HMI: Janë shum e- 
Shqipni ma von. Janë dhe disa qi dhe do t' i them edhe me ernën kur 
mbeten në kufi dhe nuk munden të të pranohet dhe ky artikull si u pra. 
çajnë dot rrethimin e të vilnin në nue art. VI. Ata qi mbrojnë tezën e 
Vlonë, Atyne nuk mundën t'u thu- kundërt thonë se ky artikull duhet të 
het heroj. Mundet të jenë ma tepër '. pranohet se asht formulue me nji më 
patriotë se zemra dhe sentimenti asht nyrë qi shpjegon art. VI. Unë lsi qe 
i msheftë, por jo dhe heroi. Prej aty- shë kontra pranimit t' atij artikulli a 
ne qi nuk rnundnë të vinin dot ka shtu jam edhe kondra këtij. Sod na 
pasun patriotë por në qoft se ata në_- I bajmë ligjin e pensionit për nëpunësit 
punësve q' u ndodhën këtu do t'u ba]- e Shtetit Shqiptar e jo për tjetër. 
më nji privilegj, ky nuk asht nji nder Sa për shperblimet patriotike ajo 
q' u baimë atpne qi mbetën jashtë. Si si e kemi thënë dhe herë tjetër të ba- 
thamë Shqipnija u proklarnue më 1912 het me nji ligië të veçantë ku të për- 
dhesi, kaloj shum laze ariti ne ditën mblidhen dhe bijt e atyne qi ranë di- 

prej Austrisë dhe beri vetqeverin e 
saj, konsul Hala, vajti dhe morri pje 
së në Qeveria Çakosllave dhe gëzoj 
të gjith të drejtat qi kish prej Austris, 
Por konsulli gjeneral Krali, nuk vajti, 
por qindroj në Ausir! [dhe sod asht 
Ministri i Austris në Turqi. U pyes 
Z, t' uej se si kur të vejë sod në Ça. 
kosllovaqi a do t' i njihet e drejta e 
pensjonit ? Asht e ditun se jo, Me 
këtë shëmbell pra mjaftoj të vërtetoj 
tezën se nuk asht marrë parasyshë 
pikpamja patrtotike por pikpamja ju. 
rid ike. 

Prej këtpne qi do të përfitolnë nga 
ky ligji i pansjonevet, nuk mundet të 
them se nuk ka nierës qi nuk kan pa. 
sun ide kornbtare para se të formohej 
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Shteti i jon. Por prs p nuk mundet të 
themdhe se këta mbet n nga e keqia 
se ma shumë donin qeveri-i ottornane, 
se po të mos qe kështu rruga qe e 
çelun edhe kurdoherë mundeshin të 
shkonin. Sod në Turqi ka nëpunës 
Shqiptare qi u dhëmb Shqipnija edhe 
mundet qi punojnë për të, por intere 
sat ekonomike i detyrojnë të mos lenë 
të drejtat e tyne atje e të vijnë. Pra 
këta me gjith qi janë patriotë edhe 
sikur të vijnë këtu nuk mundet t'u 
jepet pensjoni se atëherë nuk mjafton 
arka e 1 Shtetit vetëm për këtë 
qëllim. Pra baza asht juridike, por 
asht ba ky përjashtim si kurs: e kanë 
ba dhe gjetkë se përndryshe, st tha· 
shë nuk mundet t'i hajë ballë gjith 
arka e Shtetit. 

Sa për atë qi th i Z. S. Blloshmi 
se m'dis tyne do të marrën pension 
dhe ata qi kanë thënë "pis arnaut,, 
vëllait dhe nipit të ndonjinit, ky do 
të ketë qënë nonji ushtar vepër e ci 
la i përket ligjës së pens.onevet ush 
tarak dhe jo civil. 

Z. H. DELVINA: Unë falënderoj 
gjith ata nëpunës qi ardhen nga 'fur 
qiia e muar, pjesë n' administratë 
Shqiptare, por nuk mundem të ngar 
koj djalin qi t'i pague] uji rrogë atij 
dhe djalit të tij qi ka ardhun nga Tur 
qija d, rn. th. për nji sherbim qi asht 
bër në Qeveria Onornane t'u ngar 
kojmë aji taksë bijve t' onë. Taksi i 
paguhet Shtetit kur të kesh nji lirim 
sikur të siguron qetësin, lirin drejtë. 
sin etl., por jo më të kotë. 

Zoti Ministri i Financavet ka të 
drejtë qi dëshron të mej ata nëpunës 
patriotë qi kanë ardhun në adminis 
tratën që nga viti 1912. 

!5or midis atyne ka edhe të tjerë 
të dërguar nga Itihadi terekija për të 
ndalue të mos dilte i ndyeri Ismail 
Qemal deputej" Këtu janë depetetë e 
Vlonës dhe le të thonë në mos asht 

kështu. Dilmë nit Nënprefekt qi qe formuar nji «tekanud sandugii, në të 
dërguar në Vlonë pre] Talaat Pashës cilën ç'do nëpunës lë nji përqindje 
për të ndalue si thashë të dilte i ng;i rroga qi merr si në nji bangë 
ndyerl Ismail Qemali deputet dhe ma dhe kështu merr kamatën e të holla- 
pas ay u ernnue mytesarif në Resha- vet qi ka Irnë kur mbaron shërbimin 
dije. Ay mbeti këtu dhe vazhdoj në në Shter. Ky asht pansloni qi msrrën 
administratën Shqiptare. Pra av sod d. m. th. marrën ato qi kanë lerë 
të marrë pension dhe të i a paguej vetë e nuk merr ay qi nuk ka lenë. 
biri im? Qenë dhe të ii.rë qi vinin Pra me gjith qi nëpunësit t' on në 
me poror isa të iashtëzakonëshme si këto vitet e fundit nuk kanë dhanun 
nii, Prefekt në Be, at për të ndalue pensjon e nuk kanë të drejtë të ma- 
zgledhjen e Aziz Pashë Vrionit. Ay rrën por masi kombi i jon asht bujar 
rnb. ti këtu Pra duhet të marrë ay pen- do t'u pazue] dhe për këto vite. 
sjon si nji patriot nga ato qi do të Po!' për ata qi kanë shërbyer në 
lenë nëpunësit Shqiptarë ? Nuk asht regjimin Ottoman kemi porosita nga 
e drejtë. Për patriotët dhe veteranët populli ku na kanë thenë "illella, prej 
të gjith jemi dakord qi t'u jepet nli tync, «mialt sa kemi vejtur, por jo 
shpërblim si mirënjohtje, por nuk dhe t'u paguejm» Edhe kanë 11! dre]- 
mundet t'i futim në ligjin e pensione- të lë thonë se ata nuk u vinin gishtin 
vet. Tash do të- them dy fjalë ç'asht në plagën e popullit, 
pensjoni. Nëpunësi asht shërbëtor i Z. S. 3T AROVA : (M. i financa. 
Shtetit dhe kundrejt shërbimit qi ban, vet) Artikulli VI. asht votue. Tash 
Shteti i paguen rrogën. Tash ay për , po të mos pranohet i VIIti i cili shpie 
sa kohë shërbeu morri rrogën dhe : gon atë do të damtohet arka e Shte-' 
s' ka të drejtë të kërkojë tjetër se tit ma fort. 
mundet t'i thotë Shteti qi kur më Z. H, DELVINA : Thotë Z. Mini- 
shërb-ve të pagova, tash nuk ke no- stri se asht votue art. VI, Por e çvo 
nji punë me mua. Ashtu si i thotë : toj në prap kur të bisedohet për he- 
dhe nii privat .shërbëtoret të tij_ Në ren e dyll!,. Edhe ky i VIIti të prano- 
thënçi se nëpunësi ban nji sakrificë het i rafinuar. 
për Shtet S;! mundet nJ shërbim e (Bahen pesë minuta pushim dhe 
sipër fa gjejë nji ak-ident e të vritet, mbas pesë minutash mbledhja mbs 

shtillet prap) kjo s' ka të bajë se mund t' i OR'jasë 
dhe nji pontori tjetër dhe të shtypet Mbledhjen e Kryeson Nenkryetari 
në nji minierë. Me gjith ketë tri theori : z. Kol Mjeda 
janë pranue për çasbtien e pensione- \ Z, F. VOKOPOLA : Z. Kryetar I 
vet. E para asht nji theori e re e cila : Kur pranohet nji ligjë ma parë bahet 
nuk njeh pension Iare. E dyta asht ! fjalë për pranimin e saj në parim, 
qi masi nji nëpunës qi punon tridhet j Kështu u ba dhe për ligjin e pensio 
dyzet vjet duhet t'i jepet nii shpër- i nevet qi kem: në bisedim edhe si u 
blim edhe e treta qi ketë e kanë pra- i pranue i u referue komisionit i cili 
nue shumica e Shteteve! asht qi në- : si e shqyr:oi na e kthehu prap dhe 
punësi massi mbaron shërbimin e tij tash jemi tue bisedue për herën e parë 
të lidhet nenë nji rrogë. Ketë thamë art. për artikull. 
se e kanë pranue shurnic' e Shtetevet 
të cilët bahen prej nëpunës dhe@ta 
tue menduar të arrhmen e tyne kane 

·---- 
Shtypshkro]a ,,Nikaj,, Tiranë 
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PERMBAJTJA: I rn e baern hetime mbi të nalt-përrne- 
Min. P. Jashtme: Dekorimi i Kryemi- ndunin p.r gjendjen e tijë e të na 
nistrit dhe të Ministravet të P. Mbrend, nioftoni përfundimin 
ahme dhe të Luftës Jugosllavisë. 

1 
., • t, .• 

. p Mb d Q k bi f ti I përmenduni pa. qene zanë rop Mm. e . ren . ar ore m 1 a m 
e nji ushtarit austriak. në gradicken e rce në muajin Nar dor 
Të ndryshme emnirne në Min. Drejtësis 1918. 
Shp, ~ntendancës, Prefekturave, e Ka-1 Këtu sipër u përshkruairnë kopjen 
dastrcs. e shkresës Nr, 2581-1 dat 7-9-9W të 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Dekorimi i Kryeministrit 
dhe të Ministravet të P. 
Mbrendshme dhe të Luftës 

Jugosllavisë. 
Ekselenca e Tij Kryetari i Repu- 

blikës dekretoj dekorinin c zotërinlvet Ernnime në Ministriën 
Nikola U zu no viç, MiAistre- Presidente, e Drejtë sis 
Bozidar Maksirnoviç Ministr' i P. Si mbas vendimit të Komisionit të 
Mbrendëshrne dhe Dusan Trifunoviç, I posaçern për zgjedhjen e nëpunësave 
Ministr' i Luftës me Kordonin e M:ith të Drejtësiës e t' aprovimit të Shkelq. 
t' Urdhënit të Skenderb-ut - Kryesis së Republkës si mbas dekre- 

8-IX-26 Nr. 1910-VI. 1 tit Nr. 1475 ct. 4-9-926 Z. Mehmet 

MIH. ( ~- It M~R[H~~ijM[ 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPREF 
Mbi ratin e nji ushtarit 

austriak 
Legata e Austriës në Romë deshi 

ron të dije fatin e ish rob të luftës, 
autro-Ungarez Ullrich Franz Jozef, i 
lindun në Hangemboch e qi bante 
pjesë t'orient corp-sit. 

Lutemi prandaj, të keni mirësien 

Ministriës së P. të Jashtme, me lutje 
që të disponohen hetimet e në kjoftë 
se zbulohet gjasend mbi fatin e ush 
tarit të sipër thanun të na lajmoni. 

9-9-926 N. 2865 

Te ndrwsh1ne 

Pajuni, Gjyqtar Paqtuas i Kavaiës, 
transferohet si Gjyqtar Hëtues në Gji 
nokastër në vend të Z. Dervish Hys 
ref Kasinatit i c.Ili emnohet Gjyqtar 
Paqtues në Kava]. 

Shp. Intcndancës 

701) meter kanavacë, 100 kgr. pamuk, 
25 meter cohë të zezë, 300 patë dor 
za të bardha, 100 kallpak e sendet qi 
nevojiten për qepjen e tyne si penjë, 
toka e tjera. Veçanerisht qiti n' adju 
dikat dhe 300 palë çizme. paksimi 
vazhdon deri mr dalën 14-IX-926. 

Shpallet se kush të jetë dishrues 
për paksim t' i drejtohet kësaj zyre 
tuj pas si garanti nli letër kredit për 
pjesen e parë Fr. eri 2000 dhe për 
pjesen e dytë 2000 sto. 
7-9-926 N, 2181 

Kryertari lntendancës Përgjithshme 

Shp. e Prefekturave 
Zotnija e tij Shelqet Be] Verlaci, t 

Ismail Pash Verlscit, kerkon zotnimi 
me haki-karar për nji copë pyell pref 
(2024) dy mij e niizet e kater pendësh 
qi ndodhet në katundin Pajun t ' Elba 
sanit me kufij të ditun, 

Si mbas vendimit me Nr. 650 
I 

D. 3-9·926 të Këshillës së Adminis- 
tratës këtushme, shpallet me nji afat 
(15) pesërnbëdhe-ë ditësh S:! kush ka 
ndo] kundershtim në ketë pyell 
duhet të drejtohet Këshillës Adminis 
tratës s2 kësaj Prefekturë rnbrenda a- 
fatin e caktuern, për ndryshe epet ve- 

Adjudikatë j ndimi për me u ba veprimet ligjore 
Komisioni i mbledh un me daten për dhanjen e de ftesës së Tapis Zotnis 

6-IV-926 qiti në adjudikatë materjatin së tij Shelqet Bej Verlacit. 
për rroba të Gardës Presidenciale 701) P. 10 Elbasan me 7-9-026 P, 958,111 
mtr. stof. të kuq, 1800 meter astar, Zav, Prefekti Elbasanir, 
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* 
Zotnija e tij Shefqet bej Verlaci, i biri 
i Ismail Pash Verlacit, kërkon letër 
Zotnimi me haki-karar për nji copë 
pyell prej (5426) pesë mi] e katër qind 
e njizet e gjasht pendësh'[qi ndodhet 
në katundin Pekisht t' Elbasanit me 
kufij të ditun. 

Si mbas vendimit me Nr. 650 D. 
3- ~~926 të Kl!shillës së Administratës 
këtushme, shpallet me nji afat (15) 
pesë mbëdhitë ditësh se kush ka ndo 
nji kundershtim në ketë pyell duhet 
të drejtohet Këshillës Administratës 
të kësa] Prefekture mbrenda në afatin 
e caktuern për ndryshe epet vendimi 
për me u ba veprimet ligjore për 
dhanjen e deftesës së Tapis Zotnis tij 
Shefqet Bej Verlacit. 
P. 10 Elbasan me 7-9-26. P.95811 

Zav. Prefekti Elbasanit 

Zotnija e tij Shelqet Bej ~Verlaci, 
i biri i Ismail Pash Vei lacit, kërkon 
letër Zotnimi me haki-karar për nji 
copë pye ll pre] (768) shtatë qind e 
e gjashtdhetë e tetë pendësh qi n Io 
dhet në katundin Muçan t' Elbasanit 
me kufij të ditun. 

Si mbas vendimit me Nr. 650 D. 
3. 9-926 të Këshillës së Administratës 
këtushme, shpallet me nji afat (15) 
pesëmbëdhetë ditësh se kush ka ndoj 
kundeshtim në ketë pyellë duhet të 
drejtohet Këshillës Administratës të 

qujtuni Rifat Dellalisi banus në 
Shiak në bazë ff nie Dishmies private 
qi ka në dozë kerk m Jeter Tapi mbi 
n' ernen të vet per nji copë tokë 75 
dynymsh të (cilen me ketë diftesi e 
ka pasë ble prej të qujtuait Ali Mur 
viqit banues ma parë në Shiak e tash 
me banim të pa dijtun. 

Pra me anë të kësaj shpallje i ba 
het me di]t t' interesuemit qi mbre 
nda cii muejii. prej datës së shpalljes, 
të prezantohet vehtë 'ose Përfaqë- 

1 

sues e të paraqesin dokumentin per 
--- çiljen e Gjyqit, përndryshe në rnba- 

Shp. e Radas frës I 'im _1' _afa.~it, lu.~si~. d~ t' i. epet let:r 
LAJ \1ERIM zotrnmi ne baze te dispozitave të h- 

l qujtuni Gani Dellalisi banues në 
Shjak në bazë të një Dishmies private 
qi ka ne dor kerkon lerer Tapi në 
emen të vet për njicopë tokë 150 dy. 

kësaj Prefekture, rnbrenda në afatin e 
caktuem, për ndryshe epet vendimi 
për me u ba veprimet ligjore për 
dhanien e defresës së Tapis Zotnis së 
tij Shelqet Bej Verlacit, 

P. 10 Elbasan me 7-9-926 P.958-l. 
Zav, Prefekti Elbasanit 

Zotnija e tij Shelqet Bej Verlaci, i 
biri i Ismail Pash Verlacir, kerkon le 
tër zotnirni me hak i· karar për nii copë 
pyell prej (3952) tri mij e nand qind 
e pesëdhet e dy pendësh qi ndodhet 

' V në katundin Xibërrake i' Elbasanit me 
kufij të ditun. 

Si mbas vendimit me Nr. 650 D. 
3-9. 926 të Këshill. s Administratës kë 
tushrne, shpallet me nji afat (15) pesë 
mbëdhetë ditësh se kush ka ndo] ku 
ndërshtim në ket ppell duhet të drej 
tehet Këshillës Azrninistratës të kësaj 
Prelektsre mbrenda në afatin e cak 
tuem, për ndryshe epet vendimi për I 
me u ba veprimet ligjore për dhanjen 
e dëftesës së Tapis Zotnis së tij Shef. 
qet Bej Verlacit. 
P. 10 Elbasan më 7-9 926 P. ()58 

Zriv. Prefekti Elbasanit 

Bisedimet e Trupit 
SESJO~I I 

B I S E O I M E T E D H O MES S E 
-Mbledhja e 43. 

E. Merkure 19 Maj 1926 ora 3.30 m. d. 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

(Vijon nga num. 155) 
Prandaj. unë nuk do të flas për- 

gjithërisht se ç'ashtë pensioni se si 
thashë këto u thanë kur u pranue në 
parim. Gjith ashtu nuk do të flas se 
ku u bazue Qeverija qi në ketë ligjë 
futi dhe shërbimin e nëpunsavet Shqip- 

nyrnsh të cilen me ket~ diftesë e ka 
pasë ble prej W qujunit Mustafa Me 
haniq banues ma parë në Shjak e 
tash me banim të pa ditun. 

Pra, me anë të kësaj •shpallje i ha, 
me dijt t' interesuemit qi mbrenda 
nji rnuejit, prej datës së shpalljes, të 
të prezantohet vehtë ose perlaqësues 
( . 

e të paraqesin dokumentin per çiljen 
e Gjyqit, përndryshe në mbarim (:i, 
fatit, lutsit do t' i epet leter zotnirni 
në bazë të dispozitave të ligjit ukud,itë, 

Durrës, me 9-9-926 
Nëpunsi i Kadastres 

* 

giit udukatë. 
Durrës me 9, 9, 926 

Nëpunsi Kadastrës 

Legjislativ 
II_ 

OE PUT 'ET VET 
tarë kanë shërbye në regjimin Otto 
man se dhe kjo çashtje morri fund 
qi kur se pranuem art. VI, të këtij 
ligji. Prandaj fjalën t' imi do t'a ku 
fizoj vetëm në procedurën qi duhet 
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FLETORJA Z\RTARE 10 SHTATUER 1926 3 . . --- 
të ndjekërn. ato qi ka lenë, se nji nëpunës le nji ( borxhet. Vdiq Turqiia dhe ne në mos 

Art. 32 i Statutit na thotë kështu : sasie shurn ma të madhe edhe merr : trashguern gjë tjetër prej saj, trashë- 
"Votimi i ligjëvet bahet nji herë pa- ma pak ; edhe nji qi 1,a lenë shurn : guam intelektualizrnën se po të mos 
rimisht e dy herë artikull për arti- , ma pak marrë nji sasië shum ma të : qenë ata qi mësuar në Turqi nuk do 
kull në tri dit të ndryshme». Si mas j madhe. Kur nuk rniaftojnë këto të të kishim njerës qi do të formonte 
kës3j dispozite na nuk mund të bajmë ( holla deficitin e plotson Ark' e Shtetit nji shtet, nuk do të kishim dy njërës 
me fjalë mbi artikullin VI. bisedimi i j Prandaj nuk mundet te quhet kurrë qi të na seprezantonin Shtetin t' onë 
të cili! morri fund për herën e parë ( ashtu si thotë Z, Delvina qi asht si si mbrenda dhe jashtë. Shteti jon u 
Tash duhet të kufizohemi n' artikullin ( Aji bankë. Si thashë riteruern projek- reprezantua prej atyne qi kishin, 
Vil. c të tjerët qi pasojnë n.bas këtij. j tin e parë se ishte i rendë për arkën stedjuar në Turqi. Ata na reprezan- 
Artikulli VII, qi jemi tue biredu-, j e Shtetit se kujdo i interesonte ma tuan n' Amerikë, ata n' Itali dhe gjet- 
shpiegon secilët do të jenë ata qi do / mirë të dilte në pension se të rinte kë. Kjo pra asht baza juridike. 
të marrën pensjon si mas së drejtës j në nëpunësi. Nga kjo bamë ketë të Z. S. Blloshmi na thotë pr rp se 
qi jep art. VI. të cilën si thashë e ( dytin i cili si u oranue në parim u . po të pranohet ky artikull në ketë 
kemi pranue dhe nuk mundemi të i dërgue në komisjon ku atje u përkrah : mënyrë do të përfitojnë dh : ata qi 
b1jmë fjalë sod. Me .g.ith se mend i- ) aqë prej Z. H. Drlpinës e tjerë pje- : u kanë renë me kem bë dhe i kanë 
met e disa prej paratolsëvet k:111ë ; starve q' ishin në komisjon sa na j sharë dëshmorët e kombit. Unë po 
ndryshue nga ay qi kishin në komi- j dhanë dhe neve kurajën qi t'a mbroj- : t'i dije këta do t' a quheje për detyrë 
sjon, se po të kishin kerë mendim : më me sa të na mundet, pa mos di- ( t'a thoshnje në Parlament se kush 
komisjoni mund t'a formulonte në n[i tun se Zotrinjt' e tyne do të ndronin ( janë ata dhe Qeverija të bante he- 
mënyrë tjetër ke.ë artikull, por me mendimin n' orë e në ças, Tash asht ( time. 
gjith .ke~ë, në asht see kanë. ndryshue në d~r: të shumicës pranimi ose mos I .. Z. H '. Del.v'.na th~të_ se nuk ~un·~· 
mendimin, mundet t'a thonë kur t~ pranirru. te barrosje birin e t1J te paguaje n11 
bisedohet art. VI. për herën e dytë z. XH. YPI : z. Kryetar ! Arsyet taksë për pensjon të të tjerve. Si kush 
edhe në qoft se shihet e arsyerne prej 
shumicës, at' herë mund të ndrysho 
het, por sot si thashë nuk mundet të 
bajmë fjalë mbi të drejtën qi jep ar 
tikulli vr. 

Z. S. Sr AROV A : (M. i Financa 
vet) Projekt-ligji i parë i paraqtun 
në Parlarnënt mbi pensionet, mas i q; 
shum i rendë për arkën e Shtetit c 
rit.ruarn atë dhe bamë ketë të dytin 
qi kemi në bisedim. Në kelt me gjijh 
qi janë marrë parasyshë të drejtat c 

I 
nëpunsavet por ma shurn asht mbroj- 
tun int.r:si i Arkës se nuk asht ash 
tu si thotë Z, H. Delvina se ark' c 
pansjonit asht si nii Bankë por usht 
krijue me qellim qi Shteti të ketë në 
punës të zotë e fr ndershëm edhe për 
të patun këta asht e detyrucrn t'u si 
guroië t' ardhmen atync. Për ketë de 
tyron secilin nëpunës f~ L të nji për I 
. j' . h [ . I I qm: JC, por JO se as t a; int sr t 101:5 

Z. e tij qi ç'do nëpunësi i pnguhen- 

qi na bajnë ti; mb.oj tezen e Qeveris do ka mendimin e vet, por unë them 
i thashë herën e parë dhe nuk do t'i j se e barros djalin mt nji detyrë ·1ë 
ptrserit prap edhe me gjith se jam tillë tue i thenë atij qi "pagua] për 
me mendimin e Z. F. Vokopolës qi pairiotizrnën e tyne,, 
art. VI. u pranua e sod nuk mundet Z. F. R~SI : Z. Krpetar ! Kur u 
të bahet falë mbi të, prap do t'i për 
gj;gjem Z. S. Btloshmit qi thotë se 
në çfar bazë bazohet Q.v.:rija qi kër 
kon të futnjë ata ntpunës qi kanë 
shërbyer në Qeveriën Oitomane. Baza 
asht patriotike, njerzorc dhe juridike. 
Asi:t bazë patriotike se ata qi ardhën 

bisedue art. VI. kam qenë kondra për 
dy arsye. E para se ligji i pansione 
neve duhet të jetë vetëm për nëpunë 
sit e Shtetit Shqiptar dhe e dyta se 
shërbimi Ottoman nuk mundet rë ku 
fizohet deri ne vitin 1914 por të pa 
kën duhesh të ishte deri në datën e 

nga Turqija sakrifiku-n shum pozita I kongresit të Lushojës. Unë si thashë 
të larta dhe Ior.nutn administratën I jcshë kondra këtij artikulli por shu 
Shqiptare se kctë e dë shëronin. Asht mica e pranoj. Këtu Z. Kryetar, nuk 
bazë njorzorc S-:! ata nierës qi hiknë j shoh nenit bazë juridike se e drejt' 
ng:1 Turqija e ardhën e rnuerën pjesë i e nëpunsavet Shqiptarë nuk mundet 
në Shtetin Shqiptar sakrifikuen gjith t'u jepet atyne qi kanë shërbye në 
interesat e avenirrn e e tyne tue ar- Turqi. edhe për pikën e dytë them 
dhun në Shcipni më n'l kohë kur se nuk mundet të pranohet nii pjesë 
fati i sa] nuk qe i sigurue. Asht bazë prej atyne qi kanë shërbye në Turqi 
juridik: se n]! njeri kur i , Jes i ati dhe nji pjesë tjetër të lihet jashtë. 
trashegon rnallë por trashegon dhe z. F, Vokopola thotë se masi pra· 
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nuem art. VI duhet t~ më dhe të Vlltin 
masi ky i dyti shpiegon atë të parin. 
Për ketë nuk na shtërngon gjë se art. 
VJ. mund t'a ndryshojmë kur të bise 
dohet për herën e dytë edhe artiku 
llin VII qi kemi sod në bisedim e 
ndryshojmë qi tash. 

Z. Xh. Ypi na tha se të mos ishin 
ata qi ardhën prej Turqije nuk kish 
se kush të reprezantonte Shtetin. Unë 
them se atdhen e duam jo për gja 
tjetër por se na mban në gjit tue na 
rrojtun mallë e nderë. Prandaj them 
se ata qi ardhë i shtyti interesi se 
këtu e kishin vendin e tyne kështu qi 
nuk mundet të thuhet se hanin nji 
shërbim patriotik. 

Z. H. DELVINA: Sa për atë qi 
thotë Z. F. Vokopola se masi u pra 
nue herën e parë art. VI. nuk munde 
të ndryshohet, kjo s' asht e vërtetë 
mundet t'a ndëyshoj më kur të bise 
dohet heren e dytë. Veçkësa] si kur 
të qe ashtu si thotë Z. Ministri qi 
duhet të mbajmë atë princip dhe të 
mos ndryshojmë nga ato qi vendosëm 
në komisjon at' herë nuk do të kish 
nevojë të bisedohej në Mbledhjen e 
përglithësh me dy herë dhe jo nji 
herë. Pyes edhe Z. e tij se a asht 
ma mirë të qindrojë njeriu në 
mendimin e tij a po t'a ndreqë ga 
bimin. Unë jam nji avokat edhe kam 
qenë gjykatës, pra si kur të mos i 
bindëshe arsyes at' herë vaj halli i 
atyne qi do të gjykoja unë ! E quaj 
ma mirë të dren] mendtmin kur shoh 
se jam i gabuar se sa të më thonë 
mushkë! 

Zotni Xh. Ypit i them se neve nuk 
jemi djernt'e Turqls qi lë trashëgoj 
me prej vdekjes së saj. Turqija nuk 
qe babaj i jon, por qe grabitësi. Vdiq 
grabitësi neve nuk trashëguem gja, 
por muarm mallin qi na qe grabi 
tur. 

Z. Dr. S. POJANI : Z. H. Delvina 

na tha se ka marrë telegrale nga po- ZANA : Në vow, 
pulli q'i thonë të mos u japë pansion Z, A. HA5TOPALLI: Gjith erre- 
atyne qi kanë shërbye në Turqi, por gultimet rjedhin se Q ... verija kur pa- 
do të pyes Z. e tij s ; a morri dhe raqit projekt ligjë nuk na sjell dhe 
nonji telegram nga populli kur shto] raportin ius:ifikues se ku asht bazu e 
rroge a e tij. dhe në cila pl igë ka venë gi-shtin. 

Z. H. DELVINA: Po pse nuk ku- Tue mos pasun nji raport të tillë 
n Iërshtova ti Doktor? Ministri herë thotë se asht bazue në 

Z, Dr. S. Pojani Kur jemi mbledh un nji pikë dhe kur gjen kundërshtime 
në Dhomën e Kryesis, ku asht ndo- 1 në te, kthehet në nji pikë tj-tër. Ar 
dhun dhe Z. Pandcli Evaagjeli, Z. e I tikulli VII. ka shpirt shplegucs t' ar 
juej dhe shum të tjerë, kam qenë ko 1 tikulli: VI qi kemi pranue dhe tue 
dra shtimit të shpërblimit t' on. Kur I rrëxue artikullin VII. merret vesh se 
u bisedue kë u nul{ jam ndodhun. ka ndrvsnuc opinioni. Pra sod me 
Veçkësaj përfaqësuesit e popullit si giith se nuk mundet të bajrnë Ijalë 
mas Statutit s' kanë të drejtë të mbi artikullin VJ. sod kemi në dorë 

të mos pt anojmë Art. VII. edhe për 
herë të dy të kur të bisedohet art. VI. 
e nd ·yshoj më. Pra te të vihet në votë 
artikulli VII dhe në mos pranimin c 
tij vjen pre] vciiu qi per herë të dytë 
nuk do lë pranojmë dhe artikullin 

rnarrërn porosirat prej tij, ashtu si 
thonë Z. H. Ddv'ns qi fa pyesim për 
çashtjen e pensjonevet. 

Z. M. KASO: Në fjal~n qi mbajti 
I Z, H. Delvina na tregoj nji th.or. të 
re tue thcnë se në disa Shtete nuk 
jepet pensjon. Un u sgur, i se as nji I VI. 
Shtet nuk ka nëpuuis qi t'u mos jetë Z. S. STAROVA: (M. i Financa· 
sigurue e ardhmja c tyne edhe ky 
sigurim behet ve'ëm me anën e pen- '. 
sjonevet. Por me gj th ketë un nuk 1 

do të zgjatem e i 'i përg1igj .rn pik për I 
pik Z. H. Delvinës se këta fjalë janë 

I 

berë kur u pranue në prencip Vt tërn , 
do të them se Z. e tij me dashje ose 
pa kuptu kërkon të mos pranojë ar 
tikullin shtatë edh e në mos u prano- 

vet) Ky projckt-ligjë si dhe gjith të 
tjerët kanë pasun me vete raportë 
justifikues, por Z. e tij duhet do të 
ketë har ue. 

Z. A. HASTOPALLI : Ka pasun 
nji raport por arsyet kanë qenë të 
rralla si hapat e Ioot-bstlit. 

Z. KRYET ARI : Po c ve në vo.ë. 
Kush asht anar të pranohet kështu 

Itë ky, at' h-rë si mr s artikullit VI, ' si asht të ngrerë dorën. 
qi, kemi votue pa përjashtim u j pet Mbetet në pakicë 
nji pension i plotë atyne qi kanë Këndohet art. Vll, i rnodifikuem 
shërbye në I'r gjimin Ottoman. prej Komisjonit si pzson : 

Z; L. LOGORI : Ky ligjë Zotninj, · "Ata nëpunës civilë qi zgjidhe a 
prej emnit qi mban sipër ku shkruan Deputetë, Senator a Kryetar Bashkie 
«Republika Shqiptare» •<\1in;strija e I ose dërgohen me misjon jashtë Shqi- 
Financavet» kuptohet qi asht berë pnis ose emno'ien Ministra, nerjuda e 
për ata nëpunës q' i kanë shërbye shërbimit f~ tyne njifet si vazhdim 
Shqipnis, Prandaj në ke ë !'gjë vetëm , nëpunsi]e në qoft se këta mbas per 
nëpunësit Shqiptar qi i kanë shërbye ) iodës së pr rë Parlamen are ose mi 
këtij Shteti duhet të hyejnë e jo dhe I sjonare kërkoju prap nëpunësi. Në 
ata qi kanë shërbye n,' rcgjirrin Otto- qolt se nëpunës! j, p dorëheqje» ose 
man ose në c;ht tet e tjerë. I pushohet nga punë apo meter [ash'ë 
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kuadrns e kurrë përsëri merret në 
shërbim të Shtetit; i llogariten nër 
vjetët e shërbimit dhe kohët e para 
të nëpunsis» 

Pranohet 
Këndohet art. IX i modifikuern 

prej Komisjonit si pason : 
«Pensioni i nëpunsave civil qi 

kanë të drejtë të marrin në bazë t'art. 
Ill. caktohet tue e mblcdhun shumat 
c rrogavet të paguerne në pesë vjetët 
e fundit dhe tue shurnzue këto me 
kohën e shërbimit, dhe ; tue pjestue 
rezulltatin e këti] shumzimit me nu· 
mrin fixës 2800; Rezulltati i këtij, 
pjestimit ka me qenë bazari me 75°]0 
e rrogës mujore mesatare të pesë 
vjetvet të fundit' 

Formyli asht ky; X x Y 
2800 

X. - rroga e pzgucrne në pesë 
vjetë e fundit. 

Y. - Koha e shërbimit 
2800 numuri Iixë 
Shif tabellën shern bëllore bashka 

l.dhur. 
Fraksonet e Frangës 49 qindar e 

poshtë i ngelen arkës e cila ato qi 
kalojnë 50 qindarkat e paguejn nji 
frang. 

Vjetët e shërbimit t'i u llogariten 
nëpunsavet prej moshës 20 (niizet) 
vietë., 

Pranohet 
Këndohet art. X. i Qeveris i pra. 

nuem dhe prej Komisjonit si pason : 
"Kur ndodhë njl pies c kohës së 

disponibilitctit pa rrogë po të pranu 
shërn, i takon nëpunësit në pesë vje 
tët e fundit, për me plotsue rrogën 
e pesë vietvet, merret për bazë rroga 
e nëpunsis së fundit nga c cila kjc 
pushue nëpunësi dhe n' atë rnëny rë 
kalkulohet pensjoni; 

Pranohet 
Këndohet art. XI. si pason : 
'•Ma e vogla shkallë c rrogës së 

pensjonit për 30 viet shërbim asht 
fr" 60, e për 40 vjet shërbim fr. ari 
75. Në qoft se llogarisht i token me 
marrë ma pak nëpunsir, i rritet deri 
në këto sssina, 

Këndoh -r ndryshimi i komisionit 
si pason : 

"Ma e vogëla shkallë e pensjonit 
për 25 vjet shërbim asht fr. ari 50 e 
për 35 vjet fr. ari 70 •. 

Z. S. BLLOSHMI : Kundërshtimi 
jon qe në prensip e jo se kishim no 
nji mëninë këta nëpunës se edhe na 
nuk jerni kail qi t' u jepet tre napo 
lona pension atyne nëpt~~ qi janë 
të shkuern nga vitët e qi kanë hyrë 
në shërbim në Shtetin Shqiptar. Pran 
da j për të menduar se si duhet të 
rrëgullohet çash ja e tyne, pro ponoj 
të !iret ky bisedim për nesër. 

Z. J. URSHID: Dhe mua më du 
ket se këtu asht vendi qi të shtohet 
ajo qi thotë Z. S. Blloshrni S.! ata 
nëpunës qi kanë qenë 50 vjet kur janë 
marrë në shërbim kur të dalin mas dhet 
ose ndymbidhet vjet në pension, du 
het shërbimi t'u njih:t dy fish ose të 
gjindet nji udh' e mesme qi t'u lidhet 
nji pensjon me të cilën mundet të je-~ 
tojnë. 

Mbyllet seanca ora më 8 tue lenë 
vazhdimi i b'scdirnit mbi art. XI. në 
Mbledhj0n e arthme. 

Mbledhja 44 
E Ejte 20 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Këndohen e vërtetohen Proçes 
Verbalet N. 21, 22, 23, 24, 25, e 26) 

Këndohen emnat e ZZ. Deputetve 
e mungojnë ZZ: 

Banush Harndl, Bexhet Frasheri 
(me leje), Plmaz Xhaler, Hamid Myf. 
till, jak Koçi, Kristo Floqi, Lon Lloga 
ri, Maliq Bushati, Milto Tu tul ani (mi- 

sion) Myfid Libohova (me leje), Sa 
dik Shaska, Vasil Rusi, bVeis Sevrani 
(me leje), Dr. Wozhori (me leje). 

Z. KRYET ARI: Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Këndohet nji shkresë e Z, Banush 
Hamdi Deputeti i Korçës me të cilen 
paraqet dorëhien e tij nga Deputetsi 
ja. 

Dr, S. POJANI : Me idhnim të 
math ndigjuem dorëhegien e Z. Ba 
nush Harndis i cill asht dtttumun gjith 
monë nii patriot e kurdoherë i ka 
sherbye me zemer atdheu e na vjen 
keq qi po bjerrim nji të dashur koleg 
i cili per shkake private paraqet sot 
dorëheqjen e me gjithë qi nuk na di 
shron zëmra të largohet, na duhet mi! 
a pranue dorëheqjen. 
Pranohet. 
Këndohet nji shkresë e Senatit si 

pason : N. 98 datë 28-5 926 
P. T. 

Ji?'!Jiis?°s së Dhomës se· Deputetve 
Në përgjtgie të shkresës N. 276 

ex 1925 datë 1-5-926 
Kam nderin t'i beni me ditë asaj 

së nder. Kryesije, se Senati në mble 
dhje vetë me da.ë 19:V-26 pati në bi 
sedim P. L. mbi dënimin e gjobitjen 
e kontrabandistave të gianave të mo 
nopolizuerne qi i kje dergue me shkre 
sen e naltë pcrrnendun, të cilen e vo 
tojti ploësisht me modifikimet e po 
shtë shenueme : 

1. Në nenin 2 të P. L. se naltë 
permendun, bahesh fjalë se gjanat .qi 
do të nxiheshin si kontrabandë do të 
konfiskoheshin e do t' u digjeshin 
përpara nji komisioni të zgjedhun prej 
Ministris së Financavet. 

Senati nuk e pa t'arësyeshme nga 
pikëpamje ekonomike qi sendet në 
fjalë t' u digjeshin, mbasi këto kan uji 
vleftë ekonomike të mjaftue~~me, dhe 
mbasi Shteti në rastin e aplikimit të 
kësaj P. L do .të përballi shpenzim 
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kur të burgosen kontrabandistat dhe 
komplistat e tyre, që nuk do të jenë 
në nji pozitë të paguejnë gjoben e 
tyre, e pa ma të pelqyeshme qi këto 
sende si të konfiskohen, të ruhen në 
nii vend të posaçëm prej Qeveris dhe 
të shiten me mietet Qeveritar~ po ve 
tern me konditë exportimi. Ne rast se 
shitja e tanë gjanavet të konfiskueme 
apo nji pjesë e tpre nuk mund të jetë 
e mundun, atëherë Këshilli Min' struer 
të vendosi djegien e tyne përpara nii 
komisjoni të zgjedhun prej Ministris 
së Financavet. 

Per këto arësye neni 2 u ndryshue 
në ketë mënyrë : 

»Gianat qi xihen si kontrabandë 
konfiskohen dhe ruh en prej Qeveris 
në njii mënyrë të posatçrne dhe shi 
ten prej saj me konditë exportimi. 
Në qoftë se shitja e tanë gjanavet të 
konfiskuerne apo nji pjesës të tyne nuk 
asht e mundim, Këshilli Ministruer ve 
ndos djegjen e tyne përpara nji komi 
sjone të caktuem prej Ministris së I 
Fioancavet. 

2. Senati tue marrë parasyesh ne 
nin 4. qi ishte har.uern në nii mëndyrë 
absolute për masat qi do të merreshin 
prej nëpunsave të monopolit, për me 
shikjue mbi përsonat (përkuizisjone 
në trup të njeriut) ose ncpër xhepat 
për me gletë nji tefter cingarit, ose 
nji kuti shkrepca, ose nii palë letra 
lojet prej gianave të kontrabandueme, 
masë e cila merret velem kundrejt 
përsonave të dyshuem dhe tt! njoftun 
si kontrabandista dhe shitësa të gja 
nave këso dore ; tue marrë parasyesh 
dhe arësyet për të ndaluar qi nëpun 
sit e monopolit të mos abuzojnë de 
tyren e tyne për me shkelë lirinë për 
sonate të nienit ose të tjetrit me qe 
tl'im diskreditimi tue shikjue xhepin, 
për me i prue nji çnderim përsonit që 
e shikon, për këto arëspe vendosi që 
nenit në fjalë § , i shtohet edhe ky 

paragraf. 
»Kerkirni mbi trup mbi gjana të 

kontrabandueme bahen vetëm në për 
sona të dyshimshem për kondrabandë», 

3. Tue qenë se A rt. 9 ban fjalë 
për gjobitjen, gja e cila duhet të jetë 
mbas artikujve qi përmbajnë ketë qe- 
llim, d. m. th. mbas art. 3, 4, 5, G, 
në ketë mënyrë art. !l i P. L. së për 
mendun që ishte paraqitë prej Dhomrs 
bahet Ar. 7. 

Me lutje qi mbasi ndrvshlmet e 
naltpërmenduna të parashtrohen dhe 
nji herë para së Nder. Dhomës së 
Deputetve për bisedim e votim, të na 
këthehet përsëri per me ba veprimet 
e ma pastaj me. 

f\'e nderime të posaçme. 
Krpetari i Senatit: 
P. Evangieli : d.v. 

Pranohet, 

Z. S. BLLOSH~I : Nji ditë, kur 
në nji mbledhje, Parlamenti bisedonte 
mbi ligjen e pensjonit, nuk e dij se 

1 
si disa njerëz lashta Dhomës kishin 
ndij se u kishin dergue disa Deputet 
ve letra anonime, dhe kjo asht nji 
fakt se edhe mue më kan dergue nji 
të tillë letër. ;-;-ji njeri asht i lirë me 
mendue e giykue, si dishron, po, letrat 
annonime në nji Shtet janë të ndalue- 

jo me letra anuonime, se kështu ato 
qi i bainë këto punë, tregohen friga 
cak të poshtem. 

Për moralin e Shtetit, nuk do t' i 
shte mirë të përrnetoheshin kësi gja 
nash e prandej i lutëm Dhomës së 
Deputetve t' intervenojë për anë Qe 
veris qi të merren masat e duhura 
kundra këtyne, se të tilla gjana tur 
bullojnë qetësin e bajnë nji përshty 
pje të keqe, se un sa për mue përse 
nalisht, nuk kan aspak ;randësi, nuk 
kam gajle se më shkon mini nepër 
mjekër, po kam gajle për të tjerat, se 
prej këtyne gjanave mund të dalin e 
dhe krime. 

Z. M. KASO : Përkrahi plotësisht 
mendimin e Z. S. Blloshmit, dhe për 
ato shkake qi tha Z. e tij, si edhe për 
shkake të tjera, letrat anonime, mund 
të ngrehin edhe lirinë e Iialës, dhe 
për ato njerëz qi nuk kao frlgë, nuk 
kan ndonji randësi, po për ata qi kan, 
shkaktojnë ngrehjen e lirisë së fjalës. 
Prandaj i proponoj Dhomës së Depu 

retve, qi me ngutësi t' i rakomandojë 
Qeveris, të merren masa të rrepta për 
dënimin e atyne qi kan shkrue këto 
letra, për në daçirn të shfaqim mendimet 
t' ona pa frigt! për të miren e Shtetit. 

Z. XH. YPI : Nga dy shokët i pa. 
me. Ja nji shembull për Ligësit e tyne, I shë edhe un dy kësi letrash, ~dhe me 
Këtu në Shqipni, kur para dy vlerë- 

1. 

gjithë qi nuk kishin ndonji kërcnim, 
she filluen të dërgoheshin letra anno- I sharje ose lavdim, me qenë se këto 
nime, i pamë resultatet e tyne, dhe sende janë nji ipoktizi e nji immora- 
prandaj letrat annonime nuk kan mo- li.et, proponoj qi Z. e tyne t' i drej- 
ral për nji Shtet. Nji fdeputet gëzon tohen Qeveris dhe Qeverija të bajnë 
imunitetin parlamentar, dhe kur mban hetimet e duhura, dhe të dënoje ata 
nji fjalë në Parlament, ai diçka mej- njerëz të poshtem, qi shajnë parla- 
ton, po edhe sikur kot të flasin, Krye- mentarët. 
tari i Dhomës i thotë je jasht lezit po Z. V. BAMIHA : Katër dekika ma 
i jashtmi nuk ka të drejtë t'i bajë parë se lë vishë në Parlament, toko- 
observacjone e aqë ma tepër me letra 
annonime. Në qoftë se ka njerëz, qi 
nuk janë të kënaqun me meitimet të 
njenit a të tjetrit Deputet, këto mund 
t'i shfaqin mendimet e tyne açik, po 

va me Z. Mehdi Frasherin, i cili më 
tregon nji letër qi kishte marrë prej 
Durrësit, ku kishte gjetë nji telegram 
mbrendë, në të cilen u thonte : .Ku 
urdhnon beu, kauri do të pushoj në. 
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dhe më tha nuk di] shkakun pse ma 
dergojnë. Un tuke ditun se ishte ba 
nji bisedim i math këtu në Parlament 
për pensjone, i thashë se do të jetë 
për ketë punë. Më tha, këjo asht nji 
gja e çuditëshme se un mendimet e 
mija i shfaqa botënisht në gazetë, dhe 
nuk kuptoj pse ata përdorin letra kë- 
sisoit. 

Un nuk do t'i kishe dhanë kësaj 
çeshtje nji randësi, po mbasi u hap 
fjala në Parlament, jam i mendimit qi 
ato përsona qi kan pasë kësi letrash 
t' i drejtohen drejtë për drejtë Preku 
roris, 

Z. IC KOSTURI : Mbasi jam edhe 
une nji prej asish qi kam pasë kësi 
letrash, po ju e këndoj. »Duhet të ke 
ni pak dijeni, ose ma mirë të pusho 
ni». Këjo mbas mendjes s' ime, asht 
hem frigësim, hem imponim. 

Z. S. BLLOSHMI: Un letren e 
mora vonë dhe kujtova se mos të ma 
kenë ba nokush miqësisht, dhe tani 
po marrë vesht se i paskan dergue 
edhe të tierve, Sa për Z. Mehdi Pra- 
sherin, të gjithë kemi respekt, dhe ai 
nuk ban kësi gjanash, po këto ,do t'i 
kenë ba disa të tjerë qi duen të fusin 
zjermin ndermjet. 

ZANA : Nuk po thotë kush për 
z. Mehdi Frasherin. 

Z. S. BLLOSHMI: Nuk po thotë 
kush për te, vetem desha të tham, se 
Z, e tij nuk asht m' atë shkallë me 
ba kësi punësh, po asht bile në shka 
llë edhe ma të naltë se un, Këto qi 
kan ba këto punë i kan ba 
»pour tater le terrain. d, m. 
th. të fusin nji herë nji letër kështu 
dhe mandaj mund të drejtojnë letra 
edhe tjerve. Prandaj për t' evitue kë 
si gianash të pa pëlqyeshme, t'i shkru- 
het Qeveris zyrtarisht, të bajë ndje 
kje ligjore kundra këtyne njerëzve. 

Z. H. DELVINA: Atyne qi shkrui 
në !eter anonime pa nënshkrim, u tho 
në re poshtëm e të pa turpshem, Sa 

për Mehdi Frasherin, të gjithë kemi 
nji respekt dhe aj nuk mund t~ shkru] 
në të tilla gjana. Qeverija për me 
muejt me e nxjerrë në shesh ketë çë 
shtje, të pyesin shitësit e gazetave 
kush ka marr ka 8 numra për nji herë 
e kështu mund të hetoj se kush ka 
qenë. 

Na Deputet nuk trernerni prej kë 
tyne kërcnirneve dhe detyren t'onë do 
t' a plotësojmë sikur edhe vdekjes t'i 
dalim përpara. 

Z. BAHRI BEGOLLI : Un jam i 
mendjes mos të çajmë kryet për kësi 
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asht pranuc definiuvisht, po kishte 
mbetë vetëm formulimi i art. 30, dhe 
ky u formulue e po këndohet. 

Art. 30. Taksa telefonike mbrenda 
Shqipnis, 

P. I, Çdo fjalim mbrenda qytetit 
për çdo 3 minuta 25 q, ari 

P. II. Çdo fjalim jashtë qytetit për 
çdo tre minuta 60 q. ari. 

P. Ill. Çdo lajmë thirrje jashta qy· 
telit ngarkon ata qi thrret me n] mbi 
taksë fiks 50 qindar ari. 

P. IV. Çdo abone paguen nji taksë 
fiks 50 fr. ari në vjelë ; këjo taksë e 

sendesh. përvjetshme e shkarkon t' abonuemio 
Z. F. RUSI: Un jam i mendjes qi nga taksa e fjalimimit vetëm për 

ata qi kan marr të tilla letra, t'i dre]- mbrenda qytetit, [ashta qytetit t' abo- 
tohen Qeveris drejtë për dreit-, dhe nuemvet ju aplikohet tarifa e përgji- 
Qeverija n' asht se nuk merr masat, thshme si mbas paragrafit 2 e 3 të 
atëherë Parlamenti me mjetet e veta, këtij artikulli. 
atë Qeveri qi nuk plotëson detyrën e Pranohet. 
rrëzon. \ Z. KRYETARI : Bisedim mbi P. 

Z. M. KASO : lnterpelacjon mund I L, mbi plotësimin e trupit t' oficera- 
të bahet, kur ka nji rakomandim nga 
Dhoma e Deputetve e Qeverija nuk I 
merr masa. 

Vendohet t' i shkruhet Qeveris. 
Z. KRYET ARI : Bisedim mbi të 

drejtat e barivet, në parim. 
Këndohet p. ligja si pason : 
Art. l. Barit kan të drejtë të ku 

llosin, t' ujsin e te qetësojnë baktit e 
tyne kur kalojnë me tufa si mbas za 
konit ner vende qi nuk shkaktojnë dam 
e qi caktohen nga pleqësi: e katunde 
ve. 

Art. 2. Këjo ligjë hyenë në fuqi 
që diten e sapalljes, 

3, Ministrija e P. të Mbrendëshme 
dhe ajo e Dretësis, ngarkohen me zba 
timin e kësaië. 

Pranohet në parim re i referohet 
Komisjonit të përkatëshem :me ngu 
tësi. 

Z. KRYETARI : Bisedim mbi p. Ji. 
gjen mbi administraten e postave, e 
të telefonevet definitivisht. Këio Hgjë 

ve e mbi gradimin e tyne, në parim, 
Këndohet P. L. si pason : 

Raport-Justifikues 
Për projekt-ligjen mbi kompletimin e 
trupit t' Oficerve e mbi gradimin 

e tyne 
a) Pjesa e parë cakton mënyrën e 

Kompletimit të Degavet e Ndryshme 
të Trupit t' Oficerve. 

Baza e këtij kompletimi, me pre 
ferim para të giithëvet, asht, Shkolla 
e jonë Ushtarake. 

Për Oficerat e Intendancës dhe 
të Rekrutimit asht caktue se ata të 
damë në dega do të formojnë nji trup 
në vedi sepse specializimi i nevoj 
sh em lypë nji përsonal të provuem 
n' ato sherbime dhe transferimi i an 
dej e këndejshme i tyne asht vetëm i 
damshem, 

vijon 
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BISEDIM ET E SEN AT IT 
Mbledhja 33. 

E Hane me 24-5· 26 ora 10 p, d. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 154) 

21. Gjar.at e vendit ase gjanat e 
iashtëme qi kanë pague tagrin doga 
nuer, të cilat qiten prej Shqipilijet në 
nji vend të huaj e këthehen përsëri 
në Shqipni pa kenë pcrshkue nen shi 
kimin doganuer të vendit të hue], Kë 
jo gjana do të vertetohen prej doganës. 

28. Gjanat artistike qi sjellen për 
kohësisht për ekspozicion (panagiyrë) 
theatro kinetatograf, e cirkus, me 
kusht qi të nxjerren ma vonë jashtë 
Shqipnije. 

23. Gjanat që dalin jashtë për t' u 
meremetue e do të këthehen prap në 
Shqlpni, në qoftë se pjesët kryesore 
të tyne nuk psojnë ndryshim të mathë. 

24. Thas, Iuçija e enë tjera qi bi 
hen për t' exportue mbrenda tre muej 
maksimum, prodhime vendit. Per këto 
Dogana merr depozitë tagrin tue u 
rez.ervum me i këthyern në rasë t'ex 
portimit. 

25 Thasë, Iuçila e tjera të cilat në 
rasë t' importimit kanë pague tagrin 
e mbrapa dergon me prodhime vendit 
ase të zbrazuna për m' u kthyem të 
mbushu na. 

26, a, Gjanat qi siellen vetem për 
nevojë të veta prej Istitutit të Kryqit 
të Kuq, mbassi të bahet vërtetimi prej 
Këshillit administrativ të vendit kjo 
nevojë duhet me qenë e vërtetuerne 
dhe nga Drejtorijë P. e Shendetësis, 

b) Dhantit e ndimat në natyrë qi 
vijnë për të vorfen, të Kryqit Kuq e 
Internate civile të vorfen. 

27. Bashkit qi vijnë nga Shtetet 
fëqij për me verue ase me dimnue 
me kusht qi të këthejnë përsëri mbre- 

nda gjashtë muejsh. Për këthimin e 
tyn<' mbrencta afatit të sipër shenjuern 
do të mirret nii sigurim. 

Afati mund te zgjatet vetern me 
konditë qi t'u shtrohen ligjës së xhe 
lepit. 

28. Prodhimet \.e tokëvet të ka'11- 
ndeve kufitarë të cilëvet u kanë ngelë 
tokët jashtë kufinit të Shqypnis e jo ma 
pertej se 5 km, Në këtë rasë Ishatarët 
do të provojnë m e dokumenta pron 
sin e tokavet të tyne. 

Art. V. Familievet qi emigrojnë në 
Shtetin Shqiptarë u bahet nji perja 
shtim tagri nii herit si për bakti e 
e kafsha ashtu dhe për dritha qi mund 
të bijnë me vchdi për ushqimin e ty. 
ne. Kjo duhet dishmohet prej të par 
vet të katundit ase të lagjes ku do të 
banoinë e do të vertetohet edhe nga 
Këshilli i administratës së vendit. 

Përpara se me u lirue gjana nga 
Dogana, i interesuemi do t'i japin 
nji dorëzani të mjaftueme për me 
mbulue tagrin doganuer e shurntn e 
dyfishueme të këtij për globe po qe 
se vërtetohet se gjanat e sielluna nga 
i interesuerni nuk janë pasuni e tij e 
janë sjell për tregti. 

Ferjashtimi u bahet vetëm atyne 
qi këndej e tutje emigrojnë në Shqip 
ni. 

Art. VI. Janë të përiashtuerne prej 
tagra vet të hymit: 

a) Gianat qi u sërkasia Kryetarvet 
të trupit Diplomatik t' akredituem në 
Shqipni me kondit reciprociteti. 

b) Plaçkat e mobilat e vendosjes 
së parë qi u përkasin Konsujve, Ko 
misjonevet e nen komisionevet të huej 
me konditë reciprociteti, per] ashte 
hen ma kondita të reciprocitetit uni- 

'

' format, flamuret, stemet, dhe nga nji 
arkë hekuri për siç do ko konsullate 

e nen konsullate qi u dërgohen nga 
Qeverit e tync. 

Veprimet e tregueme në ketë arti 
kull kryhen mbassi t'u paraqitet Do. 
ganavet nji deklaratë e nenshkruem 
prej t' interesuemit e qi të përmbaju 
emnin e sasin e gjasë. 

s) Gjanat qi vijnë në emen të ndo. 
nji anije të huej lufte qi të ndodhet 
përkohësisht nder uj na të Shqipnis, 
mbas nji deklarate të Komandantit, 

Art. VII. Janë të periashtueme nga 
tagri i importimit gjanat e monopoli 
zuerne si letra cingaresh ç' do formë, 
gypa, shkrepsa e letra loje, 

Art. Vili. Përjashtohen nga tagri 
doganuer gianat e prishuna në më 
nyrë sa me ngelë pa vleftë tregtare 
me konditë qi të shqimen nga ana e 
të zotit përpara nënpunsavet kompe 
tentë të doganës. 

Art. IX. Kur në llogari të tagrit do 
ganuer dalin fraksjone centimesh e 
milimesh nuk do të merren ma se 
pesë centime e do të llogariten si 
mbas shemullit këtu poshtë: 

Tagri doganuer prej fr. ari 5,023 
njehet për fr. ari 5 e tagri prej fr. ari 
5,026 njehet si fr: ari 5 e pesë të 
qinta, 

Art. X. Gjanavet ki bahen avariat 
n' udhtim për huje qi prej vendit të 
mbram të blemjes së tyne e kjo gja 
provohet rregullisht me provë fortu - 

I 

ne, mbassi të vërtetohen prej nii Ko- 
misionit kompetente se kan nji dam 
ma se 10 per qinr, u zbritet prej ta 
grit doganuer aq për qlnt sa të ver 
tetohct dami i barnun. Për gjauat qi 
udhtoinë për tokë avarija do të verte 
tohet nga ana e Këshillit Doganuer 
ku do të ndodhi edhe nji pjestar i 
Këshillit administrativ e nji dhomës 
së tregtis e i Baskkis, 

Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiranë 
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PAJ l'l.VIE: për oj! mot fr. a< 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit 1/Nji cope ! lavës fr. ar 0.25 ; oH copë 

Shqlpni : fr. ar 20 !ashta: T I R A N Ë e javës së kalueme fr ar 1.00. 

. PERMBAJTJA; përcielluna për apelim me një here h .. . 
Mm. e P. Mbrend. Qarkore mbi ape- t' ~ ,,1 h .. . . s te detyrohet të paguanjë sendin e pa- 

I
. di · .. K'' •• pe 0 en e te ruhet pikërisht art 41 ct· rm ven rmesh te esh. Administrativ. . I' .. , . . · IS me gjith taiz si mbas senetit t' i 
Shp. e gjyqeve, Prefekturave. 1 1~'t\ t ·~dmtntstratës. ngarkohen dhe shpenzimet e G' it 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. · J-ZG Nr. 2202-III e të ti ë k . . jyqt _________ '_____ jera q an me rrjedhuri 

MIR. ( ~- If Mmm~M[ Shp. e Gjyqeve d:•t~j~:i !:k·t~! p~~:;i:i ~:~::;: 
QARKOR[ GJITH PRff[ [ N[NPRfF • .. PROSE-VERBAL v'.tlt 1926 ~r~ .10 para dreke e cila u 

Mb
. 

1. 
di h .. Paditës njoftua psditësit tue u përmendua se 

1 ape 1m ven 1mes te . · .. 
K 

.. h /\d . . t ti Vasil Kosma Leskoviku dhe për- në qofrs qe nuk çfaqet padia e tija 
es . r-i. m1n1s ra 1v f .. . rëzohet pë k hë · h · . . . . ... aqësuës 1 Gaqe Kitës Leskovik- r o eS1S t s1 mas ligjit. 

Mbas organizimit të ne shumë · O T p L k ik 26 h 
Nenprefektura janë dreitu e në ketë I padituni · · • es ovi gus t 1926 P.95Z 

Minislrie dhe kanë kërkuar instruk- Nikolia Kristo Koqeri me banim 
clone se vendimet e Këshillave! Ad- më parë në Zgoraleç të Leskovikut 
ministrative të Nenprefekturavet këtej dhe tash nuk i dihet banimi. 
e tut] ! në rast nevoje ku do t' ace- Në Leskov ik dhe në Zvren e Gjy- 
llohen, Ndonse organizimi i ri i Ad- qit Paqit Leskovikut, përpara meje 
ministratës Nenpretekturave u ka prerë Gjyqtarit Paqtus së Leskovikut Hajdar 
lidhjen qi kanë patur me Prefekturat Verçuni duke u ndodhur pranë dhe 
por nuk ka anulue art. 41 të ligj!t të sekretari Haki Hashim si protokolist 
administratës si mbas të cillit vendi- u ç'Iaq paditësi i sipërpermendun dhe 
met e Këshillave: Administrative të dekllaroj se i padituni më nalt Niko- 
Nenprefekturavet apelohen nepër Prefe- lla Kristo Koqeri me nji akt huash 
ktura dhe ato U! Prefektura në Këshillin privat në gjuhë Oerqisht datë 27 Nën- 
Mioistrucr, gje e cila duhet të vash- tuer 1915 ka marrë hua prej meje dhe 
dojë dhe ~ këndej e tutje mbasi në prej shokut t'im Gake Kitës të cillin e 
Iorrnen organizimi i rie ka lenë Pre- përfaqsoj në bazë t'akt përfaqsimi redak- 
lektura dhe Nënprefektura dhe kështu tuem në Notarien e Leskovikut me 
vendimet e Nenprefekturave do t'ape- N. 30 datë 27-7 · 1920, surnën e të ho- 
lehen në Prefekturën ku ka qenë parë llave prej fr. ari (320) treqin e njëzet 
e lidhun Nenprefektura dhe ato të të cillat nuk na [anë paguar edhe. 
Prefektur~ve në ~ëshillin Ministruer. Prandej kërkoj të theritet i paditu- 

Lut~mt prandaj në ketë mënyrë pi sipërperrnendun në mënyrë të rre- 
veproni dhe në kanë mbetur akte të pa gellave ligjore urie masi të gjykohet 

Paditësi 
Z. Kozma 

Gjyqtari 

Shp. e Prefekturave 
Nji copë tokë Shtetnore (2°1o dy 

pendë e gjymës qi ndodhet në katu 
ndin Shumicë t' Elbasanit, me dy pie 
së nji pjesë qi ka nget shkret prej të 
vdekmes Hatixhe të bijes Satih Alliut 
vihet në Adjudikatë për me u shitë si 
mbas rregullores Kadastriale. 

Leçitia si mbas nenit 18 t! ligjit 
Tapies që nga data e shpalljes vazh 
don dy rnuej ; në mbarim të afatit në 
qoftë se gien çmimin e duhun varet 
me u dorëzue në kry.! të muejt. 

Pra kush deshron me e ble pjesen 
e arës në fjalë t'i drejtohet Këshillës· 
Administratës këtushme, bashkë me 
sigurimet e duhuna. 
Elbasan me 7-9-926 P. 956 

Zav- Prefekti Elbasanit 
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Bisedimet e Trupit 

SES J-0 NI- -I 

B IS E O IME T E OH O MES SË 
Mbledhja 44 

E Ejte 20 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Kush hyn nji herë në ketë degë 

ka me rnbetë aty dhe nji rimarje në 
Kamsorije mvaret prej Konditës të 
posaçme të caktueme në § 12 të këtij 
ligji. 

Ashtu janë caktue edhe konditat 
për Miekët Veterinarë, Barnatarë, dhe 
Armtarë tuej caktue se gradimi i tyne 
asht vetëm i mundun mbas kadros. 

b) Në piesen e dytë janë caktue 
Konditat e gradimit për çdo gradë, u 
ndryshun vetëm vjet për Kapitenat 
Kl. li. qi prej 5 vjetve u la 4 vjet, 
për arsye me i shperblue këto nji vit 
ma parë me rrogat e Kapitenit Kl. 
I. rrogë qi u duk e nevojshme për 
mbajtjen e familjes së nji Oficerit qi 
ka mbushë 14 vjet sherbim. 

U vendos se deri 'në graden Major 
për çdo gradë Kapitenat e Kl. II. e 
I.) të ketë nga nji kurs për me pre 
gatitë, caktue dhe kontrollue kapaci 
tetin e Oficervet për graden ma të 
nallë, gja mbi të cilen mjafton për 
shtypja e shkurtë e manovravet. 

Për me muitë me terheqë në ra 
sen e nevojës edhe Oficera të pen 
sjonuem për sherbim kancelarije, kje 
caktue qi këta të marrin si shpërblim 
damit për sherbimet e veta. deferen 
cen ndermjet të pensjonit e të rro 
g~s. 

Kësi lloj vendesh kishin me kenë 
shërbime kancelerie e Kom, e P. të 
Fuqis Armate Rekrutimit eti. 

Mbassi kadroja e përgi, e Olicerve 
të trupave! të Intend. t' oficerve të 

Avancimi bahet mbas radhës, nji ' §. 4. Trupi i Oficeravet aktiv 
gradim [ashtë rrudhës bahet vetëm a) Kompletimi i trupit t' oficeravet 
në kohë të luftës. aktiv bahet pik se parit me anen e 

Kush nuk i gjegjet nevojavet të [ Shkollës ushtarake në Tiranë 
shërbimit për tiji kohë të gjatë pen- I në menyrë qi ata të cilët e kryej. 
sjonohet. në ket shkollë ma së paku me nii 

Për me u prue krejt në rregull 
pyetjen e avancimit do të caktohet 
nji herë definitivisht rradha e Oiice 
ravet qi gjinden në shërbim. 

Kjo g1a ka me u ba me e nen e 
nji komisionit. Rradha e caktueme 
mandej asht e vetmja bazë për avan 
cimin e ma përtejmë (xehet zotsija 
për ket.) 

N!.: barasirn të ligjit të vjetër (ad. 
21-2,23) asht ba rishtazi. 

Caktimi i kohe s së shërbimit mi 
nimale për aspirants (deri tash pa u 

Rekrutimit. relativisht asht e vogel, 
gradimi mbas plotësimit të kohës të 
sherbimit minimal kurdoherë nuk do 
të jetë e munduri. 

Prande] u caktue se në rnste n e 
kalimit të kohës minimale edhe për 
mungesë vendesh ata qi nuk grado 
hen, pas nji vjeti të marrin nji shpër 
blim edhe mbas tri vietvet t'u shto 
het k? shpërblim si mbas tabelës të 
§ 7 të këtij ligji. 

rregullue). 
Art. 2. fraza e mrame u vu në 

vend me anen e dispozitavet të § 6 
të rij. 

Legjislativ 
II_ 

OE PUTET VET 
kryemit të shërbimit të përgjithshem 
të deritashme. 

(Art. 12 i vjetër), 

Ligjë mbi kompletimin e 
trupit t' oficervet e mbi 
gradimin e Oficervet 

(Asp.) 
1. Kompletimi i teupit 

t' O fi cera vet 

I 
s~kses të .. mj:iftu~shem, emnohen As 
piranta ne Ushtri. 

. Pik së parit frekuentat do të 

I 
stervi ten në sh kollë për oficera Ar 
tiljerijet e Mitraliozit do lë bahet ve- 
çanërisht. 

b) Si frekue ntata do të merren në 
I shkollë ata djelrnë të rij, ~ë cilët kanë 
krye së pakut 6 klasët ma t' ulta të 

I Shkollavet Shqiptare, ka, ba ose jo 
me të tjerët stervitjen 6 rnujshë në 
kadron e istruksionit e përveç k'tyne 
pikavet t'i përshtaten edhe për shka 
i përket gjendjes shpirtnore.. fizike e 
morale dhe çilsiia besnikëri]e tuej ju 
gjegjun nevojavet të profesjonit të 
tyne ndiekëe, 

Kufizimi n' avancim si mbas gra- I c) Intendanca Aspiranra, Nentogera 
dës t' istruksionit u huq, Asht për t'u e Togera të cilët duen në hye në 
marrë për bazë vetëm suksest në sher- I sherbim t' intendancës, do të kryejnë 
bim relativisht në kurset e ma ven-1 Indendancë e Përg]. nii sherbim pro, 
shhme. (art. 5 i vjetër). vë 6 mueishë, mbas këtij provimit 

Anancimi (gradimi) bahet për gji 
vjelë në datë 21-l d. m. th. mbas të 

për në qoftë se dalin me nji sukses 
të mir emnohen definitiv Intendants, 
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FLE10RIA Z"il<TARE 11 SHTATUER 1926 3 - 
" Nen toger 4 " 
" Toger 4 " 
" 

Kapiten li. 4 " 
" Kapiten I. 5 " 
" Major 4 ,: 

" 
Nen kolonel 4 " 

por në qoftë se diftoinë pa zotsiie 
kthehen në trupë, 

d) Oficerat e Rekrutimt E J1ye 
mja e Oficeravet në ket kategorije 
bahet mbas pikavet themelore të nji 
njishëm si asht e njoftuem për Intcn 
dancë, Me gjithë ket për sherbimin e 
Rekrutimit mun të merren dhe Oft 
cera ma të vjetër të cillët nuk janë 
t' aftë për sherbim trupash e klasifi 
kohen të Zotët për shp . .rblirn kance 
krlje (ose edfie Oficera të pensjonue m 
mbas § 13) 

e) Ofic.rat e Shtatit Madhnucr. Në 
ket gradë mun t' emnohen vetëm a'a 
Oficera qi kanë krye nji shkollë të 
naftë ushtarake te huejë (Shkollë Shtat 
Madhnorie). 

n' ashtrie për shkak të mungesës së 
vendit, ose pse nuk kan ba studjirne 
të mjafta. 

b) Prej të detyruernve në sherbim 
aktiv të cillët mbas stervitjes Shko 
llore e të tjera vehtinrve kanë zot 
sije për ket detyrë e mbas nji stervi 
tjes të caktucrne ndër Kornpanina 
t' Instrukcjonit kanë krye Kursin e 
posaçëm t' Oficeravet t~ rezervës ma 
së pakut me s.ksr s të mjaftueshëm. 

c) Prej Nenoficeravet me rrogë, 
të c.llët kanë hp në rezervë së pakut 
mbas nji shcrbi nit aktiv 6 të vjetësh 
të kry .. mun ma së mirit. 

d) Si Ofic. ra rezervet janë p-r t'u 
kerkue edhe të _ gjithë ata të pen 
sjonuem, të qitun jashtë me shpërblim 

f) M.jekt Veterinar, Barnatar. ksish I e qi ma parë kanë shërbye si Oficera 
merren për shërbim aktiv të ushtris, , (Asp) aktiv, të cillet si mbas ligjit 
njato përsona lë cillët provohen s . ushtarak janë të detyrue m për shërbim 
kanë krye studijme të mjafta p.rja- në rezei vë. 
shta, e) Miek Civil, Veterinarët, Barna- 

g) Arrnetarë : Do të njohu puni-1 torët si mbas ligjit ushtarak janë de- 
min e farkës e do të jenë k prakti- tyruem me nji kohë shërbimit të ca- 
k~~m në ndreqjen (riparaciontn- ear- ·\1 
mcve. 

h) Grindarrnerija Hyernja në Gjin- ! 
dar.neri i lejohet Aspirantave e Nen 
oficervet, c Oficerve t' ushtris, Kto 
do t' emnohen Oficera G\ëndarm1;rijet 
definitiv mbas nji shërbimit provë të 

· caktuerne prej Kom. P. ti Gjindarrne 
ris. 

Në përfundimin e pa mjeftucshern 
te provës mund të bahet rimarja n'u 
shtri mt' gjithë ket rezohet koba e 
shërbimit të provës për avancim gra 
dës. Për ndryshe] nuk mund të bahet 
nji rirnar]e prej Oficerve (Asp) të 
Gjindarrncris n' ushtri. 

§ 2. Trupi i oflccrave lë rezerves, 
Trupi i Of.c.r rvet të rezerves kom 
pletohet. 

a) Prej f1cqucntat;iv..! të Shkollës 
Ushtarake në Tir.iuë të cil!,;t nuk 
mund të ernnohen Aspiranta aktiv 

ktueme në rezervë, në rasen e mobi 
lizimit merren si Mjek rezervet eti, 

It. Gradunl i Oficervet 
Dhe i Aspirantavet 

§. 3. Gradimi (avancimi) në gra 
den e af'erme ma të nallë rnvar. t : 

a) Prej përmbushjes së kohës se 
sherbimit minimale qi asht caktue për 
çdo gradë. 

b) Prej nurnërit vendeve! qi janë 
në dispozicjo si mbas kadres. 

c) Prej sherbimit të mitë në gra 
den e deritashme. 

d) Prei zotsis (altë sis) fizike mo- 
1 rule. 

1 e) P, ej zotësis për sherbim e 
I gradës së a ferme me të naltë relati- 
visht gjithnji me atë qi ashtë lidhë 
v; ndime i naltë. 

§ 4. Koha e sherb.mit minimale 
asht: 

në graden Aspirantë 2 vjetet 

në gradën Kolonel nuk ka kohë mini 
male; gradimi në graden Generale në 
rasa të nevojshme asht në dore të 
Kryetarit të Republikës. 

§ 5. Konditat e dhanuna në 3-ç, d, 
e I, do të kryhen në mbarim të çdo 
vjeti me përshkrimin e Oficerit e she 
njehen në rubriken si vijon: Zotsië 
për gradim: Asht i zoti (i af.ë) për 
me u gradue» ose "Nuk ashe i zoti 
për m' u gradue,,. Për provim të kon 
ditavet të pikant c) dhe e) Oficerat 
e trupavet të cillët janë urdhnue me 
sherbye në kancelarije duhet të me 
rren në trupë gjj,së vjetit përpara gra 
dimit të tyne (pra kështu ata munden 
me këthye ristazi në sherbirn të kaa 
celariës). Veç ato të gradës e të Gjin. 
e Kryessis Republikës. 

§ 6. Për veç të kursit i' aspiran 
tavet qi do të kryhet përpara emnimit 
për Aspirant (në mënyrë të iashtza 
konshme si asp.) do të :vijohen këtu 
kurse me stervitje teorike e praktike 
para gradimit me graden Nentoger e 
Toger nga nji kurs subalterni, 

Para gradimit Kap. kl. II. nji kurs 
Ko np, Komdti. 

Para gradimit Major nji kurs 8'.:l(?O 
Komdt. 

~ 7. Avancimi (gradimi) asht ku, 
fizue pre j numrit të vendeve! qi - janë 
caktue në kader për gradat e ndry 
shme (§ 3-b). 

Posë kësaj rnbassi avancimi për 
Intendanta Oficera Rekrutimit iMjek, 
Veterinerë, e Barnatorë, mandej për 
Armatorë do të bahet velem mbrenda 
grupit përkatës, kështu në rasë nevo 
je do të rrjedhin sh peshë h -rë nji 
kalim i kohës së · . ; · J ·t • 1 
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Në qoftë se ky kalim kalon ma tepër- nji mbas nji. Në qoftë se k}' kalim 
se nji vjet atëherë i interuemi merr kapet ma tepër se 3 vjet, kështu i in- 
tuj Iillue çë prej të dptës vjetë nji teresuemi merr tuj Itllue ç'pre] të ka- 
shtes rrog.t për gjymsen e diferencës tertes vjelë rrogen me :i .1 e diferen- 
së rrogavet të dy gradavet qi ndjekin cës prandaj do të marrim : 

Rroga nor- Mbas mushunit Ka me Dhe mbas Me rrogë 
Grada male mujo- e . . . . . . marrë mush unit 

vjetve rrogë e .. vjet. fr •... 
3 175 5 187,50 
5 215 7 222,50 
5 255 7 267,50 
5 305 7 317,50 
5 ~75 8 397,50 
5 460 7 480 
5 550 7 575 

re fr. ar. 
Aspirant 150 
Nen toger 20C 
Toger 230 
Kapiten Kl. II. 260 
Kapiten Kl. I. 330 
Major 520 
Nenkolonel 500 

Kjo natyrisht aplikohet vetëm kuer 
se zgjatimi i kohës së sherbimit bahet 
vatem prej shkakut te njoftuem ne 
ket §. 

§ 8. Gradimi në graden e aterme 
ma të naltë bahet mbas konditavet të 
njoftueme në §. 3 me gjith këtë gjith 
herë mbas radhës. 

Këjo në fillim do të caktohet në të 
dalunit prej shkollës mbas suksesit t!! 
studijmevet, dhe ma tutje do H! ndry 
shohet mbas suksesit të Kursevet për 
Kom. dhe Baon Komdt. (§6). 

§ 9, Në koha të luftës dhe t' ope 
racjonevet luftarake në kohen e pagës 
për efekt gradimi njifet dyfish për 
Oficerat dhe aspirantat '. qi sherbej në 
ndër trupat dhe komandat qi marrin 
pjesë n' operacjonet. Për shërbime të 
jashtzakonshme Kryetari i Republikës 
ka të drejtë me gradue nji Oficer ja 
shta rradhjes. 

§ 10. Rradha do të shenohet me 
daten e emnimit dhe ata të nji datës 
me nga nji numer p. sh. Togera prej 
D. 21-1-24. 

tueshern ndër kurset e urJhnueme. 
c) Për shkak ndeshkirnit të Gjyqit 

mbi 2 muej (dy) (në qoftë se nuk hy 
në degradim ose përjashtim prej shër 
bimit). 

ç) Për shkak të nji sëmundjes qi 
vonon me tepër se 6 muej pa pra. 

d) Për shkak të këputjes sëshër 
bimit ma tepër se 13 muei, n~ bazë të 
nji përdorimit në sherbim civil të 

I Shtetit. 
e) Për shkak të § I. h. 
f) Në suksesin e pamjaftueshëm të 

studijmevet me shpenzime ,të Shtetit 
periashta. 

Rrzimi i kohës n' avancim bahet 
për rasat e pikave! a) b) e c) nji vjetë, 
për rasat ç) e d) kapet koha e mos 
shërbimit, e cilia kalon 6 mueit, në 
rasen e pikavet c) e f) vonesa e sher 
bimit të provës, relativisht të studij 
mevet. 

Për piken b) do të lejohet nji herë 
të përtrirnit e Kursit, për në qoftë se 
rishtazi dalin me nji suksës të pamiaf 
tueshem pensjonohet ose përjashtohen 
(shif ligjin e pensjonevet). 

§ 1 !. Gradimi bahet vetem nji herë 
vetem: në vjetë me datë 21 Kallënduer, 

a) për shkak të përshkrimit (qua- Propozimet për gradim do të ba- 
Iifikimlt) të keq. hen tuei kqyrun dispozitat e nioftue- 

b) për shkak të suksesit të pamjat- Ime të §§ të përparshme prej Koman· 

Nr. i radhës 5. 
Nji ndryshim i kësaj radhë bahet 

des P. F, Armate (relativisht Koman 
dës së P. të Gjindarmeris) e do ti pa 
raqiten me kohë Presidentit të Repu- 

blikës. 
Për këtë propozim merren para· 

sysh ata të cillët mbas rradhës si m brs 
§ 5 janë ditue si ,,të zotët për gra 
dim», 

Emnimi i studentavet të .Shkcllës 
ushtarake në gradcn Aspirant babel 
me marim të shkollës në fjalë. 

§ 12. Prej degavet të rekrut. Intend. 
dhe armetarët nii rimarje në degen e 
karnsoris, rnvaret prej konditavet të 

vij ush me. 
a) Krycmjes së Kursit të shenjuem 

për nji gradë ma të ulët prej gradës 
së tij. 

b) Dhe mbasandaj si sherbim të 
6 rnuejsbern në trupë. 

Këto kondita të sipërtregucrne janë 

1 
në fuqi dhe për olicerat e art. të cillët 
mbassi e kan marrë graden ma të· 
naltë të armës tyne, duen të kalojnë 
në Kamsorië. 

§ 13. Për Oficera rezervet (Asp.) ' 
nuk ka gradim të reguilshern, 

Nii gradim në graden e Oliceravct 
të rezervës mund të bahet në plotë 
simin e konditavet qi vijojnë: 

a) Mbas të kryemit e sherbimit të 
kohës minimale si mbas § 4. 

b) Nji shërbim të mirë për shka 
i përket thirrjes nder manovra në thi· 
rjet qi bahet për ngrehjen e trup .vet 
të rezervës për qellirne të posaçme 
dhe mandej në kohë të luftës. 

§ 14. Oticerat e pensjonuern të 
cilët janë thirri! në kohë të paqes per 
me zanë vendin e sherbimevet të kan 
celeriës marrin rrogën (aktiv) të gra 
des së vet, në qoftë se këthehen mbra 
pa në pension koha e shërbimit të rij 
aktiv do të llogaritet për pension, 

Nuk mund të bahet nji gradim i 
këtyne Ofic-rvet. 

Kjo gja vinë edhe për thirrjen në 
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rasa të posaçme në kohen e pagjës. 

Për në qoftë se këta oficera do të 
thirren në mobilizimin për sherbirnin 
e luftës (mbrenda detyrimit të sherbl 
mit, si mbas ligjit ushtarakë) do të 
kqyren si Oftcera aktivë. 

§ 15. Nji gradim jashta radhës ba 
het si mbas § 7 vetëm në h ohen e 
luftës. 

Ky asht nit shperblim për punë 
të posaçme të dame: në sh-j e nuk 
mund të lasgohet (aspirohet) kurr si 
nii e drejtë. 

Ky gradim i epet edhe alyne qi 
mbesin në luftë dhe] në kohë pagje 
deshrnorë, tuej kqyrë qi familjes ti 
dahet pensjoni përkatës. 

Në kohë të pagjës punët e posaç 
me të dame në she] shperblehen me 
lavderirne medaja ose shperblime (gra 
tifikacjone), 
§ 16 Dhanja e nji "grades ushta. 

rake si titull nderit mund të bahet: 
a) Sidomos Oficerat mt: meritim të 

plotë, kuer hyjnë në pension ose mbas 
hprnjes së tyne në rezervë. 

b) përsonavet civil të cilët p. sh. 
në ngrehjen e formimit të vullndetar 
vet kan fitue meritime të posaçme u 
sh tara ke për Atdhe. 

Në nji gradë nderit ushtarake nuk 
asht lidhë kurnji e drejtë tjetër e kë 
s 1j grade, përveç asaj qi nder rasa të 
posaçme barin uniformen. 

§ 17, Të huejt të cillët pa Iituë 
nenshte.ësln Shqiptare, huejnë përko 
hësisht në sherblrnet e ushtris, mbe 
sin [ashra kadros ushtarake. 

Të drejtat e detyrët e tyne janë 
caktue me anë të kontratës. 

Ata të cilët fi'.ojnë ncnshtetësinë 
Shqiptare mund të radhohen në ka 
dron e ushtris e 'gradohen si mbas 
kësaj ligjë. 

§ l8 Ata civila qi me shpenzimet 
c Komandës P. F. Armate shkojnë 
në akademina t~ hu eja dhe i rnba- 

roinë me kondicjone të duhuoa gra 
dohen Nentogera pa vjetersije qysh 
prej ditës së marimit të Shkollës. 

Olicerat e Aspirantat e derguem 
me shpenzime të Komandës P. P, Ar 
mate nder shkolla u shtarake të huejs 
për zgjanimin e njoftimeve ushtarake 
në qoftë se dalin [me nit sukses të 
mirë t:: s'udirnevet fitojnë nji vjet vje 
tersije qi caktohen për vende ~të po 
saçme. 

Ata munden m' u përjashtua edhe 
prej frekuentimit të kurseve qi janë 
njoftue në § 6 (shif edhe § 10 f.) 

Dispozitat transitore, Për oficerat 
(asp) e emnuem e të graduem deri në 
diten e botimit të kësaj ligjë. 

§ 19. Për kalimin në dispozitat e 
kësaj ligië rradhë e Olicervet qi sher 
bejnë tash aktiv do të caktohet e do 
të shpallet në mënyren qi vijon : 

Rradhë e Aspiraatave qi ndo:!hen 
tash në shkollë do të caktohen vetem 
suksesit të shkollës. · 

Për Oficerat (Asp.) qi gjinden 
tash në sherbim aktiv rradha do të 

caktohet rnbrenda grupeve t~ nioftue 
me në § I. e vetëm mbas datës së 
rnrame të gradimit 

Në daten e ojinjishme të gradimit-/ 
do të bahet nji kohë sherbimit ma e 
gjatë në greden e parakatueme, n~ 
qoftë se nuk mjafton as kjo kanë kom 
p etencë stervitj ?t ushtarake ma të mi 
rat (kurrse shkolla përdorin ma i gia 
të në sherbim të trupavet) per num 
rin ma të naltë të radhës. 

Shenjimi i avancimit bahet si mb is 
§ 10. 

§ 20. Për gradimet e ardhshme 
merret për bszë rradha e caktueme 
mbas § 19 në ·të përrnbushunit e kon 
ditave të crktuerne në ~ 3 e tue ma 
rrë parasysh dispozitat e § 10, 

§ 22. Rradha e Oficeravet të re 
zervës (Asp.) qi gjinden tash bahet 
mbas datës t' ernnimi: mrarn, në daten 
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e niinjishrnedo caktohet mbas vietërsis 
së moshës mts Oficerve aktiv dhe re 
zërvë të nji gradës oficerët aktiv janë 
ma të vjetër se ata të rezervës. 

§ 23. Do të bahet edhe nji listë e 
rradhës t' Oficvravet të përsjonuern si 
mbas pikavet themelore njoftue në 
a§ 19. 

g) Per shkak të këputjes së sher 
bimit ma tepër se 6 muej për çfarë 
do arësye. 

Shtojcë të § 18. 
Ata· Of ice ra akademista qi dergo ~ 

hen ndër shkolla të Shtatit Madhnuer 
të hueja dhe i mbarojnë më nii suk 
ses të mirë kanë me'Titue nji vjet vje 
tersije nga koha minlmale të nji gra 
des. 

§ 3 Letra f. Prej të kryemit e kur, 
seve të caktueme me nji sukses të 

mjaftueshme, 
l referohet komisionit të ushtrls. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi P, 

L mbi financat e Bashkis. 
Kondohet raporti i komisjonit si 

pason : 
Kryesis së Parlamentit 
Komisionet e Drejtës's e Admini 

stratës dhe i Pimncavet të mbled hu 
ra nen kryesin e Kryetarit të Ko mi 
misionit Drejtësis Z. P. Poga bisedolë 
dhe shqyrtojë projekt-ligjen mbi fi 
nancat e bashkivet dhe e pranojë me 
ndryshimet e poshtë shenueme : 

Në Art. 3 e drejta santim kondi 
sjonelit kufizohet deri në 50°[0 

Në art. 4 taksi i urave përgjith 
sisht ngrihet për veç asaj të Shko 
drës e cila ketë të drejtë e ka për 
deri sa të nxjerrë shpenzimet që ka berë 
për ketë urë. Lundrat qe ndodhen në 
qarkun e Bashkis bahen pasuni e 
tyne, dhe për ketë shërbim Bashkitë 
kacë të drejtë të marrin nji taksë ka 
limi në bazë të tarifës që ka me cak· 
tue Këshilla e Bashkisë së vendit tue 
marrë edhe pelqimin e Këshillit Ad- 
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ministratif. 
Art. 7. formohet në ketë mënyrë : 
Nga të gjithë teshat eimportueme 

se jashtmi qe konsumohen mbrenda 
në qytet ç'do Bashki merrë nji taksë 
7°[0 mbi taksin dogacuer që ka pa 
guar ajo plaçkë në doganë në bazë të 
tarifës doganore. 

Art. 8 formohet në ketë mënyrë : 
Nga të gjitha teshat qi importo 

hen se jashtmi mirret 30°[0 mbi tagrin 
doganuer qe mirret mbi ato tesha në 
doganë për Bashkinë e Kryeqyletit. 
Zyrat doganore janë të detyrueme në 
fund të ç'do muaji ti çojnë Bashisë 
se Krveqytetir, taksin e inkasue m rre. 
rregullisht bashkë me llogaritë për 
katëse. 

Ar. 11 formulohet në ketë mënyrë: 
Kur dy gjana të gjalla bahen tra- 

- mpa nlena me tjatren quhen riji shi 
tje dhe taksin relatif në bazë të art. 
10 e paguejnë gjumsë për gjumsë të 
dy anët. 

Art. 13. Paragrafin C. për thi 30 
klg. e sipër në vend të 3 fr. ari do 
të meret 5. 

Art, 14. në fund ku flet : «taksin 
e paguen shitësi për ato gjana qe i 
blen vet e i shet në qytet mbrenda 
kufinit të Bashkisë edhe ato sendet e 
tjera të vendit qe i sjellin tregtarët ose 
të tjerë nga qytetet ë tjera e paguen 
blerësin; ndryshohet kështu : "taksin 
e paguen shitësi kur alo gjana i shet 
në qytet brenda kufinit të Bashki.ë.; 

Art. 16. taksi i ndertesavet nga 
fr. ari 1 zbritet në 1/2• 

Në Art. 20 paragraf a) taksi 5 fr. 
ari bahet 4 paragraf b) 2 fr. ari pa· 
ragraf c) 1 fr. ari paragraf ç) 5 fr. 
ari, paragrafi d) 2 fr. ari, paragrafi 
dh) 0,50 fr. ari në paragrafin f hyjnë 
dhe auto-nobilat që marrin me shum 
se kater veta paragrafi g) anullohet. 

Në paragrafin e fundit ku thotë 
"dhe karocet e kuaj te" fjala kuajt 

ngrihet. 
Në art. 22 në paragrafin e fundit 

fjala "gramafon" ngrihet. 
Art. 26 formulohet në ketë mënyrë: 
Të gji!ha ndertesat ~që jepen me 

qira i zoti i ndertesës eshtë i dety 
ruar me lidhë kontrata e me i regji 
struem në bashki, tue pague uji takës 
20/o mbi shumen e përgjithshme per 
sa kohë permban kontrata të gjithë 
pronarët që nuk lidhin e nuk i regji 
strojnë në Bashki gjobiten nga Bash 
kija me pes fish taksë në bazë të 
he'imevet të bamuna prej bashkis 

Ata qi nuk lidhin kontratë u jepet 
nii afat dy mujor dhe në kalim të 
këti] afati bashkija vepron dhe gjobit 
si mbas paragrafit të sipermë Në art. 
29 taksi i njehershern i kazanevet i 
motorevet pvrkthehet me vit dhe ~per 
ata që marrin ma shum se 50 klg. 
paguajnë 20 fr. ari në mot. 

Në art. 32 Taksa e pastrimit dyfi. 
shahet. Kjo taksë merret nga ata shte 
pija që ndodhen neper rrugat që i 
pstron Bashkija. 

Art. 34 Taksa e ndërrimit merret 
në bazë të gjysmes të takës pastrimit 
dhe kjo taksë merret vetem nga ato 
godina që ndodhen në rruga të ndri 
çueme nga kjo taksë merret vetem 
nga ato godina që ndodhen në rru - 
ga të ndriçuerne nga Bashkija. 

Në art. 35 Taksa e caktueme 5 
deri me 10 fr. ari zbritet 1-5 fr. ari 

Art. 39. Taksa e caktueme 20°/0 
zbritet deri në lO°lo, 

Art. 40, paragrafi i fundit: taksen 
e caktueme 5 deri 10 zbritet 1 deri 
5 fr, ar 

Art. 46. permirësohet në ketë 
mënyrë : Bashkija ka të drejtë të ma· 
rri nji taksë jo ma shum se çka ne 
vojë për mirëmbajtjen e tyne nga ata 
që perfitoinë nga këto pasuni me qe 
llim tregtije. 

Art. 48. Të gjitha kontratat e li- 

dhuna midis bashkive dhe siperrnarrë 
svet të taksavet të Bashkivet anulohen 
diten e hyrjes në fuqi të kësaj ligië. 

Llogaritë e tyne do të rregullohen 
në perpjestim të kohës së vazhdimit 
të sipermarrjes. 

Art. 49. Kjo ligië hyn në fuqi qe 
diten e shpalljes. 

Art. 50. Shtohet edhe Ministrija c 
Drejtësis. 

P. Poia d. v. 
Z. KOL MJEDA : Ma perpara se 

të hyemë në bisedim të kësaj ligjë 
artikull për artikull, due të proponoj 
nji gja qi as komisjoni as Qeverija 
se ka marrë parasyesh. Vertetë në 
taksat e bashkis janë disa qi i binë 
randë popullit, po nuk kemi ç' ka 
bajmë, se edhe bashkitë duhen të 
perm bahen. 

Disa taksa qi nuk vrasin popullin, 
si taksat e hoteleve e të kafehaneve 
janë lanë jashtë. Këtu neper hotele 
të shtimen në hesapë 8-10°,'0 mbi 
shpenzimet. Veç kësaj në kafehanet qi 
rihet mbas 11 sahatit, frekuentuesve 
të kafeve u ndalohet për hesap të ba 
shkis nii shumë, f. v. 1 kr, Prandaj 
proponoi qi nji taksë e këtillë për ho· 
varda të pranohet edhe këtu. 

Z. M. !UKA : (M. i P. M.) Pro 
ponimi qi ban Z. Mjeda mbasi asht 
çështje qefit, duket i arësyeshrne dhe 
n' asht se e pelqen Dhoma e Depu 
tetve e pranojmë edhe na. 

Z. KRYETARI : Kur të virnë 
m' at artikull atëherë bisedojmë . mbi 
te. 

Këndohet art. 1. dhe pranohet si 
pason: 

Art, 1. T' ardhunat e Bashkive 
përbahen : 

a) Prej t' ardhunavet të pasunive 
të paluitëshme : 

b) Prej çmimeve të pasunive qi 
mund të shiten me vendimin e Këshi 
llit të Bashkis, 
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c) Prej dhuratave që mund të je 
pen Bashkis nga ana e bamirsve, 

ç) Prej çmimeve të pjesëve të to 
kave e të rrypinave të mbetuna nga 
rruga e që ndodhen brenda kufinit të 
Bashkis. 

Këndohet art 2. dhe pranohet si 
pason: 

Art. 2. Kur Bashkija i prokuron 
qytetit me spenzimet e veta ujë, dritë, 
mjete komunikimi të tjera, ka të drej 
të me kërkue nji pagesë në proper 
cjon të shpenzimeve të bamuna tue 
marrë për bazë dhe sasin e ujit e të 
dritës që ka për t'i dhanë se cillit në 
qoftë se Bashkija këta nuk i ban me 
shpenzimet e veta, por ja jep ndonji 
shoqëniie me koncesjon, sasija qi ka 
me pague se i cilli për driten e ujin, 
paguhet në bazë të sasisë që ka m'u 
caktue në statutin e Koncesjonit. 

Këndohet art. 3. dhe pranohet si 
pason : (me ndryshimin e komisionit, 
qi e drejta e centim adicjonelit kufi 
zohet deri në 50°\o) 

Art. 3. Bashkitë për me përballue 
shpenzimet e randa që rrjedhin nga 
shërbimet qytetnore, kanë të drejtë të 
marrin nji shtesë (santim aditionel) 
deri 50 për qind për mbi tagrat që 
merrë Qeverija (temety e vergj) Sasien 
e përqindjes e cakton këshilli së ba 
shku me atë t' administratës dhe ve 
het në veprim me pelqimin e Minis 
tris së P. të Mbrendëshme. Ministrija 
e P. të Mbrendshme në studimin e 
budgetver që asaj kanë me i çue Ba 
shkit në mbështjetje t' art të ligjës së 
Bashkive kur e shef se ndonji 
prej tyne s' mundet me i vue 
në zbatim gjithë shërbimet qytetore 
qi priten prej sajë me taksat e për 
shkrumuna në ketë ligië, ka të drej 
të prej vet vetiut me urdhnue marrjen 
e kësaj shtesë, tue caktue edhe për 
qindjen. 

djes, mirrct ran.lësi]a e vepres që 
shilet e dobishmi! të kryhet si dhe 
gjindja ekonomike e popullit që ba 
nojnë në kufinin e asaj Bashkije. 

Këndohet art. 4 me ndryshimet e 
komisionit. 

Art. 4. Taksi i uravet përgjithë 
sisht ngrihet për veç asaj të Shko 
dres, e cila ketë të drejtë e ka për 
deri të nxjerri shpenzimet kë kaba 
më për ket urë. Lundrat që ndodhen 
në qarkun e Bashkisë bahen pasuni e 
tyne dhe për ketë sherbim bashkitë 
kanë të drejtë të marrin nji taksë ka 
limi në bazë të tarifës qi ka me cak. 
tue këshilli i bashkisë së vendit tue 
marrë edhe p-lqirnin e Këshillit ad 
ministrativ. 

Konstrukcjoni e reparacjoni i ura 
ve të vogla deri në kater metro gjat 
si qi ndodhen mbrende në qptet i 
përkasin Bashkis, Konstruktioni i ura 
ve të mëdha i përket Ministris së P. 
Botore. 

Pranohet. 
Art. 5' Të gjitha Bashkit e Shqip 

nis për me rueitun qytetet nga zjar 
mi, kanë të drejtë të kenë nji depo 
jashtë qytetit për të gjitha sendet që 
ndizen, si voi- guri, naftë benzinë 
spirto, shkrepca, etj. Të gjithë treg 
tarët që sjellin së jashtmi gjanat e tre. 
guerne sipër si dhe fabrikat që punoj. 
në ndo nji gia të tillë në vend, dety 
rohen, t' i dergojnë gjanat e sipërtha 
nuna në Depon e Bashkisë. 

Art. 6. Të giitha sendet ndezëse 
që depozitohen në depo do të paguei 
në ketë taksë: 

a) Për voj- guri, benzinë, naftë, 
shpirto, etj. dy fr. ari për kuintal. 

b) Për sende të tilla që punohen 
në vend nji fr. ari për kuintal. 

Me ketë taksë sendet e sipërtre 
gueme mund të rijnë deri 6 muej [në 
depo e mbas kalimit të kësaj kohe do 

Për bazë në caktimin e përqin- I të pagueinë taksin e shenuem ms si- 

për në fillim të çdo semestri. ~Sendet 
e tjera qi ndizen e nuk parashilen në 
ketë ligjë i shtrohen taksit qi ~ka me 
caktue Këshilli i Bashkis, 
Kur sendet e permenduna janë të des 

tinueme për nji qytet tjetër të Shqip. 
nis, quhen tranrite dhe perlashtoheu 
prej taksit me konditat e poshtë-she 
nueme. 

I) Nji deklaratë nga ana e treg 
ta rit. 

2) Veç forcës maxhore nak lypset 
të vonohen ma tepër se shtat ditë. 

3) Sendet e deklarueme për tran 
sitë kur shiten tinzisht në qytet pa, 
gueinë dhet fish taksin e shenuem 
në ketë ligjë, prej të cillit gjysma i 
epet si shperblim hetuesit dhe gjysma 
tjetër shon për dobi t' arkes së Ba 
shkis, 

Pranohet. 
Këndohet Art. 7. I ndryshuem 

prej komisjonit. 
Nga të gjitha teshat e lrnportue 

me së jashtmi qi konsumohen mbre 
nda në në qytet çdo Bashki merrë nji 
takës 7°[o mbi taksin doganuer 
qi ka paguem ajo plaçkë në doganë 
në bazë të tarifës doganore. 

Pranohet. 
Art. 8. i Qeveris: Nga të gjithë 

tesha qi importohen së jashtmi mirret 
3°[0 mbi vleften e peshen e tregueme 
në tarif en doganore për Bashkinë e 
Kryeqytetit. Këjo rnirret në portat e 
kufinit, d. m. th. në sqelet e detit e 
shtigjet toksore ku mirret taksi doga· 
nuer, e taksohet në ketë mënyrë': N'a 
ta porta a shtigje ku ka Bashki, mbli 
dhet prej Bashkis atij, vendi, dhe ku 
nuk ka Bashki, prej zyrave doganore. 
Këto zyra janë të detyrueme në fund 
ç'do muej t' i a çojnë Bashkisë së 
Kryeqytetit taksin e inkasuem rregu 
llisht bashkë me llogaritë përkatëse. 

(vijon) 
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BISEDIMET E SEN AT IT 
Mbledhja 33. 

E Hane me 24-5-26 ora 10 p. d. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 156) 

Art, XI, Për gjanat e laguna bre 
nda kohës qi kalon ndërmjet ngarki 
mit e të dorëzimit të tyne në maga 
zina ase n' interpol ase për ato qi të 
jenë bamun avarijat n' udstirn, kan te 
je U! Zotët nen vërejtjen e Doganës 
me i hap par me i tha përpara se t'i 
jenë Ië detyruem me i u shtruem vc: 
pravet doganore. 

Art. XII. a) Gjaoat qi mun të pri 
shen përpara kohës së caktueme në 
ligjë përkatëse mbassi të bahen ve 
primet me nji raport mjekut e në mu 
ngesë të tij me anë t' autoriteti: të 
vendit shiten n' aokan pa pritë kohen 
e cahtuerne e pa kryem formalitetet 
e tjera e të hollat e oxjerruna nga 
shitja shtihen n' arkë si të holla në 
roje e mbahen kështu deri n' afain 
ligjuer. 

b) Gjanat qi ndodhet ndër enë qi 
rrjedhin e i Zoti nuk i merr ase nuk 
gjindet në vend, apo Dogana nuk 
munt t'ja dorëzojnë të Zotit për shkak 
kundershtimesh a pengimesh seques 
trlmi etj, atëherë këto gjana shiten 
n' ankantë e veprohet si mbas para 
grafit (a) të këtij artikull. 

Art. XIII. Kur paguhet tagri doga 
nuer për nji gja këjo nuk mund të 
këthehet edhe në qoftë se i zoti do 
t' a këthej nga ka ardhë apo me e 
dergue njeri, 

Art. XIV. Kur tagri poganuer me 
rret gabimisht për nji gje qi asht e 

perjashtueme ase merret ma teper se 
asht në tarif, atëherë do t' i këthehet 
te zotit tagri i marrun ~abimisht. Gji 
thë ashtu edhe kur tagri doganuer i 
merr gabimisht ma pak, i zoti i gja- 

së asht i detyruern me e pague mu 
ngesen e në qoftë se i zoti i gjasë 
nuk gjinde! në ketë mungesë do t • a 
paguej shkaktari. 

Art. XV. Përjashtohen nga taksa 
e exportirnit të gjitha gjanat qi nuk 
janë të përfshi me në tari fen e gj.i na 
vet t' exportimit. 

Pjesa c 11. 
Mënyra e vepeimit mbi enët e 

darat e tyne, 
Art. XVI. Të gjitha gjanat qi mbas 

tarifës doganore i shtrohet ~tagrit me 
nji shumë fr. ari 10 e poshtë për 
veç atyne qi janë të sheniueme në lis 
ten e kësaj tarifë, pagucinë tagrin do 
ganuer mbi peshë lordo dhe në qof 
shin se enët janë dergue prej këndej 
për ndoj kursim. Pesha lordo asht a 
jo peshë qi nxjerret prej peshimit të 1 

gjanavet me gjith enrt e pështjellësat 
e tyne, Kur disa gjana për nevoja 
të bartunlt shtihen nder dy palë enë 
atëherë u rrëzohet pesha e njenës enë 
të jashtme. 

Art. XVII. Të gjitha enët e pshrjel 
sat e notuerne në tarifë bashkë me 
gianat si edhe ata enët e pshtjellsa qi 
po përmenden këtu poshtë, njehen si 
peshë n3to -reale me gjanat qi për 
mbajnë: 

I. Enët e mbuluna me gjana ush 
qimit për mos me marr ajr. 

2. Enë e pshtjellsa qi kanë kosme· 
tik, droge, rnjeksore artikuj farrnaçije, 
sheqer, Konserve, reçel e ngjyrë si 
edhe tjera këso enësh e pshtjellsesh 
qi nuk mund të ndahen prej gjanavet 
kur shiten me pakicë. 

3. Letra pshtjellsa, pshtjellsa kalla 
ji për çokolate etj. këso dore pej e 
tel metale qi lidhin kutija etj, letër të 
hollë, pamuklije, bonbons pelhure, 
gjana porcelane, gastare, gjylpana e 

tjera gjana cikrime kësodore. 
-l, Kartuça me pe], gjypa letra dra· 

sa të holla e të vola me të cilat janë 
pshtjellë pe], sherita, pelhure, e gjana 

. të irnnfeksjonueme (ndrequna). 
5. Kutija kartuçi, druni, metali qi 

përmbajnë kapsula, maje pendash, la 
ogje parfumerie e gjana këso dore të 
cilat nuk kanë nevojë të ndamit në 
rasë shitjeje me pakicë. 

6. Kllefa e kutija qi kanë trajtën 
e gjas qi përmbajnë si vegla muziko 
re vegla qirurgjike e optike gia të 
pa punuerne prej ari e argjenti. 

Pruesi i gjas mundet, mbas deshi 
rit me pague tagrin doganuer të gjas 
ndamas pre j kile fa vet e ku tija vet. Në 
qoftë se gjanat tagrohen me copë atë· 
herë k llefat e kotijat tagrohen me doe 
mos vetmas. 

Art. XVIII. I zoti i gjas ka të drej 
të me kërkue tagrimin e glas mbi 
peshën neto-reale, si mbas art. 2 në 
se e shenjen në diftesë Dogana pl'r 
me e vërtetue e peshën neto-reale pe· 

I shon gjanat mbasi t' i ndajnë prej të 
' gjithë anëvet e pshtjellesavet të jasht 
me e të mbrendshme përveç atpne të 
përmenduna n' art 17. të cilavet u re· 
zoher prej peshës lordo enët e pshtje 
llsat e jashtme e të mbrendshme. Prej 
peshës lordo rëzohel edhe pesha e 
rrathvet hekuri e mishemat qi përdo 
ren me lidhë disa gjana si edhe pe 
sha e kashtës e bykut, letrave, copa- 
vet letrash, kundrevet sharre e zdruk 
thavet qi vlejnë me i isolue, me i 
mproitë e me i shtërngue gjanat ndër 
enë të tyne. 

l 

Kur tregtari nuk asht në gjeje me 
treguern në diftesë sasinë e vërtetë të 
peshës neto-reale, ka të drejtë me ha 
pun enët e me dalluom peshën e gjas 
prej peshës s' enevet e mandej me 
paraqitun diftesen Ky veprim do të 
bahet para nëpunsit të ngarkuern nga 
dogana. 

Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiranë 
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==== 
PERMBAJTJA: 

M. P. Mbrend. Qarkore mbi Inter 
pretim t' art. 44 të Ligjit mbi finan 
cat e Bashkive; mbi anijet e Republi 
kës Shqiptare. 
Shp, e gjyqit Posaçem për faje politike, 
Shp e gjyqeve, Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Mni. ( ~- If Mi~cli~~HMf 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPRf F. 
Interpretim i art, 44 të ligjit 
mbi financat e Bashkive 

M. P. Mbr. i ka dergue M. Financan 
cavet shkresen qi vijon: 

Përgiegie shkresës Nr, 860-31 më 
2-9-26. 

Kemi nderin t' ju njoftojmë se art, 
44 i ligjit mbi financat e Bashkive 
asht i kompozuem pr~j dy pjesësh : 

a) Pjes' e parë tregon sasin e tak 
sit në mënyrë fikse qi do të merret 
nga adjudikacat qi bahen n~ rrethin e 
Bashkive dhe ky taks asht i fiksurn 
21. ~ 0 0 (për qind) pas nii përjashtim. 

b) Pjes' e dytë trcgo n mënyrë- . 
I 

marrjen së taksit dhe nga glith Zyrat 
Qeveritare dhe në ketë pjesë legjisla 
tori ka pir qellim anulimin e dispo 
zitavet 1' art. 41 të ligjit të Dhr tavc t, 
i cili ketë taks nuk j' a u lë Bash 
kive. 

Mbasi taksi a'-ht_ i Iiksuern e jo 
progresit dhe me fjalën nga "Çdo ad- 

[udikatë , asht i përgjithshern e i cilë- I t' urdhnoni në qoftë se ka Zyra Fi- 
suemi nuk mbetet vend për t'u përja 
shtuar adjudikatat e Zyravet Qeveri 
tare të cilat deri në shpalljen e ligjit 
taksin e kasn, cit e kanë marrë në 
mënyrë progresive. 

Fjalët «kanë rre i u shtue këti ta 
ksi si mbas Pgjit të dhetave t« të pg. 
ragraf,t 2 nuk kurdreshtolnë fiksimin 
e taksi', por janë shtuar me qe 
llim të mos provokohesh nji konflikt 
midis Bashkive e Zyrave financiare, 
prej të cihvet Brshkiet duke ju ba 
zuar gjeneralitetit t' art. 44 të kërkojnë 
taksin e kasnecit 21121)'11 dhe zyrat fi 
nanciare duke mos parë nji shenim 
të dytë në l'giin e ri e për adiudika 
tat e Zyrave Qevertare do të bazohe 
shin në ligjin e të Dhetavet dhe do 
t'a kërkonin taksin progresiv, ~je e 
cila ka ng'arë në Shtetet ku asht ky 
ligjë në fuqi, dh z konflikti nuk asht 
përfunduar prej shum kohësh. 

Lutemi prandaj t' urdhënoni gjithë 
Zyrat Financiare të veprojnë në ketë 
mënyrë e taksin e kasnecit t'a marrin 
në mënyrën e caktueme kjarisht në 
ligi in d. m. th. 2!? 0 e jo si më parë, 
mbasi dispozitat e art, 41 të ligjit të 
Dhetavet për sa i përket sasies se 
taksit janë t' anuluerne me dispozitat 
e arr. 44 të ligjit të ri. 

Shtojmë se për të mos u damtue 
Bsshkiet e për të mos u shkel Ligji 

nanciare që e ka marrë ketë taksë 
iasht caktimit 21/2°1o me njiheresh të 
korigio] veprimin e t~ kërkoj taksin 
në mënyrë të tregu-me ma sipër.s 

Për nlof im e në vtiin të urdhnit 
Nr. 1009-93 d. 9!-8 këtu sipër u për. 
shkruajm shpjegimet e dhanuna Mi 
nistris së Financave! mbi mënyrën e 
aplikimit t' art. 44 të ligjit. Mbi Finan 
cat e Bashkivet, me lutje qi t' urdhë 
roni Zyra: e Bzshkivet taksin e kas 
necit t'a kërkojnë e t'a marrin si mbas 
caktimit të bamun në ligië; d. m. th. 
21,1}10 fit{s e jo progresiv. 

109-29 Nr. 1009·112 

Mbi anijet e Republikës 
Shqiptare 

«Kapidaniët e portavet gjat detit 
të Shqipniës te lajmërojnë në gjithë 
barkat e velit rat qi janë n' ato paria 
si dhe ato që eventualisht përkasin 
brigjet e Shqipniës si kuer janë nër 
ulna të detit Shqipniës dhe ndeshin 
në nienën prej aniëve të Republikës 
Shqiptare, po kje se kjo (ani] 1 Shqi 
pëtar-) ka nji pal on (top të madh) të 
zië në majë te dyrekut duhet t'i afro. 
het me nii herë e ps farë kundrështi 
mit. Pëloni i zië në majë të dyrekut 
ashtë sheje për rn : u afrue për ditën. 
Natën Anija për shenje t' afrimit ka 
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nji f.tnal kuq në majë të dyrekut kshtu 
që ~kurse barkët e velierat që giind.n 
nër ujna të Shqipniës dhe ndeshën 
natën në ndonienën prej aniëve të 
Republikës Shqipëtare, po kje se ania 
(e Republikës Shqipëtare) ka në majë 
të dyrekut një fanar të kuq, duhet 
qe barket e velierat t' i afrohen pa 
kundrështim. 

Nuk bahet përjashtim për kend 
kështu qi si barkët e velierat me fla 
mur Shqipëtare ashtu dhe ato me 
flamur të huaj duhet të afrohen kur 
se shofin shenjen» 

Për njoftim e veprim këtu sipër 
l' u përshkruajmë shkresën e orga 
nizatoris -të marinës Shqiptare 
file lutje që tia u njoftoni t' interesu 
mve për të vepëruar pikërisht si mbas 
tekstit saj. 

11,9-26 Nr. 2666-1 

7 

FLETORJA ZYRTARE 13 SHTATUER 1926 

Ne qofte se r uk i paraqiten 1...;jy 
qit mbrcnda këtij e f'ati, vcrtcrohet se 
nuk duan me ju bind Jigjës e ksh.u ka 
me ju shikue gjyqi në mungesë, kan me 
ju rrë xue të drejtat civile, dhe në 
bazë të nenit 13 t~ ligiës ndesh ki - 
more për faje Politik kan me ju sik 
vestrue pasunija e tundëshrne dhe e 
patundëshme të tyne dhe me as nji 
mënyrë nuk k a n me p ssë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e b ime. 

Të gjith giendarmët e Policët [an 
të detyruem me zanjen e tyne. 

Për plotslrnin e vepr.rvet të për 
menduna i asht shkrue Prokurories 
dhe në mbështetje të nenit 371-372 të 
procedurës penale e nenit 13 ië ligjës 
ndëshkimore për Iaie Politike shpallet 
ky vendim. 

Tiranë 9-9·92G p. 962. 
Kryetari 

Shp. e Gjyqeve 
Thirrje 

Sul Pulti nga Shkodra ma parë 
banues në Tiranë e 'ash me banim 
të pa diirun si pas vendimit të Gjyqit 
Nr. 165 datë 24-8-926, pandehet se 
me datën 1 · 6 926 natën tue hypë me 
shkallë nepër avelli ka hy në shtëpi 
të ankuesit Ramazan Carës nga lagja 
e Re e Tiranës, ku ka vjedhun disa 
plaçka. 

Prandaj me anë të kësajë thirrje 
të çpallun në Fletoren Zyrtare, thirret 
me u prezantue para Gjyqit të Filli 
mit të Tiranës me datë 10-10-1926 
në oren 101,1:i p. dr. për ndryshe] 
Gjyqi ka me u shikjue në mungesë 
të tij. 

Tiranë me 20-9-1926 p. 
Kryetari i Fillimit : 

* 
Për mbi padien e ngritun në Gjy- 

qin e fhkallës së I. të Shkodrës nga 
ana e paditsit Hafiz Muhamet Krajës, 
tregtarë në Shkokër kundra Ibrahim 
Gj)'rezit prej Shkodret i padituri per 
kundërshtim të Gjykimit Nr. 6 dt. 
21-II 923, asht shenjue dita e gjyqi 
mit për me clt. 9 Tetuer l92G ora 9 
paradite. 

Mc qenë se i padituni i përmen 
dun ndodhet me hanim të pa dijtun, 
si mbas nenit 26 të Proc. Civile i 
njoftohet me anë të ksaj shpallje qi 
të çfaqet para këtij Gjyqi vet ose me 
anë të nji përtaqsucstt ligiuer, për 
ndryshe do të shikj-ihe t gjyqirni në 
mungesë të tij. 

Shkodër, me 7 Shtatuer 1926 
p. :o p. 3<il Kryetari 

-.-.----- 

Gjyqi i Posaçëm për 1--------- 
faje Potitike 

Vendim afati për t' aratisun] 
Mbasi nuk jan zanun të pandehu 

nit Kol Trornara, Shefqet Korça nga 
Korça, Bahri Omari nga Giinokastra 
Qazim Mulleti, nga Tirana, Qazim Ka 
culi Azh Çami nga Vlora, Lano ---- 
Borshi nga Borshi K. Paftali aga Du- 
rrësi e Mustafa Kruja nga Kruja, [ të 
cilët pandehen se kan pjesë në komi- 

' tetin Bashkimi Kombëtarë, / dhe me 
anë të shtypit po bajnë propaganda 
të damshine kundra Regjimit, Statutit 
e Shkelqesis së Tij Kryeterit të Re 
publikës Shqiptare me qellim qi të 
prishin qetsio e mbrendëshrne e të 
ndryshojn Iormen e Regjimit të sot 
shërn të vendueme prej Asambles 
Kombëtare. Që prej datës se shpalljes 
të këtij vendimi Kryesiia e Gjyqit 
Posaçëm për faje Politike të pande 
hurve përmendun i nep 15 dit afat 
për me u prezantue para Gjyqit. 

Shp, e Kadastrës 
I ndyeri jusuf Sulejman Jahobiri 

banues në lagien Alaydine t' Elbasa 
nit nii Shtëpië qi ka në lagjen e sipër 
shkrume, ja ka lanë peng Z. Jusuf 
Osman Gjevarit për 500 pes qind fr. 
ari e për nii vitë kohë, me qenë se 
koha e pagesës i ka kalu si mbas 
kërkimit të hua dhansit sa do qi tra 
shlgimtar.t e të ndyerit qenë lajmërue 
rregullisht nga ana e ksa] Zyre, për 
pagimin e detyrës por ende nuk e 
k an pagu. 

Prand 'i Shtëpia në fjale sot vihet 
n' adjudikatë për me u shitë, shitja 
e parë fillon me 7 shtatuer 926 e ma 
ren më 7 Tetuer 926 po të ketë kër 
kusa dhe ajo definitive fillon me 8 
te.uer e merr fund me 22 tetuer 92e. 

Pra kush dishiron me ble Shtëpia 
në fjalë t' i drejtohet zyrës së Kadas 
tres këtu bashkë me sigurimet e du 
huna. 
P. 10 Elb. 7-IX-26 P. 957 

Nëp. Kadastrës 
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Bisedimet e Trupit 
SESJON""I I 

B f SE DI tA ET E OH O MES SË 
Mbledhja 44 

E Ejte 20 Maj 1926 ora 4 m. cl. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon nga nurn. 156) 

I komisionin 
Nga të gjitha teshat qi im por to 

hen së jashtmi mirret 3°10 mbi tagrin 
doganuer qi mirret mbi ato tesha në 
doganë për Bashkin e Krpcqptetir, 
Zyrat doganore jan~ të dctyruerne në 
fund të ç'do mueji t'i çojnë Bashkis 
s~ Kryeqytetit, taksin e ink=suem rre 
gullisht bashkë me llo_g2ritë përkatë 
se 

Z. R. MATI: Muc më duket se 
Art. i Qeveris asht ma i mirë dhe i 
p~rgjegjet së dreites, se tregtarët e 
Tiranës, t' Elbasanit, kafen, sheq -rin 
e marrin prej Durrësit, dh e prandaj 
taksen duhet t' a Irnë tregtarët aije 
Pastaj asht ma mirë të mblidhen prej 
Bashkis, se sa prej dog anet. :Prandaj 
projekti i Qev .ris më duket ma i 
mirë. 

l. P. RUSI: Qellimi i ligjës asht 

Kryeqytetit, e cila do të mblidhet 
prej doganës 

Pr .indaj përkrahi formulimin e ko 
misionit, 

Z M JUKA: (Z. M. M.) Proponi 
mi Qeveris ka për qellim bukuri 
min e Kryeqytt tt, Qeve rija ka caktue 
qi këjo takse të mblidhet prei s·ash 
kis e ko nisjo ni ka caktue qi tëmbli 
dh et prej dogan-s. Më duket se qe 
llirni asht njisoi, po mënyra asht ma 
e kjartë e ma e lehtë ashtu sikur e 
propanon Qeverija. Prandaj kishe me 
thanë, të pranohet i Q. ve ris. 

Z. K. MfEDA: Më duket se më 
nyra qi propanon Q-.verija asht rnae 
lehtë, se po t' a marr dogana, duhet 
të ketë nii nëpunës të veçantë, Bash 
kija ~e Shkodrës ka nëpun 
sin në doganë dhe mbledhë taksin 7°,'0 
si edhe ketë 3° 11• Pastaj këio asht nii 

I
, e drejtë qi i tokon Bashkive drejtë 
për drejtë, dhe në qofrë se kemi dy. 

I shim, se Bashkitë bajnë shpërdorime, 
atëherë faji asht i jon i, i Qeveris dhe 
i Parlamentit qi nuk ko-itrollon, Veç 

qi ç' do send qi importohet, do të p a- kësaj Ministrija e Financavet mund 
guej për Bashkinë e Kryeqytetit 3°j0 1 të ketë ngushticë për të holla dhe i 
mbi taksen doganore qi paguen ajo ban telegraf për shembull, doganës 
plaçkë, dhe prandaj mo, të ketë dy- I 
shim Z. R. Mati, se formulimi i komi- 1 

sjonit asht i kjartë dhe nuk len nde 
nji dyshim. 

Z. R. MATI : Mue më duket ma i 
kjartë i Qeveris. 

Z. J. URSHID : Nji mallë me të 
dalë në doganë, do të paguej, përvec 
taksës doganore, edhe nii taksë bssh 
kij c, mbi tak ren e pagueme 5°!0 për 
bashkine e vet e 3°10 për bashkinë e 

së Durrësit, me dergo sa pare të ke 
sh,;, dhe dogana asht e detyrueme 
me i a dergue. 

Z. XH. YPI: Mbasi ç'do Bashki 
do të ketë n]i nëpunës të posaçem si 
qenka në Shkodër në doganë, asht 
ma mirë t' i mbledhin aio. 
Z. M. JUKA: (Zcv. M. P. M.) Si Iormuli 
mi i Qvvcr.s si i komisionit, qellimin 
e kan rji, verem ndrys+on mendimi 
në rnënpren e mbledhjes. Na thomi qi 

Legjislativ 
II_ 

DEPUTET VET 
mos të mblidhen nga nëpunësi i Do. 
ganës po nga ai i bashkls, dhe me 
ndermjetësin e bashkis t' i dërgohet 
bashkis së Kryeqytetit. 

Z. M. KASO: E komisjonit asht 
ma e kollajshme, si edhe ma e kollaj. 
shme për bashkinë e Kryeqytetit, pse 
s' ka me pasë nevojë të ketë marre 
dhanje me të gjitha bashkitë e Shqip 
nis e të jetë e detyrueme të mbajnë 
llogari në të gjithë bashkitë e Shtetit, 
kur se dogana qi mbledhë të drejtat 
e saja, mund të mbledhë edhe këto 
3°,'0 të bashkisë së Kryeqptetit. 

Z. F. RUSI : Në doganë f. v. të 
Durësit, nii mall tranzit për Tiranë 
dogana e Durrësit nuk i merr taksen 
3°1o, Prandaj nuk mund të bahet kon 
fuzjon në mënyren e komisionit e 
pran Ja] jam i mendjes qi të pranohet 
i komisionit. 

Z. KRYETARI: ~Çë3htja u shkoqit 
dhe vihet në votim i Qeveris. Kush 
asht antar i pranlm.t të ngrehin do 
ren? 

Mbetet në pakicë, kështu qi pra 
nohet i Komisjonit. 

Art, 9. Sendet qi kalojnë tinzisht 
për në kufinin e Bashkis nuk paguei 
në taksë oktrove, dhe per [këto cak 
tohet nji afat prei 48 orësh për qi 
ndrim t' atij sendi për në vendin qi 
kaloj transiti. 

Ky afat zgjatet deri në shtat ditë 
për a'a tregtarë qi banojnë në për ba 
shkit qi nuk janë breg deti · dhe qi 
sjellin sende direkte nga [asht për me 
u kousumue nepër qytetet ku kanë 
q endren e tregtis. _ Nga taksi i oktro 
Vë3 periashtohen dhe gjithë sendet që 
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importon trupi diplomatik Kryqi kuq 
Shqiptarë dhe ato sende qi ka përla 
shtue Qcveri]a me konc.sione. Për ato 
sende që shiten tinzisht e që janë të 
deklarueme si transitë për me i u 
shmangë taksit t' oktrovës, veprohet 
në mënyrë të trvgu.rne në art. 3 si 
kur se ata që shesin tinzisht gjana 
ndezësi.'. Pranohet. 

Art, 10. Për gjithë gjanë e gjallë 
që shitet mbrenda kufinit të Bashkis 
si edhe për gjithë gianë · e gjallë që 
blehet nepër katunde të qytetit ku nuk 
ka Bashki dhe C:ë. sillet në qytet> mi 
rret nii taksë dt e gjprnsë per qind 
mbi vleften e gjasë së gjallë, të cillen 
për shitje të bame mbrenda kufinit të 
Bashkis e pagu.n shitësi, dhe ate për 
shitje që behet ndër katunde e paguen 
blerësi i gjasë s~ gjallë. 

Në qoftë se gj3ja e gjallë blehet 
në katundet e nji Brshkiës tjetër tak- 1 

sin lypset t' a paguej në qytetin ku 
sjellet gjaja e gjallë. 

Pranohet, 
Art. 11. i Komisjonit. 
Kur dy gjana të gjalla bahen tram 

pa njana më tietren, quhet nii shitje 
dhe taksin re lati] në bazë t' art. 10, e 
paguejnë giymsë për gymsë të dy 
anët. 

Pranohet. 
Art. .12. Për shitjet që përseriten 

brenda jave (shtat dite) papuhet d)? e 
gjym~ë për qind vetëm për dilerencen 
qi shitet ma tepër. 

Pranohet. 
Art. 13. Theriia e katshave bahet 

vetëm n' abatua·in ose në vendin e 
shenueme për abatuar të Bashkisë, e 
cilla merrë ketë taksë : 

a) Për ka, për lopë, muzat, dem, 
bual, buallicë fr. ari 5 (pesë) 

b) Per viç, e thi deri në 30 klg 
fr. ari 2 (dy). 

c) Për thi 30 klg. e "siper fr. ari 
2 (tri). 

ç) Për dash, dele, skiap, fr. ari 1 
(nii), 

d) Për qinj e keç ('· d ~) fr. ari 0,50. 
Për kurbane që theren për .hajra 

me dhe për derra që theren për Kresh- 

iashtojmë edhe kingiat e Pashkëve. 
X. K. MJED.A: Sa për kurbana, ajo 

asht çësh je tjetër, se besimi Muhame 
dan e ka ketë, po sa për Kristianër, 
as Katolik as Ortodoks, nuk e ka be- 

tendella, nuk paguhet taksë gjaku, c •. I sitni nji gia të këtillë. Dr rr. theret në 
dhe këta mund të theren dhe ne- I shpi pse nuk ka vend ku të mbyetet 
per vende të tiers që nuk janë shenue 
si abatuar prej Bashkis. 

Z. K. N1JED~: Këtu çashtia ndah. t 
dyshë: përftoinë Zotnit e pague]n 
horat! Kurbanat i han:- Zotnit, e gji 
thashtu edhe derrat rnbyr-n për {( ë 
shnella, 

Kur nji nierit i a ka ba Zoti na 
fakë me ble nii dash 5 napol'o aa e 
nji der qi prej 60 klg. mund të kush 
tojë 300 Koronë, tham lë naguej edhe 
taksen se nuk asht nji kiamet. 

Z. M. KA so . Në ket artlkull për 
[a shtohen nga taksa kurban:t qi the 
rren për Bajram si dhe derrat qi the 
ren për Këshnëlla. Me qenë ~se kiito 
periashtohen, duhet të përjashtohen 
edhe shtjerrat qi thrrrin Kristianët 
për pashkë. 

Z. I. URSH![): Taksa asht e drej 
ta e abatoirit dhe kurbanat si edhe 
derat therren nepër sh'ëpiia e nuk 
asht e mundur të ko itrolloh et se sa 
theren për me mbledhë taksen. Pra 
ndej të përjashtohen. Veç kësaj taksa 
për lo pë, muzat etl, më duket tepër 
e randë 5 fr. gjithashtu edhe taksa 
për deshë, ej. prej nii frangut të 
zbritet në 1 ·2 Fr. ar. 

Z. XH. YPI : K urban. t si edhe de 
rrat qi ih-rren, nuk janë për tregti, 
po për sevap. prandaj të peri-shtohen 
nga taksa. 

Z. R. MA TI : Këto janë çështje 
sbpirtnore e nuk duen të paguejnë 
taksë. 

Z. ,'Vl. KASO. Po të xa më nga 
përjashtimet dhe po sa të bsjrnë ligjë 
me sentiment, duhe: të vështrojmë edhe 
besimet tjera kështu qi, duhet të për- 

se për me e rrep nli derrë duhet uji i 
vluern e tjera gjana, e jo pse de 
tyron besimi. 

Z. Dr. SlMONIDHI: Kur për 
jashtojmë kurbanet për Bajram, si edhe 
derrat për Këshnells duhet të përlash 
tojm! edh! kiugjat qi therren për Pa 
shkë të orthodoksve, dhe kur përjash 
tojmë nienen duhet rë përjashtojmë 
dhe tjetrën e mos të bairn ;;irivilegje. 

Z, R. MATI: Si thashë ku.bani 
asht çështje fetare e duhet përjashtue 
nga taksa. 

z. M. JUKA: (Ztv M. i M.) Qellim i i 
kësaj taksë asht nji taksë ab itoari dhe 
ato qi theren për kurbana nuk mund 
të th.rren naboto ir, e c s'it i pa mu 
ndun kontrollimi, dhe prandaj përjash 
tohen. Këjo csht arësyeia qi Qevcrija 
e ka paraqit kështu. 

r: \1. KA 50 : Un insis1oj qi të 
përjashtohen edhe shqerat e Pash· 
këve. 
Z_ M. JUKA: (Z. M. i P. M.) Qeveri 
ja e pranon, po këjo taksë nuk· asht 
ba për çështje fejet po për abatoar, 

Z. KRYET A RI: Kush asht an.ar I 
pranimit me shtojcën e Z. Kasos, të 
ngrehin doren? 

Pranohet, 
A rt. 13 pranohet si pason : 
Therja e kaf shëve bahet vetem n'a 

batua rin ose në vendin f shenuern per 
abatuar të Bashkis, e cila merr ketë 
taksë: 

a) Për ka, lopë, muzat, dem, buell, 
buallicë, fr. ari 5. 

b) Për viç e thi, deri në 30 kgr. 
fr. ari 2. 

c) Për thi 30 kg, e sipër fr. ari 3. 
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ç) Për dash, dele, skjap, dhi fr. 
ari I. 

d) Për qingje keç (edh) fr. ari 0,50. 
Për kurbana qi therren për Baj 

ram edhe për derra qi therren prr 
Këshnella, gjithashtu edhe për qinglat 
qi therren për Pashkë, r.uk paguhet 
taksë gjaku, dhe këta mund të theren 
nspër vende të tjera qi nuk janë sh e 
nue si abatuar prej Bashkis. 

Art. 14. Me ndryshim.r e komi 
sjonit. 

Ç'do mallë vendi ose i jashtern 
mbi 10 i<lg, që shitet mbrenda kufinit 
ti~ Bashkis, duhet me doemos të pe 
shohet e të rr batet me wgla peshue 
se ose matëse të Bashkisë. Tregtarët 
ose dyqanxhitë sa do që të kenë rn]c 
te peshimi e matje të veta, detyroh.n 
t'i peshojnë e t'i masin me· ate të 
Bashkis, e në i peshofshin "matë.shin 
me të vetat, gjithnji detyrohen me pa 
gue taksin e shenuem në ketë ligjë. 
Kundrejtë këtij detyr.mi, Bashkija merr 
nji për qind mbi çmimin për mallë 
vendi dhe gjymsë fr. ari për. kuintal 
per mallë të hua] Bashkija në fillim 
të çdo muaj, do të pr.:gatisi nii liste 
çmimesh për gjana vendi, mbas të 
cilës do të rnerr.t taksi i peshimit e 
i matjes. Drutë që bihen në gomarë, 
kalë ose në shpinë të njeriut, janë të 
perjashtueme nga taksi i peshimit. Tak-" 
sin e peshimit e paguen shitësi kur 
aio gjana i shet në qytet mbr end s k11- 

finit Bashkis. 
Pranoh=t. 
Art. 15. Për dyqanet, kaferiet, ha 

net, banjot, hotelet aparternanet res 
tsurantet, etj. qi hi:p·n për heren e 
parë, Bashkiia rnerrë nji taksë leje 
prej fr, ari lO deri në S1JO, e c.la cak 
tohet nga Këshilli si mb rs randësis 
së punës dhe të vendit ku ndodhet 
ndertesa. Leja përsëritet për çdo mot 
dhe rnirret nji taksë prej 2 e deri 20 
fr. ari. 

Pranohe( I në dyqan. 
Art. 16. Me ndryshimet e komi- I z. R. MATI: Edhe un e përkrahi 

sjonit. 
Per çdo nder.esë qi goditet e re 

në kufinin e Bashkis si mbas planit 
qi do t'i paraqitet Bashkis, paguhet 
112 f,-, ari për ç'do m etea kub, të mu 
rit të iashrem d. m. th. katër anët. Të 
damet e mbrendshrne nuk llogariten 
as nuk mitet taksë për ta. 

Pranohet. 
Art. 17, Të giithë alo dpqanxhitë 

që duan t' eksportojnë plaçka përpara 
dyqaneve, edhe të gjithë kaletarë, pi 
jetarër, për vendet qi zajnë me kon - 
ditë qi mos të ndalojnë kalimin e gji 
ndles, paguejnë nji taksë të posaçërne 
e cila ndahet në dy kategori: Per ka 
tegorin e parë mirret gjp.nsë fr, ari 
për meter kuadrat në muaj dhe për 
kat- gorin e dytë mirret O, 25 fr. :iri 
për metër kuadrat në muaj. Të ndamit 
e kategorive ba'iet si mbas randësis 
së rrugës ku ndodhet lokali prej anës 
së Këshillit të Bashkis. 

ketë mendim. 
Z. S. BLL03HMI : Jashta strehë 

ve arkiteture (të tjerat të ndalohen, 
dhe srehët mos të kalojnë 60 cm. 

Z. F. VOKOPOLA : Këtu qellimi 
asht për tendet e jo për strehët qi ba 
hen me drasa, xinko, teneqe ose me 
sende të tirra, janë të ndalueme, dhe 
ato qi ex sis'olnë do të ngrehen». 

Pranohet. 
Art. 19 Nga të g;ithë shitësit qi 

okupojnë në ç'do vende në ditët 
e pazarit ose të panagiyreve, do t' i 
u merret nji taksë vendi e cila cakto 
tohet nga KE°shilli i Bashkis. 

Z. J. URSHID: Edhe për 6 okë 
lakna do t' i merret taksë ? 

Z. M. JUKA: (M. i M) Tue lanë 
caktimin e taks.s në dorë të Këshillit 
të bashkis, sigurohet ky qellim qi tho 
të Z. e tij, me dashtë ja merr e kur 
asht n'i send i vogel nuk i a merr. 

Z, K. NJEDA : Kishe me u lutë si 
Pranohet. 1 shokve, si edhe Z. Ministrit, qi ketë 
Art. 18. (me heqjen e frazes qi u artikull t' a hiekun fare, s : i vo.Iëni 

shkrue ma poshtë). katundar vjen me 20 kg. kollornoq O· 

Për veç shrëpijave për të gjitha 
tendat e l-visshrne qi vehen përpara 
dyqaneve për m'u rruejt nga djelli e 
shiu, mirret nji taksë e ptrvjetësh me 
nga nii fr. ari prr meter kuadrar, 
Para se të vehen tendat, lypset të mi 
rret pëlqimi i Bashkis e cila ep leje 
vctem per të bame tenda moderne 
dhe qi nuk pengojnë n' as nji mënyrë 
kalimin e niersve e të mjeteve të tran 
sportimit, 

Naltësiia e tendavet caktohet mi 
nimum me nii metër e tetdhetë 

z. J. URSHID: Un proponoj qi 
për strehë t 2 m. mund të japë Bash. 
kija. 

Z. M. KASO: Përkrahi mendimin 
e Z. [aver Urshid, se në Permet kan 
qenë prishë strehnat e i pat hye uji 

se me nji shporrë me zarzavade dhe 
ri aty në shi i langun dh e i ndragun, 
dhe bashkija i merr taksë ku ri. Po 
të kishte nji bina, apo ndonji vend 
ku me nd. jë, elhyq mer i la, po nuk ka 
asnji send. Prandaj i lutem Qeveris 
qi p-r disa kohë mos të marr taksë 
për vend, se nofta qpteti i Tiranës 
asht i mësuern, po qytetet e tjera po 
thonë, a ka ba vaki me ndejë e me u 
lagë në shi e me pague, 

Z. M. KASO : Caktimi i taksës i 
asht lanë Kë shillit të Bashkis qi mos 
të randohet populli. 
Z. M. JUKA: (Z. M. P. M.) Ne shumë 

vende! të Shqipnis asht marrë kjo taksë 
dhe ma përpara ka qenë e caktueme, 
po tue marrë parasyesh, se asht 
marrë taksë për ç'do send e kemi la- 
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në qi ketë taksë t' a caktoj Këshilli i 
Bashkis. 

Z. P. VOKOBOKA : Në ketë arti 
kull thuhet në çë do vend. Me qenë 
se janë edhe vende nën pronsi priva 
te, të thuhet në vendet e Bashkis, 

Z. Dr. SIMONIDHI : Në shtetet e 
botës Bashkitë kan pazaret e veta qi 
i përgjeglin çë do nevojës popullit, 
Shkaku qi gjetke kan ngreh të tilla 
pazare asht, qi fshatari qi vjen prej 
së largut të ketë ku me ndejë, e ku 
të depozitojnë mallin e vetë e të jetë 
i ruejtun nga dielli e shiu. 

Na pa ba kur gja sendi për ta, 
kërkojmë t'i u marrim taksë. Prandaj 
jam në mendje me Z, Kol ë Mjeden. 

Z. 1'. MJEDA: Un insistoi me me 
ndimin t' em e i lutem Parlamentit qi 
ketë artikull t' a ngrehin, e kur Ba 
shkitë të balnë lokalet, atëherë të ma 
rrin taksen. Z. Ministri Musa [uk a e 
di fare mirë, se çë dobi ka pasë ba 
shkija e Shkodr.s prej kësaj taksë. 
Asnji dobi përveç të shame sh. 

Z. J. UR3HID: Nuk mund të për 
jashtohet krejt se k:t sende me randë 
si, e qi kan vleftë, po për sende të 
vogla të mos merret. 

Z. KRYETARI : Çashta u bisedue 
dhe vihet në votë me ndryshimin qi 
bani Z. Ferid Vokopola. Kush asht 
antar i pranimit, të ngrehin doren ? 

Pranohet. 
Këndohet art. 19 dhe pranohet si 

pason: 
.Nga të gjithë shitësit qi okupojnë 

vendet e bashkis në ditë 'e pazarit 
ose të panaireve, do t'i u merret nji 
taksë vendi, e cila caktohet nga Kë 
shilli. 

Art. 20. i qeveris. Gjithë mjetetet 
e transportimit për veç atyre q'i për~ 

, kasin shtetit, trupit diplomatik e t'aty 
ne q'i përkasin nëpunsave, të cilët 
me ligjë detyrohen me i pasë, mirret 
nji taksë si tregohet ma poshtë : 

a) Nga karrocat për të I përdorim vehtiak taksa kenka caktuc 
hypun me dy kuaj fr.ari 5 në muej giysrna, dhe këjo me duket e drejtë 
b) Nga karrocat për 

të hypun me nji kalë " 21/~ " 
c) Nga qerret me buaj 

e qe ,, l I ~ ,, 
ç) Nga karrot me ka 

dy kauj " 1 " 
d) Nga kar.ot me nji 

ka! " 3 " 
dh) Nga karrot me 

gomar " . " 
e) Nga automobilat " 20 " 
f) Nga kamjonet " 25 ,, 
g) Nga kuajt për 

ngarkim " I " Automobilat qi janë vetëm të për- 
sonit e qi nuk jepen me qira, dhe 
karroc-t e kuajt për të hypun po të 

se nuk ban tregti me te. 
Në qoftë se konsiderohet si nji 

gja luksi, mirë, po taksat e luksit nuk 
e kanë vendin këtu. Në vise të tjera 
taksa paguhet mbi fitimin qi ban. 
Pastaj nuk duhet të harrojmë se tak 
sa ka nii qellim qi të meremetohen 
xhadet qi prishen prej automobilave 
e karrocavet, dhe xhadet prishen prej 
atyne qi punojnë për tregti, se nji 
privat shetit ndo nieherë kuer i bje 
qefi. Pradej Qeverija ka mejtue mirë 
qi ka caktue nji gjyrnsë takse. 

Z. i'vl. KASO: Këjo çështje i përket 
degës të dreitësis, se në drejtësi më 
sonet ekonomi politika, dhe ata të 
drejtësis diinë përgjithësisht se i du· 

kësaj kategorije pagueinë gjymsen e / het të caktohen taksat, d. m. th. pa- 
taksit të sipërdiftuem. 

Z. J. URSHID: Taksat qi cakto 
hen në ketë artikull, si për karoca, 
si për karrot et], me duken se janë 
shumë, dhe lutem, të zbriten. 

Në ketë artikull, automobilat e 
privatëve caktohet se paguejoë 1 

1 

takse, gja qi nuk asht e drejtë, se 
ata qi mbajnë automobila e karroca 
për salltanet, duhet të pagsejnë ma 
tepër se tjerët, se janë pasanikë. 

Z. AB. SALI : Me ketë lf~jë jemi 
tue rande katundarin e popullin e 
vorfen, 

Z M. KASO: Taksat i ka ulë 
komisioni, dhe sa për paragrafin e 
fundit jam d' akord, se gjithnji kuer 
vernë taksa, duhet të vështrojmë qi të 
randohet populli sa ma pak. Prandej 
automobilat e karrocat qi përdorin 
privatët për vedi, o të paguejnë ma 
tepër, ose të hyen në nji kategori me 
të tjerët. 

Z. S. BLLOSHMI : Z. Javer Ur 
shid ka të drejtë, po komisioni i pa. 
ska ulë. 

Për automobilat e karrocat për 

r.rni asht qi të randohet sa ma pakë 
populli qi punon për me jetue e të 
taksohet luksi. Prande] duhet të ketë 
nji analogji në caktimin e taksaver, 
dhe për analogji duhet të detyrojmë 
të paguei niiso] në mos ma tepër 
edhe ai qi mban automobil për qef. 

Sa për ate qi thotë Z. Blloshmi se 

l
i nji qi mban nii automobil ose karrocë 
për qefi të vet, shetitë njiher në 

I ditë, ajo nuk asht e vërtetë, se të pa· 
I sunit nuk i shkelë kama në dhe, se 
· kudo qi shkon, me automobil ose me 
karrocë, kështu qi ai i prishë rrugat 
ma tepër, dhe ai qi pun un me auto· 
mobil punon në rrugat e Shtetit, po 
jo të Bashkis. 

Pasanikët qi kanë automobila e 
karroca janë ata qi damroinë ma te 
për rrug at e Bashkis, dhe prandej 
ata duhet të p sgue]n ma tepër, o 
ndobarë të paguejn njisoj. 

Z. J. URSHID : Po të jetë ashtu 
si thotë Z. Blloshmi, atëherë bariu 
duhet të pague] për qen, e ai qi 
mban nii qen për luks rr.os të paguej. 
Prande] autumobilat e privatvet si 
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edhe karrocat duhet të paguejn 
mos ma tepër njisoi. 

z. XH. YPI. Taksa paguhet këtu 
për rrënimet e rrugës qi ban nji au 
tomobil. Dhe këta të tjerët të paguejn 
si nii taksë luhsi, dhe jam antarë qi 
ky taksë të shtohet. 

Z. KRYET ARI : Së parit po ve në 

në : ari në vjet, Për çdo kaike sandale me 
katër palë re ma 20 (njiz et) fr. ari në 
vjet, 

Ketë taksë e paguejnë edhe kaiket, 
sandalet a lundrat c peshkatarvet qi 
gjuejnë peshk. Janë të përjashtueme 
nga hjo taksë të gjitha mëjetet e 
transportimit detar të shtetit, dhe ata 

votë art. sikuer e ka paraqitë Qeveri- / qi futen në proton nga fortuna ose 
ja ata qi e pranojnë të ngrehin do- : për miratime e për të gietun puntorë. 
ren? Mbetet në pakicë. · Nga të gjitha mjetet detare të tjera 

Po ve në votë art. e Komisionit, 
me ndryshimin qi ban Z. Kaso ata 
qi e pranoinë të ngrehin doren ? 

Art. 20. Pranohet si pason : 
Gjithë mjetet e transportimit për 

veç atyne qi i përkasin shtetit trupit 
diplomatik e t' atyne qi përkasin aë 
a) Nga karrocat për 

të hypun me dy kuaj fr ari 4 në muaj 
b) Nga karrocat për 

të hypun me nji kalë " 4 » 

c) Nga qerreë me buej 
e qe " . " 
ç) Nga karrot me ka 

dy kuaj 
ct) Nga karrot me ka 
nji kalë 
dh) Nga karrot me 

gomar 
e) Automobilat 

» 5 " 

,, 2 ,, 

,, 0.50 ,, 
" 20 ,, 

f) Nga kamjonet dhe au 
tomobilat qi marrin ma 
se katër vetë. ,, 25 " 

Pranohet. 
Art. 21 Nga mjetet e transportimit 

"ër ujë e qi livrojnë nepër portat, li 
qenet, e lurnëniet qi janë mbrcnda ku· 
finit të Bashkrs, merret ky taksë : 

Për stimpot, mush, rernorqeur, mo· 
torbet, maun e tj. për çdo tpnelatë 5 
(pesë) fr. ari në vjet. Për çdo kaike 
a (lundre) me oji palë rema 5 (pesë) 
fr. ari në vjet. Për çdo kaike (sanda 
le) me 2 palë rerna 10 (dietë) fr. ari 
në vjet, Për çdo kaike (sandale) me 
tri palë rerna 15 (pesërnbëdhjet) fr. 

vijnë neper porta të ngdrkuem dhe 
qiudrojnë e okupojnë ,;,vend në detin, 
lumin e Iiqsnin merret kjo taksë : 

a) Nga barkat me vel fr. ari 1,50 
për t pn. latë. 

b) Nga barkat me motor fr. ari 
2 për tonelatë. 

Taksat e caktueme në art 21 me 
rren nga ana e kapidanive të portës 
dhe ku nuk eksistoinë këto prej Po 
licis së Molos dhe ku nuk ka Polici 
loje. prej Zyrave doganore, e i do-ë 
zohet arkës së Bashkis. 

Pranohet 
Art. 22, Me ndryshimet e ko.nis,o- 

Nga të gjithë vendet që çelen për 
defrim zbavit] ~, duhet me do ernos ma 
parë të miret leja e Bashkis, e cilia 
për heren e parë merr nji taksë prej 
10 deri me 500 fr. ari. 

Per veç kësaj për sa kohë që do 
të vazhdojë, Bashkija merr rregullisht 
edh e nji taksë të perdit.shrne pre] 5 
deri 100 fr. ari si mbas randësis së 
punës. Sende fefrimi ose zbavitje qu 
hen: 

z. M. Juka: (Z. M. M.) Këjo taksë 
mund të merret nga të zotët e loka 
leve p1 jo nga ata qi shkojnë në 
kafe. 

Z. K. MJEDA : Ketë takës nuk e 
trillova en, po ka të gjithë bota. Kur 
nji njeri vete te Roza e prishë 4.5 
napoljona në natë, pse mos të paguej 
nii taksë? 

Z. J. URSHID : ~Kishe me dashtë 
qi të gjithë populli të rinë jashtë, po 
në Gjinokastcr të tanë bota mblidhen 
nepër shpija qyshë n' aksham. 

Z. S. BLLOSHMI: Un jam d' a. 
kord dhe këjo qi propanon kolegu .i 
ejonë, mund të mirret si nji taksë lu 
xi, se nji njeri i punës ri deri në 10 
shkon e flenë, kur se ai tjetri ri deri 
mbas rnisnatet, dhe pin birrë e sham 
panje, asht e drejtë qi ky të pagueinë 
nji taks. 

Z. V. BAMIHA: Këjo taksë mund 
njerzija venë 
sidomos ndër 
kale-chanrana 

të vihet n' ato vise ku 
nëpër kafehane luksi, e 
qytete të mdha, ku ka 
etj. e ku servitorët vishen me frak, e 
qi jo vetëm të ke të frak, po të dijë 
edhe gramatikë, se posa servitor! të 
mos të dijë me shkrue s' di të balë 
deftesen. Në disa vende kan nji block 
i cili ka edhe vulen e Bashkis dhe 
në disa vende këjo takse asht venë 
drejt për drejt prej Qevuris, po aqë 
shperdorime janë ba nga garçonet e 
aqë pengime· formalitetit kanë qenë sa 
Qeveri ja asht detyruem t'a heqin, dhe 
sot taksa mirret mbi fitim e e paguen 

Llojnat karagjoz, hok-kabaze, kuk- duqanxhiu, Këjo :nuk asht ça vetëm 
Ila, teatro, cirke, cinema, shketing, ba- për tabarets, caie-chantana por për 
llo, koncer, akrobatizme, panorama, 
kaleshantan, balloze, muzikë, pjano, 
arrnonikë etj, 

Z. K. MJEDA: Tani këtu e ka ve 
ndin prcponimin qi bana ma parë 
dhe këjo taksë nuk merret nga i zoti 
i kafes, po nga 310 përsona qi shkoj 
në n'ato lokale. 

restauranten e hotelet e luksit. Pra 
ndaj mos të bairnë gjana pa u me 
ndue, se prej formalitetesh nuk do t~ 
dalim dot, dhe gjithkush qi asht ne 
për kafe, për me shpëtue prej kësaj 
taksë, do të kerkoj të paguej para o 
rës 10. 

(Vijon) 
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B I S E DI M E T E S E N A TI T 
Mbledhja 33. 

E Hane me 24 5 26 ora 10 p. d. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 157) 

Art. XIX. Në qoftë se enët të gja. 
navet t' impor.uerne kanë nji trajrje e 
duken se edhe në peshën janë baras, 
Dogana zbrazë vetëm disa enë qi i 
cakton ajo vetë për me vërtetue pe 
shën neto-reale. Kur peshimi mbas 
provës së bame, të kalojë ma se pe 
së për qint të peshës së shenueme në 
diltesë atëherë asht nevojë qi të zbra· 
zen të gjitha enët. Në qoftë se doga 
na deshiron me caktue mbas proves 
së bame në peshim në peshim nji pe 
shë neto-reale, e nji peshë të përpjes 
tueme (proporsjonal duhet qi peshi 
mi i enëvet të zbrazuna të llogaritet 
deri në nji (I) gram. 

Art. XX. Në qoftë se në dilt • 1 

sen nuk asht sheniue p~sha neto-rea· I 
le, atëherë tagri dozanuer paguhet 
mbas peshës qi të nxirret tue rrz ue 
taren ligjore prej peshës lord o t' en vet; 
për me rnuejtë me rë zue taren ligjo 
re ashtë nevojë qi gjana! të gianat të 
gjinden ndër enë pshhtjellsa qi ju 
përkasin, 

Art. XXJ. Enët e pshtjellsat e 
jashtme qi nuk kanë vlehje tregtijc e 
qi përmban gjana të përjashtuerne 
prej tagrit doganuer apo gjanat taro· 
hen mbas peshës neto, nuk paguejnë 
tagër doganuer, Enët e pshtjellsat qi 
përmban gjanat të cilat tagrohen mbi 
peshë lordo nuk paguejnë tjetër ta 
gër doganuer, përveç atyne qi ju me 
rret bashkë me gjana. Enët e pshtjell 
sat pa vlefrje tregtije janë këto : Arkë 
të vogla qi përbajnë hurma, gozhda 
çeliku e tjera fuçija qi përmbajnë go 
zhda, cemento e gjana të tjera si kë· 

Këndohet Ligja nen për nen si vi· 
jon: 

Ligje mbl taksat e konsumit 
\ë Benzinës të Voj-gurit e të 

Kafes. 

të ; thasët e çementos e ata të gri 
sun e t' arnue m sa mos mund të për 
doren ma si thashë etj. Kanavaca e 
rrathë hekur.t (xhernber) balujshe e 
mbështlellsa e tjera kana, ace, rnishe 
maje qi përmbajnë enët me sod kaus 
tike e lanie të tjera si këto ; shishet 
qi përmbajnë zhivë e acide nuk i shtro 
hen tagrit doganuer, as enët e pshtje 
llësat e mbrendshme e të jashtme të 
përrnanduna n' artikullin 18 të cilat 
nuk kanë vlef ë tr,gtije si rrathë he 
hrit, musherna, kashte byke, letra, co 
pa letrash krunde sharre e zrlrukë 
thash. 

Art XXII. Psht]. llsat e iashtrne qi 
kanë vleftë tregtiie tagrohen mbas 
lloit të lannpës prej së cilës janë të 
përrnbarn Kjo masë aplikohet sido 
mos për enë e fuçija bakri ase meta· 
li tjetër, thasë, ark,', kuri]a, teneqe të 
bardhë, teneqe e samuna burmash qi 
përdoren me mbështjellë kutija e k lle 
fa saftjani e kutija të bame prej letre 
rnarokine për sahate e gjana argjenti 
e ari e kartuçi të pa prishuna. 

A XXIII N .. f .. h Art. V. Tregtarët qi merren me rt. e qo te se pes a e . . . 
. d . · . .. . trcgm; e gjanavet të sipër përmendu- landës runt ase pesta e enëv et qt . 

. b . . 1 . k d .. k na, detyrohen me 1 njoftuem e me i përrn ainë anie nu mun te ca to- . . . 
h .. hk k , h d : tregue Komisionit sasinë e vërtetë të et per s . a ·e t arsyes me, ogana : 

.. . .. . .. k b' kl tyne sendeve që për Depo e dyqn- m-rre SI mase nje te meter 'U it e 
. . . h ne të 1yne. të hek tolitrit masen q! vaz don : . . . 

L d .. 1· · .. 3 kl 900 Art. VI. Artikujt qr lehenetë pa an e 1s1 e arre per m.. · . .. 
. rregustruerne, me qellim mo, t' i 

» të tjera ,, 750 
I . L shtrohen taksëssë Konsuemit, quhen Hekto tier · ,, 100 

B . ct· ( .. . ) bi p kontrabande dhe detyrohen me pagi- 1se 1m r.e par,m m I ro- . . . 
. k L' . hi k k . min e nit gjobës dy fish të taksës Je t· rgien m 1 ta csen e onsurmt 

1 
• 

. . . re attve. të banzine, të voj · gurit e të kafes. 
Këndohet shkresa e Dhomës së 

Deputetve Nr, 33·1. datës 27·1V-Jg26 
me të cilën përcillet Ligja mbi taks;n 
e benzine, vaj-gurit e të kafes e pra· 
nuerne prej asaj Dhome për m' u pra 
nue edhe prej Senatit. 

Ar,. I. Qeverija autorizohet me 
rnarë nji taksë mbi konsumin të Ben. 
zines të Voj-gurit e të Kafes. 

Art. II. Taksa e konsuemit t' ar. 
tikujve të sipërme, nxjerrct me anë 
të zyrave Doganore kur këto të nxje 
rrin tagrin Doganuer të këtyne. 

Art. lii. Taksa e konsuemit merret 
në bazë t~ kuintalve neto si ma po - 
shtë : 

Për nji kuintal Benzinë Fr. ar IO 
,, ,, ,, Voj-guri ,. ,, 10 
,, ., ,, Ka fe ,, ,, 1 O 
Art. IV. Artikujt e nalt-përrnendur 

që do të gjinden ndër Depo të Bash· 
kive të Doganave e ndër shtëpiia treg. 
tare diten e shpalljes së kësaj Ligje i 
shrohen taksës së konsnemit si ma 
sipër : Këto artikuj do të rregilstro · 
hen me anë të nji Komisjonit të po 
saçme qi p ·rmb:ihet pronëpunësit të 
Financave', të Doganavet e prej n;i 
aniar it të Bashkis. 

Art. VIL Këjo ligie 
fuqi qysh prej ditës së 
fletoren zyrtare. 

Art. VIII. Ministrija 
ngarkohet me zbatimin 

ligje hyn në 
sh palljes në 

e Pinancavet 
e kësaj ligje. 

Shtypshkroja .,Nikaj,, Tiranë 

BKSH



Vjet V. Tirane, e Marte 14 Shtatuer 1926 Nr. 159 

SH.2IPT.AlitE 

Zyrtare Fletorja 
Botohet prej Zyres së Shtypit 
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Shqipni ; fr. ar 20 lashta; I T I R A N ~ e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA: 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi djelmo- 
shat e dat lindjes 1907; Mbi fatin e 
nji nenehtetasi Francez. 
Të ndryshme. 
Shpalljet e Financavet e Giyqeve. 
Bisedimet e Trupit e Legjislativ. 

Mm. c ~- It M~~cn~~m~u 
QARKORE GJITH PRffE. E NENPRfF. 

Mbi djelmoshat e dat 
lindjes 1907 

Komanda e Përgi. e F. Armate ITT'! 

shkresen Nr. 2940 d it 8 8-926 na nio 
ftou se mbas raportimit që ka prej 
Zyrave të Rekrutimit, djelmoshat e 
dat-Iindjes 1807 janë duke da korre 
j!jime moshash e shpëruguljeje me 
qellim ta vetme qe të shpetojnë nga 
shërbimi ushtarak. 

Për pa u krye kontrollimet e Re 
krutirnitë pa u marrë mejtimi i Drej 
torieve a Zyrave të Rekrgtimir, lutemi 

Mbi fatin e nji nenshtetasit I si Rojtar kalorës i Pasunis së Shtetit 
në Zyrën e Finan. Lushnje në vend 
të Zot. Hasan Leskovikut i cili 
transferohet në vendin e të parat. 

* 

Francez 
"Legata e Francës në Tirenë di 

shiron të dije fatin e nënshtetasit Fran 
cez Z. Bailedien (Georges Jeremie) i 
lindun n' Anjolurnë (Chrrante me da 
ten 26 Qershuer 2888, i cilli tash tre 
vjetë, e ka lanë Francen, pa lanë Fran 
cen, la lsjmue gjendjen e tije. 

Me qenë se familja e të nalt-për 
rnendunit eshtë inlorrnuern se, ky giin 
det nëShqipnie, lutemi mu urdhënue 
qe të bahen hetimet e nevojshme mbi 
gjetjen· e tije e të na lajmoni përfun- 
dimin.,, 1 Sh .. 

Këtu sipër u përshkruajmë kopjen I p. e Flnaneavet 
e shkresën Nr. Nr. 8569-11 dat 7-9-92.6 I ~~r të dhe~en e katundeve qi kan 
të Ministris së P. të Jashtme, me lu-1 ngele pa u shit me vendimin Nr. 22 
tje të disponohen hetimet e në kje se d, 10-9-26 të këshillit Administrativ 
zbulohet gja mbi fatin e nenshtetasit j zgjatet~.t koha e shitjes defitinive deri 
freng të sipërthënë të na lajmoni. I me daten 20 të k. m. 

10-9-26 Nr. 2792 I Pukë 10-9-26 
Krpenëpunsi Financave 

Zot. Abdullah Halim Starova em 
nohet magazfnier i Zyrës Financ. Po 
gradec. 

* 
Zot. Dhimitri Taga emnohet Sekre 

tar i Dreitories Finan. Elbasan. 
* 

Zot. Ragip H. Përmeti ernnohet 
Arkëtar i Drejtories Dogan. Vlonë, 

Te ndryshme * 
Me qenë se ofertat e dhana për 

shitjen e bereqetit të lashtë te se 
dhjetës katundit Duoran nuk u panë 
të arësyeshme me vendimin e Këshi 
llës administratore afati u zgiat deri 
me 19-926. Dhe dorzim mbas 48 
orëve. 

Korçë 12·9-26 

Z. Hali! Gruda, Sekretar i II. i 
mos me pranue as një lutje qi para- / Drejtorit Departementit Lindje veri të 
qiten për me ndryshue gjendjen ush- j M. P. Mbrendshme, me urdhen të 
tarake t' atye djelmoshave e ndihmë- Krpesies së Republikës, ernnohet si 
save të tyne, kështu që të mos mun- Sekretar në Inspektorin e P. të Ad- 
di kurkush me iu shmange stervitjen ministratës. 
se detyrueshme ushtarake. 

13.9-26 Nr. 2817 
Emnime në Financë 

Zot. MustafJ Hamidi tranferohet Drejtori i Financës 
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Si-mbas vendimit këshillit shit, e 
dhetës se duhanit u zgjat deri me 
25 k. rn. 

Berat 11-9-26 
Drejt. Finan. 

Shp. e Gjyqeve 
Lajmërim i dytë 

Me qenë se Z. Shefqet Oferi nga 
Qjiqokastra nuk paguajti detën e tij 
në ketë zyrë në favor të Z. Refat 
Karalliut nga Gjinokastra, kjo zyre 
shiti në ankanë pjesët eJdj që ka me 
29 copë ara të ndodhuna në katundin 
Halo të Delvinës, të cilat në ankanen 
definitive mbetne mbi emërim e Z. 
Muslli Gjebresë nga Giinokastra për 
trans ari (660( gjashtëqind e gjashtë 
dhetë' 

Me qen se Z. Shef qet Cferi esh t 
tn~ ~anim të pa ditun lajmërohet me 
anën e kësaj çpall]e që në (30) dit 
brenda nga dat e botimit të prezan 
tohet në ketë Zyrë të pagdajë ate 
detë ose të prezantohet në Zyrën e 
Kadastrës të Delvinës të jap prozimin 
e shitjen Zyrtarisht, se për ndryshe 
ka ~e e dhanë drejt për drejt kjo 
Zyre, 

Gjinokastrë 8-9-926 
p. 10 p, 958 · Përmbaruesi 

* 
Me qenë se dhjetari Islam Jashari 

banues në katundin Grepcke nuk pa 
guj deten qe i detyron Arkës së Fi 
nancavet Skraparit Fr. ari 4447 e 60 
qind. (katër mij e katerqint e dyzet 
e shtatë e 60 Qandarxa, 4447 e 60 
qind. ma kamaten e tyne e me spen 
ximet e tjera si mbas defteaë dety 
rave oga të dherat e katundeve Ger 
men], Slatinje, Hokopole, Veseshte, si 
dhe katandevet tjera të Vitit 10?5 kio 
Zyra si mbas lyples Zyrës Financës 
këtushme vendosi shitjen e pssunies 
së pa tuodëshme që zotnon i përrnen- 

duni dhe ndodhet në katundin Vako- rit. 
pole në Lagjen linec. 19) Ara Gortcë e Terë strem 28, 

I) një shtëpi bujku me sipër foqje L. p. v. J. i zoti. 
3 38, për. shtepi, mb, ). Ruga m. . 20) Ara Goricë e terë strem 150 

L. p. v. J. i zoti. 
21) A ra kërxhall 

lemi. 
2) Nje shtëpi bujku me sipër faqje : 

4. 35 për ruga rnb d. zoti d. Selishta 
strem 12 L. 

zoti, p. sinori paraspuarit, v. e J. 
m. Lemi. zoti. 

3) Një shtëpi bujku me sipër fa- 22) Ara kopështeza strem 10 më 
qje 2 36 per Lcrni. mb. rugs, d. shtë- katër anët i zoti. 
pia me ruga. Pra behet e ditur se [këto pronja 

4) Nga shtepi bujku me sipër fa. : shiten n' ankanë tue filluar ankanë e 
qje 2 49 për murishte. mb, e d. ruga j parë mas 15) ditëve nga data [e bati· 
rn, shtëpia. : timit në Tletor e dhe vazhdo një muej 

5) Ara kerçop gomarë stre rn 10 j dhe 15) dit për ankanën e dytë. Kush 
L. i zoti P. sinori par aspuarit v. si- : dëshëron të blere këto pronja të çfa 
nori i Tozharit; J. Ura e Vokopolës , qet dara Zyr~s Përmbarimit të Skra- 

6) Ara frushke koqine strem 40, j parit, 
L. sinori Tozharit, v. e p. i zoti J. j Skrapar më 9-9-21 
sinorito zhari e i paraspuarit. p. 10 p. 968 Gjyqtar Paqtues 

7) Ara burime strem 30 L. sinori j * 
Tozharit p. v. J. zoti. 

8) Pe rnalle Strem 
i tozharit P. J. i zori, 

8) Ara frasher srem 3 i zo.i p, 
j. sinori i Paraspnsrit e shkernb v. 
i zoti. 

IO) Ara fushe strem Nje me katër 
anët i zoti. 

11) Ara fushe strem 2 me katër 

10 L. V. sinori 

anët i zoti. 
12) Ara fushë strem Z me katër i 

zoti. 
13) Ara Inshë strem 2 me katër 

anët i zoti. 
14) Ara Goricë e urës strum 2 L 

ura e Qamilit p. pro], v. J. i soti. 
15) Ara Goricë strem 150 L, i zoti 

p. ara e File paraspuarit, v. i zoti, J. 
sinori i parrspuarit. 

16) Ara Gorfcë strem 50 L. i zoti, 
J. sinori paraspuarit. 

17) A ra Goricë strem 20 L. i zoti, 
J. sinori paraspuarit. 

18) Ara Qafë e Thanës strem 5. 
L. i zoti. p. sinori paraspuarit. v. 
prrojë i çorcgjafit J. sinori i Tozha- 

Mbi padien e ngrehur në Gjyqin 
e Baqlt të Gjinokastrës, prej Z. Haxhi 
Alikos nga Gjinnkastra, kundra I) 
Nesip Bacos, 2) Arshi Baccs, 3) Ham 
side Ismail, 4) Hedie Ismaij, 5) Atif 
Mitreza, 6) Bahrie Mitreza, 7) Gjul 
fiden Ab.din Eidi, 8) Neime Abdura- 

/ man Ruee, 9) Ferik Cacd, I O Saliko 
' Baco, II) Shsqir Mitresa të giitha nga 
GJinokastra, për pjesëtimin ta një ça. 
rit të ndudhur në vendin Burome të 
qarkut katundit Krinë me spër-Iaqe 
prej 10 srrërne edhe e kufizuar nga 
lindja me Reize, P. mi! Zeqo Kalen, 
v. me Aznak edhe nga Juga me cai 
ret e Reizit, u caktua dita për gjy 
kim me D. 29 Dhetor 1926 ditën e 
Merkure ora 9 paradreke. 

Me qenë se nl-(a të paditu nit Ferik 
Baco sot për sot ndodhet me banim 
të paditur jqshtë Shqipëris» si edhe 
Shaqir Mitrezaj ndodhet n' Amerikë 
me banim të paditu-r, si mbas nene 
vet 26 e 32 P. C. njoftohet me anen 
e kësaj shpallje të prezantohen në di 
ten edhe oren e nalt-për-rnendur para 
këtij Gjyqit se për ndryshe do të shi 
kohet gjyqi në Mungesë. 
P. 10 Gjinokastrë, 4-9-1926 P. 959 

Nd. Gjykatësi 
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Trupit ·Legjislativ 
SESJON""I I II- 

81 S E D I M ET E D H O ME 3 S E 

Bisedimet 

Mbledhja 44 
E Ejte 20 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Vijon nga num. 157) 

Nuk tham se mos të merr, t 
nii taksë, po tharr. qi të mejtoherni 
mirë e mos të na dalë konfuzjon. 

Z, XH. YPI : Bisedimet po zgia'en 
në teori të ko'a ; Qevcrija na thotë 
s e këjo taksë nuk a ,ht aplik ibel e na 
po insistojmë. Prandaj Z. Krpetar të 
tutem vinje në votë e të marr fund. 

Z. M JUKA: (Z. M. M.) Lutem 

e 

Z. M. JUKA: (Z. M. P. M.) Ky qellim 
sigurohet se vendet qi çelen për de 
frim, paguejnë nji taksë fikse 10 deri 
në 500 fr. ari; pastaj paguejnë nji tak 
së të përditëshrne, prej 5 deri në 100 
fr. ari si mbas randësis së punës. 

Z. S. BLLOSHMI: Kur asht kështu 
heq dorë. 

Art. 22 u pranue si u përshkrue 
ma sipër. 

Art. 23. Nga lojnat e fatit (llotari 
~ tjera) merret nji taksë prej !O deri 
1000 fr. ari për lloteri e për lojna tje 
ra nii taksë e përmujshrne prej 10 e 
deri 100 fr. ari. mos insistoni së. nuk e shof aplika- 

bel. Pranohet. 
Këjo taksë mund të merret nepër Art. 24. Nga se e cila kafe ose 

qytete të mëdhaja, dhe kur të vinë I kazinë që mban lojna Bashki]a për 
koha qi t' a shofirn se mund t' apli- ç Jo lojë veçanerisht merr nii taksë të 
kohet nii gja kësisojir, prap e marrim I përmuejshme nga nii e deri 5 fr. ari, 
parasy.sh krtë praponim. 1 e cila caktohet ng i Këshilli i Bashkis. 

Z. K. MJEDA: Do t'i përgjegjem ' Nder lojna nurnero'ien, It të dama, hi 
të nder. Z. Bamihës e t'i tham, se lardo, tavlla, domine etj. 
Z. e tij gabohet fare se nuk asht në- Art. 25. Ng:i qente që mbahen për 
vojë të veshemi me frak, se kemi I luks merret nji taksë 10 fr. ari në 
brakesha e pare arit. Nuk asht baza muelë dhe nga qentë që mbahen për 
me ngreh të holla, 'po asht ma tepër n;i gjueti 5 fr.ari në mot. Qent e rrojtar- 
taksë Iu xi, se neper jevga e ne për disa I ve dhe të barinjve, janë përjashtuem 
lokale, ku janë edhe disa çuna 16 vjetësh nga kjo taksë. 
po harxhohen pare p.r alkool, b.rrë 
e shampanje e, pse mos të pagueinë 
këta? Konfuzjon nuk bahet aspak se 
kamerieri ka nji blok prej bashkis dhe 
mbas 10 sahatit i a danë të gj:thve 
atyne qi janë aty. So: jemi në XX 
shekull e të gjithë bota merr taksa in 
direkte. Ma përpara pranuern taksa për 
vend me r dejë n' uj e në shi, dhe do 
të jetë turp mos të paguejnë ata qi 
shkon të ta.1ë na'en te Roza xhim tue 
pi birrë e shampanje, 

Pranohet. 
Art 26 i ndryshuem pre] komi .. 

s'onit, 
Për të gjitha ndërtesat që je oen 

me qira i Zo"i i ndërtesës asht i de 
tyruern me lidhë kontratë e me i re 
giistru në Bashki tue pague nji taksë 
2°'0 mbi shurnen e përglithëshme për 

I sa kohë përmban kontrata. 
' 

I 
Të gjithë pronarët qi nuk lidhin 

. kontrate e nuk i rregiistrojnë në Ba 
l shki gjobiten nga Bashkija me 5 fish 

OE PUTET VET 
I taksë në bazë të hetimeve të bamuna 
prei Bashkis. 

Ata që nuk lidhin kontratë i jepet 
nji afat dy moio-e dhe në. kalim të 
këtij afati Bashkiia vepron dhe gjobit 
si mbas paragrafit të sipërme, 

Z. R. MATI: Ma përpara taksa për 
qera ka qenë 1°/0, dhe _këtu ashtvue 
2.0 •0• Prand ,j le të mbetet si ka qenë 
ma përpara. 

Z. M. JUKA : (Z. M. M) Taksa 
ma përpara me lë ver.etë ka qenë I 0,'0 

po edhe 2°10 nuk asht nii taksë e ra 
ndë, dhe prandaj lutem të pranohet. 

Z. K. MJEDA: Lutem qi kontratat 
për qera, të njifen nga gjyqet t' ona, 
se gjyqi në 100 kontrata, 98 rrezon. 

Z. S. TOPTAN!: e Z. Rexhep Mati 
dalin jashtë tue i thanë Kryetarit këto 
fjalë: Na duket z. Kryetar _se po shi 
kohet ti grabitet pasunija e botës, dhe 
prande] po bajmë obstrukclon. 

Mbledhja mbetet n~ pakicë. 
KRYET ARI : S' kemi shumicë e 

mbledhja mbyllet. 
Mbyllet n' ora 81,2 pas dreke. 

Mbledhja e 45. 
E Shtunde 22 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

Këndohen ernnat e ZZ. Deputctvet 
e mungojnë Z. B. Frashërt (leje). H. 
Kuçi, J. Koçi, R. M;eds. K. Flpqi (le 
je), L. Llogori M Bushati, M. Tu1u 
lani (misjon), S. Shaska, Dr. S. Popa 
(leje), V. Bami ha, V. St vrani (leje), 
Dr. Vozhori (leje). 

Z. KRYETARI : Shumic t asht 
Mbledhje Hapet. 

Popul!sija e katundit Peshkopë 
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ankohen kundra lsref Beut qi katun 
din e tyne donë me e njoft si nji 
çlflik të tii. 

I referohet komisjonit të Lutje vet. 
Shërbëtorët e Xhamivet të Petrelës 

ankohen për pagimin e r.ogver qi nuk 
i kanë marrë. 

I referohet komisjonit të tutjevet 
Muslim Numani me shokë luten 

për pagimin e rrogavet qi kan për 
të marrë nga komanda e Gjenda r 
marls. 

I referohet komisjonit të lutjevet 
Z. KRYET ARI : Bisedim mbi pro 

jekt-ligjin mbi taksin e xhelepit. 
Këndohet programi i Kryetarit të 

Komisionit Financavet Z. H. Delvinës 
si pason: 

r. T. 
Kryesia së Dhomës së Deputetvet 

Tue marrë parasyshë nevojën li 
nanc'are të Shtetit më nii anë, dhe vle 
ftën e fitimet e b iktis me tjetërn anë, 
proponoj proiekt-ligtin e bashkëngji 
tun mbi ritjeo e taksës së xhelepit 
nga santim SO në fr. ari I. me lutje 
qi të votohet me ngutsi prej Dhomës i 
së Deputetve, J 

Tiranë 22 · V · 926 
Kryetari i Kom. Financavet 

nistruer me të cilin paraq'tet projekt 
ligji mbi shtojcën e nenit 69 të ligjë- 
vet së ppievet dhe të kullosavet me 
datë 27- 1-9?3. 

Viret në rendin e ditës. 
Z. KRYET ARI : Bisedim mbi pro 

j ~ kt-ligjin mbi udhtimin e barinjve! 
në kohë të kullotave, të proponuern 
prej Deputetit Gjinoksstërs Z. J. Hur 
shidir. 

Këndohet raporti komisionit si pa 
son : 
Kryesis cë Dhomës Deputctve. 

Komisjoni i Drejiësis tue pasun 
numurin legal bisedoj projekt ligjin 
mbi udhtimin e bagtivet në kohën e 
kullotave tue pa se këto në rast të 

ky artikull, pasuniia mbetet në dorë 
të barijvet, ~i c dini masi asht prerë , 
udh' e triangollos të gjitha këto bagti 
shkojnë nga katundet t' ona. Në fsha 
tin t' on shkojnë me mijra bakri edhe 
ne· u lënçin kështu të lira nuk do të 
lënë në këmbë as grur as misër. Fsha 
tarët t' onë ma të shumët janë kur 
betçi] e kështu grat qi tkanë mbetun 
nuk mundet të venë në për gjyqer. 
Prandaj kam berë nji formyl në ketë 
raënprë : Bagtija qi udhëtojnë për ne 
vojat e veta, kanë të drejtë kullotjeje 
me qëllim kalimi, të p'në ujë dhe të 
qetsohe a nji natë në vend të cilin de 
tyrohet rroitësi i c' do katundi 
t' a caktojë në drejtim e udhtimin e 

udhëtimit kanë nevojë për prej-, ku- : tyne», 
llotje e për ujë ndënjur në për vende ku Z. J. HURSH ID : Une qi propo · 
nuk parashifet no iii darn, vendosi me 
shumicë votash pranimn e këtij pro 
jekt ligji me ndryshimin e nenit të 
pzr ë. 

Lutemi pra Z. Kry.ter, ky projekt 
ligjë t' i sillet Dhomës së Deputetvct 
për bisedim e aprovim. 
22-5 926 

Kryetari i Kom. Drejt. 
P. Pogn d. v, 

Këndohet art. I, si pason : 

H. Delvina d. v; I »Bag.ija q' udhëojnë për të ndruar 
Këndohet projekt-ligji si pason : kullotjet ose për të pirë ujt, k rnë t~ 
Art. I. Taksat e xhelepit e cak- / drejtë udhtmi dhe qetim', në p r ka 

tueme me ligjin me datë fr. ari 050, J tund.t ku shkojnë, tue respektuar, si 
shtohet në franga ari n]i ( 1) për bariu ashtu katundi z ikonet e vjetra 
kokë. qi kanë qen-». 

Art. 11 Dispozitat e ligjëvet të Këndohet art. I. i modifikuern prej 
tjera qi janë në kundërshtim me ketë Komisionit si pason: 
ligië, janë të pafuqishme. ,,B:1gti;a q' udhëton për ndrimin e 

Art. III. Kjo ligjë hyn në fuqi çë kullotave në kohën e udhtimit kanë 
ditën e shpalljes. të drejtë të pinë ujë, të kullosin e të 

Art. IV. Ministrija e Fin mcavet de- qetësohen, e të flenë ku t' i zerë na- 
tyrohet me zbatimin e ksaj !igjë. ta n' ato vende qi do të kalojnë si 

Pranohet me ngutësi dhe dergohet mas zakonit me kondit qi mos të baj- 
në komisjon. # në dame », 

Këndohet shkresa e Këshillit Mi- z. M, KA 5SO: Si as lit Iorrnutluar 

nova këtë ligjë bujk j rm vetë. Po tue 
parë me sy sa vuaiin barinjtë u defy. 
rova të baj ketë propozim edhe for 
rnolirnin e ka herë Z; P. Pog i i cili 
mundet të them se i mbron bulqit ma 
shurr ë se të gjith dhe më duket se 
nuk ka- nonji ndryshim proponimi i 
Z. Kasso me atë të Z. P. Pogës, por 
si duvet insiston qi të pranohet aj for. 
rnuli i tij masi e ka berë vetë. 

Z. P. POOA: Në kornisjon u bi 
sedua çashtja edhe u panë se propo 
nimet si aj qi ban Z. Kasoja dhe ky 
qi formulluam na kanë nji qëllim, por 
a] i Z. M. Kassos na u pa pak m'i 
mbyllur kur se ky i kornisjonit ashtë 
m'i qartë. 

Z. M. KASSO: Z. Kryetar! ~i In 
teresohet Z. [aver për bujqit ashtu in 
teresohem edhe unë për mallin t' im. 
Sa për të kullotur asht e ditun qi do 
te kullosin por të mos [etë kështu ab 
solute por t'i viret ajo kondita qi tha 
shë unë se po t' a lemë kështu si asht 
bar in.t e bajnë hesap se ku asht nonji 
tush' e mirë edhe [avash javash atje e 
zënë naten. 

Z. F. RUSI: Edhe unë bashkohem 
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me mendimin e Z. M. Kassos se nuk dot vesh se ç'desh të thoshte. Pra të kryeqytet por asht për 'giith godinat 
mjafton me të thenurit si mbas zako- formullohet rrej dy vetave në këtë qi jepen me qira në Bashki. Ma parë 
nit se ligji nuk bahet absolut por du- mënyrë. ka qenë nji për qind dhe tash pc, ba- 
het të shpiegohet. Z. F. VOKOPOLA : Mendimet e het dy d. m. th. qi nuk asht dhe nji 

. Z. P. POGA: N,uk asht absolute komisjonit qënë ndarë më dysh. Edhe gja e madhe për t'u ba nji çasht]e. 
se këtu thotë »n' udhtim e sipër- d. me qënë se ra aj i shumicës mbetet z. KRYTARI: Pranohet kështu si 
m. th. asht e caktuern edhe me kon- proponimi i pakicës qi kënoj z. M. e ka berë kornision ? 

Karn. Por me qënë se aj nuk qe for. Pranohet. 
mulue mirë unë proponoj të formullo- Këndohet art. 27. si pason : 
het kështu: »Barijt kanë të drejtë të Të gjithë dyqanet dhe institutet 
kullosin, t' ujisin e të qetësojnë bagIt tregtare janë të detyrueme të varin 
e tyne kur kalojnë me tufa si mas za- nji tabellë në gjuhen shqipe para de- 
kunit në vende qi nuk shkaktohet rës së tyne e cila do k përmbajë em- 
dam e qi caktohen nga Pleqësit e nin e të zotit dhe llojin e punës. Për 
katundevet,; tabel!ë merret nji taksë prej l e deri 

Z. KRYE f ARI : Pranohet ky for- to f. ari në vjet si mbas caktimit qi 
mu11im? ka me ba Këshilli i Bashkies tue e 

ditë qi të mos bajë dam. 
Z. J. HURSHID: Fjala dam lë mos : 

na shkojë nër mënd se ligji qi asht 
bërë për damet i jep aqë të drejtë but 
kut se ma shum nga gjyqtari Krye 
plaku asht bërë gjykatës dhe pa u 
çdamue dami q' asht berë nuk lë të 
kalojë bakti]a. Ashtu si thotë Z, M. 
Kasso nuk mundet t' a caktojë rrojtësi 
se ky mundet .ë marrë të holla prej 
bariivet dhe t'u shënjojë nli vend ku Pranohet, 
t'i bahet dam katundit ose mundet t'u Z. KRYETARI : Bisedim mbi P. 
tregojë nji vend bariivet ku të mos ligjin mbi t'ardhunat e Bashkivet (Va- 
mundin të qindrojnë bagtija, Prandaj zhdlm). 

Këndohet art. 26 si pason : 

ndeshë e ek?nomis kombtare. : me qira i zoti ndërtesës asht i dety- 
z. KRYETARI: Po e vë në votë j ruem me lidh kontratë e me i rezjis 

a1 tikullin e parë me ndryshimin q' i : true në Bash ki tue pague nji taksë 
ka berë komisjoni. Pra kush asht an- / 2°1o mbi shumën e përg iithëshme për 
tar të pranohet të grerë dorën. i sa kobë përmban kondratua. Të gjith 

Mbetet në pakicë j pronarët qi nuk lidhin e qi nuk i re- 
Z, s. BLLOSHMI: Si dihet nji li- / giistroinë në Bashki, gjobiten nga 

gjë kur bahet do të jetë e bazuem në : bash kija me pesë fish taksë "në bazë 
zakonet e tradisjonet asht li gjë dhe : t' hetirnevet të bam u na prei Bashkis, 
aplikohet 1 edhe në u bëftë me i magji- : Ata qi nuk lidhin kondratë ju e · 

pet nji afat dy mueiore, dhe në kalim 
të këtij afati Bashkija vepron dhe gjo 
bit si mas paragrafit të sipërrnë a ' 

me atë mënyrë nuk mundet të mbro 
het bariu i cili asht nji shtyllë eshë- 

nasjon ky nuk mundet të jetë ligj po 
mbetet në letrë i pa aplikuern, Shqip 
tarët pa patun non]i ligië mbi kete / 
çashtie por tue respektue zakonet janë 
rregullue bulku dhe bariu. Prandaj na 
të qoftë se do të bairnë nii ligjë të 
bazuern në zakonet mundet .t' apliko 
het përndryshe mbetet në letrë. Tash 
i i mas zakonit nji tufë bagti i zë na 
ta në nji katund i thonë ,,të bujtur,,. 
Prandaj kur se kemi fjalën t' onë të 
caktuem nuk asht nevojë të themi ash- 
tu si proponon Z. Kasoja të cilën, të 

,,Për të gjitha ndërtesat qi jepen 

Z. R. MA. Tl: Si thashë dhe die 
nuk asht e drëjtë qi t'i ngarkohet po 
pullit dhe kio taksë. Se po ngarkohet 
nopulli me taksa ma shurn për Bash· 
kin se për Qeverin se si dihet këto 
kondrata nuk i njeh as gjyqi dhe për 
veç këtii taksi do të vejë të paguej 
dhe' nji tj<:tër në noteri. 

Z. M. JUKA : (M. i P. Botore) I(y 
them të drejtën i~s qi nuk e morra takës nuk po ngarkohet vetëm për 

marrë për bazë rruge n rrugicen si 
dhe taksin e paguem për leje ushtëri 
mi mbi të cilcn flet artikulli 15. 

Ata që deshroinë t~ shkruejnë dhe 
në gjuhë tjetër tabelle taksin e tabe 
llës detyrohen t' a pagueinë dhe nji 
herë ma tepër dhe shkrimi në gjuhen 
e huej do të keië gjysrnen e puntave 
të shkrimit Shqip. Për rab sllat qi zgja 
ten drejt për drejt rrugës, taksa me 
rret tre fish. Tabellat nuk do të jenë 
me a, nji mënyrë ma të vogla se 60 

i : xlO cm. -. Bashkija do të mbajë nji re- 
gjister të posaçëm mbi tabellat, ku do 
të shkruhen ernnat e tregtarëve dhe 
llo.a e trcgtis ose e zoies, 

Pranohet -. 
l\ëndohet art. 28 si pason : 
Ngl z adhanjet e shkrueme në mu 

kava dhe qi shpallen e varen për çdo 
copë merret pesë santim ari. Nga -ato 
të shkrueme me letër e qi shpërndahen 
në dorë për çdo copë dy santim ari. 

Nga ato që shkruhen me landë të 
ndryshme e jo në letër mukavajë për 
ç'do rrretër kuadrate të faqes 20 fr, 
ari në vjet. Nga zadhanjet e lavizë 
shme për ç'do meter kattore të faqes 
5 fr. ari r.ë ditë. Nga zadha_njet e 
tregueme në projektor në mënyrë qi- 
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nemaje dhe nga zadhanjet me elektrik 
per ç'do meter katërorë të sipërfaqes 
40 fr. ari në vjet, për ato qi nuk va 
zhdojnë nji mot në zadhan]e, taksa 
merret në proporcjon nga zadhanjet e 
tregueme në për sinerna, mirret nji 
fr. ari në ditë, 

Pranohet. 
Këndohet art. 29 si pason. 
Nga kazanët motoret e imbiket qi 

ndodhen sot t' instalueme apo qi kanë 
me u instalue mas këndej, merret nji 
taksë i përvjetshen në ketë mënyre : 

Nga kazanet e motor, t nga nji e 
deri ma 5 kuat fuqi dhe nga imbiket 
qi marrin JO klg. 5 fr. ari Nga kazanet 
e motoret qi janë 6 deri 10 kua! fuqi 
si edhe nga imbiket qi marrin 11 de 
ri 50 klg. 10 fr. ari. Nga kazanet mo 
toret e imbiket qi kan nii fuqi të ma 
dhe kualsh e marrih ma te per se 50 
klg. 20 fr. ari 

Pranohet. 
Këndohet ari. 30 si pasoi : 
Kur hapet ose -gjanohet oj( rrugë 

ose nji shesh Bashkija ka drejtë me 
marrë nii taksë të njihershrne prej 
pronarëve të godinave, të toka 
ve e trojeve qi profitojnë nga kjo ve 
per në proporcjon 30° 0 mbi dif'eren 
cen e vleftës e para përmirësimit me 
ato që fiton mbas përmirësimit. Vlel 
tjet caktohen nga nji trup ekspertuesi 
përbarnë prej 3 vetash nji antar Bash 
kije, nji antar i Këshillit administrativ 
e. nji përfaqësues i t'. interesuernit, Ne 
rasë qi i interesuemi nuk i shtrohet 
caktimit të trupit ekspertues merret 
nji përfaqësues i Dreiiësis, i cili tue 
marrë parasyshë arsyenat e të dy pl 
l 'vet, e ndan çashtien definitivlsht, 
ketë taksë e paguejnë edhe të gjitha 
ndertesat e vaktit e të Qeveris. 

Pranohet. 
Këndohet art. 31 si pason : 
Të gjitha veglat e peshimit e të 

matjes pa përjashtim, duhet me doe- 

mos të tirnbrohen (vulosen) nga ana 
e Bashkis.' Kundrejt vules së vueme 
vetem pë} .nji herë, merret kjo taksë: 
Per serln e gramevet për liqid e tje 
ra paguhet nii giysmë e deri në dp 
fr. ari si mbas caktimit të Këshillit të 
Bashkis, 

Për baskylet kandarët e mbëdhen] 
e decirnat JO fr. ari Në fillim të ç'do 
moti 'do të bahet kontrollimi dhe do 
të merret nji e dhela e taksit qi u 
tha sipër. Perjashtohen nga taksa e 
nga e vulosmja veglat matësje të p~r 
dorueme prej formacistave. 

Pranohet. 
Këndohet art. 32. si pason : 
Nga të gjitha shtëpijat qi r.dodhen 

rnbre nda kufinit të Bashkis merret 
nii taksë pastrimi i përmuejshern tue 
i u mbështetë vleftës se regjistrimit 
qi ka shtëp.ja në zyr.n e financës. 

Kjo taksë merret nga ato rruga 
qi ndodhen në për vise qi i pastron 
Bash kija, 

Nga shtëpijat me vleften e rre gji 
strueme prej 1001 e deri 2000 fr. ari 
20 qind në rnuej, 

201! e deri 4000 fr. ari 4-0 qind 
në muei, 

4001 e deri 6000 ft. ari 60 qind 
në muej. 

6001 e dai 8000 fr. ari 80 qind 
në rnue]. 

8001 e deri 10000 fr. ari 1,20 qind 
në rnue], 

l 0001 ë deri 20000 fr. ari 2 në 
muej 

20001 e deri 40009 fr. ari 2,40 në 
muej. 

40001 e deri 60000 fr. ari 3 në 
muei, 

60001 e deri 80000 fr. ari 4 në 
muej 

Ne qoftë se shtëpiia ka vleftie ma 
tepër se 80.000, për ç'do 2000 frari e 
fraksionin merret nga 1 fr. ari për 

! taksë muejore, Ky taksë merret nga 

av qi banon në shtëpi, dhe për sa 
kohë qi shtëpija të zbrazet, i zo.i 
asht i detyruem me lairnërue Bashkin 
me shkresë për mos me ju kërkue 
tak si. 

Pranohet. 
Këndohet arc. 33. si pason : 
Nga gjithë dyqanet, magazet ho. 

telet, kafehanet, apartemanet restau 
ranet, banjat e të gjitha tjera vende 
punimi, taksi i pastrimit mirret si 
vijon: 

Nga dyqanet e tjera me vleftë të 
regj istrueme deri me 1000. fr. ari 30 
santim në muej nga dyqanet e tjera 
prej :001 deri me 2000 50 santim ; 
prej 2001 deri me 4000 60 santim prej 
4001 deri në 6000 70 santirn ; 6001 e 
deri me 10000 80 santim. 

Në qoftë se dyqani e tjera kanë 
vleftje të regiistruerne ma tepër se 
10000 fr. ari për se cilen fr. ari e 
fraksjonin qi kalon, mirret nji taksë 
30 santim ari në rnue], Taksi mirret 
nga qiramarrësit i cili detyrohet me 
lajrnërue Bashkin me shkrim diten qi 
len lokalin për mos me ju kërkue ta 
ksi i kohës qi nuk vepron. 

Pranohet. 
Këndohet artikulli 34 si pason. 
Taksa e ndriçimit merret në bazë 

të gjpsmes së taksës së pastrimit dhe 
kjo taksë merret vetëm nga ato godi 
na qi ndodhen në rrugat të ndriçueme 
nga Bashkija. 

Pranohet, 
Këndohet art. 35. si pasoo : 
Të gjithë shegertat garsonatë të 

tjerë të ç'do zeje qi ndodhen në ku 
finin e Bashkis, detyrohen në fillim 
të ç' do moti të paraqiten në Bashki 
dhe të marrin nga nji libëretë ku do 
t'i i shkruhet emni e mbiemni zeja, 
mosha dhe vendi i lindjes. Për ketë 
libretë Bashkija merr nji taksë prej 
I e deri në 5 fr. ari në mot si mbas 
randësis së shërbimit për ketë. She- 
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gertat e furave restorandave, t' hote 
leve t' ambeltoreve, të kafehaneve e 
të pijetoreve do të vizitohen gratis 
tri herë në mot krye katër muejsh 
dhe ata qi në vizitim kanë me kon 
statue se janë të përlyem me sëmun 
dje ngjitëse të damshme, kanë me u 
ndalue nga kjo zejë, 

Pranohet. 
Këndohet art. 36 si pason : 
Përdorimi i të detyruernve (nen 

shtetas shqiptare ose i huej) qi ligja 
e rrugëve i baros me krye shërbimet 
botore për ta qi banojnë në për rre. 
thet e Bashkive lehen në dispozicion 
të Bashkive për me i vue në punë 
ner rrugat e qyteteve ose vepra të 
tjera qi i përkasin atyne. Këta nuk 
kanë me u përdorue dhe prej Minis 
tris së P. Botore e Bujqësis mbasi 
sherbimin e ngarkuem me ligjen e 
rrugëvet plotësisht kanë me ja bamë 
Bashkis. 

Z. J. HURSHID : Nga gjith takset 
e tjerë ky taksë asht ma i mirë. Ketë 
taksë ma parë e merrte Qeverija dhe 
tash me qellim të përmirësojë qyetet 
i a ka falun Bashkivet, Pra unë n' e 
mën të bashkive do të falënderoj Qe 
verin për ketë ndihmën q'u ban Ba 
shkivet, 

Këndohet art' 37. si pason : 
Për të gjitë trotuarë e kanale që 

godit Bashkiia në qytet të zotë.ë e 
ndërtesave e të trojeve qi ndodhen me 
facade për bri të këtyne godinave, 
detyrohen me i pague Bashkis gjys 
men e shpenzimeve pa farë kundre 
shtimi. Për ata qi nuk kanë ndërtesa 
por kopshtë a troje për bri vendit të 
gcditun, paguejnë nii të treten e shpen 
zimeve. Pagesa do të merret në pro 
porcjon të Iacadeve qi takojnë me 
kanalin ose trotuarin e goditun. Për 
miratimin e këtyne nuk merret gja nga 
të zotët e ndërtesave e të trojeve.· Të 
gjitha ndërtesat e Vaktit e të Qeveris 

i shtrohen kësaj pagesë. · 
Pranohet 1 

Këndohet art. 38 si pason : 
Për ç' do leje ~iuetije qi epen nga 

zyrat financjare ku ka bashki i pa 
guhet Bashkis 5 fr. ari për se 'të ci 
len leje. 

Pranohet. 
Të gjithë hotelet hanet dhe pan 

sjonet, detyrohen të mbainë nga nji 
libret të vulosun e të vërtetuern nga 
Bashkija e vendit ku do t~ diftojnë 
emnin e mbiemnin, diten e mbritjes e 
të nisjes të ç'do shtegtari a përsoni 
qi ka banuen ne te, si edhe shpen 
zimet e përditëshme qi ka ba ky në 
lokalin e tyne 

Të zotët e ndërtesave të numu 
rueme ma nalt, janë të detyruem t'u 
marrin këtyne nji shtesë prej 10°[0 
mbi shpenzimet e bamuna për llogari 
të Bashkis. Shuma e këtyne të holla 
ve kryemuaji do t'i dorzohet arkës 
së Bashkis, Në qoftë se të zotët e 
hoteleve, haneve e të pensjoneve e 
mshehin sasin e vërtetë të shpenzi 
meve të bamuna prej atyne qi banojnë 
në ndërtesat e tyne gjobiten nga 
ana e Bashkis me 50 fr. ari, 

Pranohet 
Këndohet art. 40 si pason : 
Të gjitha ndërtesave (dyqane, ma 

geze, shtëpija, hane etj.) qi ndodhen 
në kufinin e Bashkis si dhe të gjithë 
mjeteve të transportit toksuer, do t' i 
vehet nga nii numër nga ana e Ba 
shkis për ç' ka ajo merr taksin e nii 
hershim si vijon : 

a) Për ndërtesa banimi fr. ari 1. 
b) per dyqane, hana, hotele. etj, 

të kësaj kategoriie fr, ari 2. 
c) për karocë për njerës fr' ari 

3. 
ç) për karo të vegje! e të mbëdha 

fr. ari 2. 
d) për automobilat fr. ari 5. 
dh) për qerret me buej e qe fr. 

ari Z. 
e) për biçikleta e motoçikleta fr. 

ari 5. 
ë) për barkarret e karocerët shote 

ret fr. ari 5. 
f) për hamajt fr. ari 1. 
Harnajt, barkarer, karocerët, sho 

feret, për veç taksit të numrit do të 
kenë edhe nga nii leje identiteti, e 
cila ndërrohet në krye të ç' do vjeti 
dhe paguhet nii taksë prej 1 deri .5 
fr. ari si mbas punës qi ban. 

Pranohet. 
Këndohet art. 41 si pason. 
Bashkit e atyne qyteteve qi ndo- 

dhen në breg të detit ose anës se li 
qenit a lumit ku livrojnë avullore e 
barka e qi kanë skele për bartjen e 
për-mirësimin e këtyne, kanë të drejtë 
me marrë I °19 mbi taksin doganuer. 

Pranohet. 
Këndohet art. 42 si pason ; 
Nga produkti i ekspoziturave na. 

cjonale a internacionale qi ndodhen 
rnbrenda kufinit Bashkiia, merr nji 
taksë l°lo mbi t' ardhunat bruto të 
këtyne. 

Pranohet. 
Këndohet art. 43. si pason : . 
Nga të hollat e ç' do lloj plaçke 

dhe pasunive të tundëshrne e të pa 
tundëshme qi shiten në ç'do vend ku 
do qi të jetë mbrenda kufinit të ba 
shkis me adiudikatë e paksirn të çelua 
nga ana e Bashkis merret' nji taksë 
kasneci 2, i1/}/0. Asht e :ndalueme 
rreptësisht adjudikatat pa, lajmeruem 
Bashkin. Adjudikatat qi do të bahen 
nga gjithë zyrat e gjyqet e zyrat e 
përmbarimit, do t'i shtrohen këtij tak· 
si si mbas ligjës së dherave Nga pak· 
simi që do të bajnë, zyrat merret nil 
taksë 1 °lo dhe ketë taksë e merr Ba 
sh kija e atij vendi ku behet shitja de. 
finitive. Për veç taksit në fjalë ~u 
kush as përson as auturitet nuk m'u, 
odet të kërkojë taksë kasneci. Plaçkat 
e vjetrueme qi shiten drejt për së drej 
ti prej të zotëve nuk paguejnë ketë 
taksë. Kasnecët emnohen nga Bash- 
kija. · 

Pranohet. 
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B I S E DI M ET E ·s E N AT I T 
Mbledhja 33. 

E Hane me 24-5 26 ora 10 p, d. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

(Vijon nga num. 158) 

I referohet Komisionit A. me ngu 
tësi. 

Z. KRYETARI : Bisedim (për he 
ren e parë) mbi Projekt-Ligien qi pe 
rjashton Shkelqësinë e Tij Rryetari i 
Republikës nga taksi i telegramave 
i postave dhe i telefonit. 

Këndohet raporti i Komisionit A. 
Nr. datë 7-V-26 si vijon : 

Komisjoni A. në mbledhjen e vet 
me daten e sotme, në numurin legal 
të misëvet të tij, pati në bisedim Pro 
jekt -Iigjen që përjashton Shkelqesesin 
e tij Kryetarin e Republikës prej gilth 
taksavet Postare e Telegrafike e Te 
lefonike private, dhe mbasi mori pa 
rasyesh arësynat e nevojëshme ashtu 
dhe shpjegimet e duhuna prej Përfa 
qësuesit te Qeveris, me vota unanime 
vendosi pranimin e saj pa mvs b erë 
as një modifikim. 

Lutemi që Projekt-ligja në fjalë 
t'i paraqitet së Ndershmes Mbledhjes 
së Senatit për votime pelqim. 

Z. H. XHEMALI: Me qenë se ko 
\ ha vazhdimit të këtij sesionit asht i 
pakt prvponoj qi t' a konsiderojmë të 

. ngutëshme. 
Z. A. DISRA: Mbasi këjo vjen 

prej Komisionit, dke tue qenë se kur 
ju referue Komisjonit nuk këje konsi 
derue e ogutëshme për meeqene rnbre 
nda rregullores s' mundet të pranohet 
tani e ngutëshrne. 

Këndo et Ligja nen për nen si vi 
jon: 

At t. I. Kryetari i Republikës Shqip 
tare asht i perjashtuern prej gjith tak 
save Postate Telegrafike e Telefonike 

E Marte 25-V-1926 ora 10 p. d. 
Kryeson kryetari Z. Ibrahim Xhindi 

Këndohen ernnat e Z. Z. Seeatcrve 
dhe mungojnë Z. Z. Senatorve dhe 

ren e pari') mbi Dekret- Ligjen për : mungojnë z. z. E. Frasher! (lejt) P. 
shtojcen e nenit 1 dhe të paragrafit C Hariro (lej.) Sh. Vcrlacl, Sh. Serreqi 
të nenit 2 të Ligjës mbi pssunin e (leje). 
Shtetit në Sarandë Mbasi u gjend shumica Z. Kryera- 

Z. H. SHKOZA : (Perf. Min. Fi- ri çeli mbledhjen. 
nancavet) Për mbrojtjen e kësaj De- Kënpohet shkresa e Dhomës së 
krëtL'gië do të ndodhet vetë Z. Mi- Deputetve Nr. 13·3 datë 25-V-926 rn: 
nistri. : të cilen njoftoket se ajo Dhomë pra- 

Z. S, PAPA: Z. Ministri u ndo- i noj modifikimet e bame prej Senatit 
nhë në Komisjnn dhe dha gjith shpie- : mbi Projekt-Ligjen për mbjelljen e 
g!met e duhuna, dhe mbas mendimit : detprshrne të drujve të frytshem e lë 
t' im nuk asht nevojë të pritet Z. M:- : pl frytshëm. 
nistri, por t' a bsedoirnë se s' kem ' Këndohet shkresa e Dhomës së D~ 
për me ba gja për veç se do të për- l putetëve Nr. 191-1 datë 24-5-292G me 
sëriten ato qi thamë në Komision, · të cilen përcillet Ligia mbi Fiuancat 

V KRYETARI: Me qenë se ka e Bashvive bashkë me raportin justi- . . 
tregue deshirë qi të ndodhet jam i me- fikues e votueme me ngutësi prej asaj 
ndimit qi bisedimin t'a lemë p-r mble. Dhome, për mbu bisedue e votue edhe 
dhjen qi do të mbahet n-ser. pr.] Senatit. 

Z. S. VUÇETERNI : Z. Ministri I referohet Komisjonit A. me ngu- 
erdh në Komisjon dhe shpjegimet e usi. 
lypuna i dha dhe për m' u ndodhë Këndohet shkresa e Dhomës së De- 
vete në mbledhjen e përgjithshme kur putetve N. 100 I ex 1925 datë 25-V-926 
do të bisedohet ky Dekret e kemi a- me të cilen përcillet Ligja mbi adrni- 
zhurnue tri herë, pra se nuk vjen 
z. Ministri e nuk kryen petyren s'kern 
çë t'i bajmë, pra Senati t' a votojë 
se s' undemi t' alairnë se këjo asht nji 
Dekret dhe asht në fuqi. 

Z. KRYET ARI : Nii ditë se nesër 

private p~r mbrenda e jashtë Shqip 
niss. 

Pranohet. 
Art. II. Kjp Ligjë hyn në fuqi prej 

ditës së shpalljes në Fletoren zyrtare. 
Pranohet. 
Ari, III. Ministrija e P. Botore ngar 

kohet me zbatimin e kësaj Ligjë, 
Pranohet. 
Z. KRYET ARI : Bisedim (për he- 

do të kemi mbledhje, pra jam i me- : 1 ..• : est, 
ndimit qi t' a lajmë mbasi ka tregue 
deshiren qi të ndodhet kur të bisedo- J 
het ky Dekret, 1 

Pranohet. 
Z. KRYETARI : Mbasi gja tiatër 

për të bissdue nuk kemi mbledhja 
mbyllet n' ora 11 para dreke për m'u 
rnbnshtjellen diten e Marte me 15-V-926 
Ora 10 para dreke. 

Mbledhja 34 

nistraten e Postave, Telegrafeve e Te 
lefonave e paraqitun prej Qeverisë në 
formë të Projekt-Ligjës dhe e votue- 
me prej asaj Dhomë, për m' u bise 
due e votue edhe prej Senatit. 

I referohet Komisjonit A. me ngu- 

Shtypshkroja ,,Nikajn Tirane 
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Fletorja 
J 

Zyrtari 
Botohet prej Zyres së Shtypit 
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PERMBAJTJA : 
Min. P. Mbrend. Qarkore mbi ernni 
min e nji NenkonsulH të shteteve të 
Bashkueme në Tiranë; Mbi ngrehjen 
e vijavet telegrafike. 
Shp, e Pref. Nji nëpunësi vakante. 
Shp. e lntendacës, Slip. gjyqeve. 

Mm. t ~. It M~RtH~~~Mf 
ijARKORE GJITH PRffE. E NENPRfF. 
Mbi emnimin e nji Nen 
konsulli të Shtetevet Bash 

kueme në Tiranë 
U njoftojmë se e nalta Kryesië e 

Republikës me urdhen e saj Nr. 1427 
dat 25-Vlll-926, akordojë enzevoatu 
rin e zakonëshm ?. Z. Georges G, 
Minor, Nenkonsull i Shretevet të ba 
shkueme l' Amerikës në Tiranë. 

Lutemi prandej me marrë njoftime 
mbi cilllësien Zyrtare të nalt pt rrnen 
duri t Zotnië, që kështu t' mundë t' u 
sh tr ojë lirisht funksionet e tija tue 
gëzur m privilegjet e caktuerne 
brenda kufijve të përkatshrne. 

15-9-26 Nr, 2840 

Mbi ngrehjen e vijave 
telegraf ike 

«Keml nderen me njoftue atë P. 
T. Ministrie në të giegiun shkresës 
.$ë atjeshme Nr. 621 me 10-8 26 se 

mbi ç'ka përflet e nalt- përrnenduna 
mejtimi i këtusbë:n ashtë. 

1) Vijat e G,indarmeries së bash 
kut me ato të Ushtëries për mrena 
qptetevet tuj u marrë në rjehen tele 
fonike do të rregullohen prej nesh. 

2) Post. Komandat që ndollen brij 
ose rreth vijave telefonike speciale 
t' ona mund të kalojnë në për shtylla 
t' one por gjithmonë të vuemit e tyne 
deuble e me kryqëzime teknike do të 
bahen luj kenë g:ti grupi tc kr ik i 
joni. 

3) Të vuernit e fijeve telefonit me 
një fije nër vija telefonike e ç'farë 
do llojit ndei vijat l-lelonlke duhen 
ndalue 

4) Post-Komandat që kapen e kryej 
në punët për kohësi sht me fije t' ona 
duhen rregullua e ndalue sa me 
shpej', mbassi na pengojnë.» 

Pu njofti n e 11e porosi qe të ve 
proni pikëris-: s mbas domethanjes 
së sajë bashkaugritun u dërgojmë ko 
pjen e shs r.së s Nr. N. 4230 dat 9-9-26 
të Drejtories Përgjithëshrne Past Te 
legrafeve që Ilet mbi ngreh.en e vi 
jave telefonike. 

Shp. e Prefekturave 
Nëpunsi vakant 

Nëpunsi kalorës i Pyjeve të qar 
kut Kavajës me qendër në Shijak 

ndodhet vakant, cili të deshrojmë me 
marrë pjesë në konkurs l' i drejtohet 
Këshillit Administrativ të kësaj Prefe- 

I 
kturë tyke pas me vehte giith dok U• 
men 'at e nevoishe, me 25-IX-26 ora 
10. p, d. 

Tiranë, më 14-IX-1926 

Shp. e Indendaneës 
Adjudikatë 

Komisjoni i mbledhun me D. 
11-9-926, qiti n' adjudikat 3000 Torba 
buke e 3000 çadra portativ dhe pak 
simi vazhdon deri me D. 2~-9-926. 
Gjithashtu u qiten n' adiudikat 200 
metër stof për kapota dhe paksimf 
vazhdon deri me diten e sipërmë, 

Kush të jetë dishrues për pak• 
sim t' i drejtohet kësaj Zyre tue 
pas si garanti pjesën e parë nji letër 
kredit për Fr. ari 10,000 dhe për pje• 
sën e dytë Fr. ari 40JO. 

12 9·26 N. 2309 
Krye- lnden. Përgjithshme 

Shp. e Gjyqeve' 
THIRJ~ 

pandehuni Jakop Bonaci Shofer 
i Legacionit Rumun banues në Tiranë 
e tash me banim t~ pa diitun, pande 
het se me <lutën 24. 1. 926 në rrugfa 

. I 
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Dursës Kavajë ka shkelor me auto 
wobilin e tij, Ulkin të birin e ankue 
sit Mehmet Ali Kosovës banues në 
Tiranë. 

Prandu me anën e kësaj thirrje që 
botuerne në Fret iren Zyrtare i pan 
dehuni në fjalë thirret me u paraqitë 
para Gjyqit të Fillimit të Tiranës me 
daten 12 10. 19.26 në oren 81 '~ para 
dreke, në të cilen ditë ka me u shi 
kjttem· gjyqi i tij për ndryshe] gjyqirni 
do të shikjoket në mungesë. 

Tirane me 13. 9. 1926 
p' 970 p. 070 Kryetari i Gjyqit 

Akt-gjykim 
N' emen të Rcpublikas Shqiptare 
Gjyqi i Shkallës së I. në Shkodër, 

i formuem prej Krpetarlt Zot. Riza 
Koplikut, Antarvet Z. Iz et Leskoviku 
e Nikollaq Peppe si gjyqtarë tue kenë 
·gadi Prokurori Josif Haxhi Mina e 
Sekretari Z, Zasil Grabova si Proto 
kolistë, në gjyqim të bamun në mun 
gesë, me dyer të hapuna, në padi të 
ngrehun prej anë së Prokuroris n'E- 

i men të Drejtës Botore, kundra të pan 
dehunit Eliaz Zenclogiqi. banues në 
Shkodër, i marrun nen gjyqë me de 
!ik.t, perse i ka vjedhun Zenel Sadi 
kuf nji kulet me 45 korona serm. sot 
me 26 Tetuer 1925 me zanë të për 
bashkta vendosi : 

Si mbas nenit 230 të Kod. Penal, 
dënimin e të pandehunit Eljsz Zene 
logiqlt, me delikt, me tre muej bur. 
gim të thjeshtë e të merret nen do 
rëzani nga ana e gjindarmeris. Shpen 
sirnet e gjyqit Fr. ari 28 (Njizetetetë) 

· I ngarkohen të gjykuemit Eljaz. 
Ky vendim mund të kundrështohet 

e diktohet. 
Arsyena 

·.·, Nga proçes verbali i mbaitun nga 
ana e gj,indarmeri nga ankimi i ankue 
sit .e nga të gjetunit e kuletës me 
1.3 jtremdhelë) korona mat çast të 
vjedhjes, përsipër t€ pandehunit si 
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edhe nga mos prezantimi i të pande 
hunit, u vertetuc se i pandehuui Eli· 
jaz Zenel Agiq; me nji farë mëndyret 
i ka marrë e i ka vjedhë ankuesit 
kuleten me të holla qi ka pasë rnren 
ndë, e cilia ju gjet përsipri me 13 
kor. e gjysë e ju konfiskueue nga e 
gjindarmeris 

Sjellja e tjj i përket nenit 230 të 
K. P. në të cillin thuhet së : Ato qi 

guuojdë e b ijnë vjedhje në mëuyren 
.ërrhuras e si hajn xhepash dënohen 
nga 3 muej e deri 1 vjet burg, 

'Prandc], trupi Gjykues vendosi 
dënimin e të pand, hunit Eli jaz Zenel, 
Ogiqit, me 3 muej burgim të thjeshtë 
e të merret nen dorzani e ngg e gjin· 
dar.ner.es. 

Shko lër, me 11 Gusht 1926 
Kryetari Gjyqit 

* * 
Kufiet 

Me dy anët Ali Kadushia, me një anë 
Kosma Xallfani e me një anë hendëku 
(e te1ë) 
Më dy anët Tas Nitni e me oje anë 
Jorgji e përoj e Shaban beu, gjsma e 
kësaj are 
me dy anët Tas Nitna, Mustafa Beu e 
i zoti. gjysma e kt saj are 
me një anë çairi Ismail Beut e me dy 
anët Shaban beu e me një anë udha, 
e treta e kësaj are 
me një anë Mustafa be u, Tas Nitna, 
Shaban beu, udhë e treta e kësaj are 
me një udhë Spiro Çobani, Kosma 
Tuni. e Nanni, ctr të tretat e kësaj are 
nga p. udha, J. Liko v. L. kosmaj me 
shokë, e treta e kësaj are 
me dy anët Faik bej, udhë, përrue e 
nga J. Hysni Alushi, e treta e kësaj are 
me një anë Qallkeze, udhë strugë e 
Liko, e treta e kësaj er,'. 

Zyra e Përmb irirnit Beratit, s i mbas një akt gjvkirnit të gjyqit fillimt 
Beratit me d. 20 4·26 e Nr. l Për sigurimin e 800 tettqint napoloni) ~flori e 
kamatin e tyne ç' prej d. 3.3 921 eaderl në ditën e pagimit e shpenzimet e 
gjyqit e *· qi k an për të dhenë gjvq biersitNaum Ndini. Bush Ndinj, ko 
sma tuni, Lon kozrna] nga kallf'ani i katundit strum gjyq fituesve ZZ. Beqir e 
Faslli Haxhi Isrnailit nga Shkodra banues e tregtar në Fierë ka vendosuu 
sikuestrimin e pasuniës të tyne të pa lujiëshme e cilado të nxiret në ankan 
me shit përrnbarirnisht, 

Pre me anë të kësaj z edhenje bahet e ditun se në mbarim të 15 ditve 
që nga d, e ç'palljes kusq dëshëro a me ble pasunien e përrnennon ma sipër 
t'i drejtohet Zyrë përmbarimit të Beratit, afati i shitjes parë nsht 30 tri dhiet 
dit e ajo e shitjes definitive asht 15 ditë. 

p, 10 Berat 6· 9-!)26 p. 95S Kryetari përmbarimit 

Nr. Vandi Lloj 
1 strem ara le ça 

Shtrem Piesë 
30 3 

8 2 12 

3 a-a zhukë 2 
" 

4 20 2 " a ra yrt 

5 ,, ara zhuk 4 

6 ,, ara rripe 9 

7 ,, ara mt rko 20 

8 ,, ara zhuk to 

9 " ara ura 10 

2 
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Bisedimet e Trupit 
SESJON""I I 

BISEDIMET E .DHOMES SE 
Mbledhja 44 

E Ejte 20 Maj 1926 ora 4 m, d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Vijon nga num. 159) 
Këndohet ari, 44 si pason : 
»Kur shitet nii shtëpi a ndërtesë 

a pasuni tjetër e pa lultëshrne në qoft 
se me gji th ç nimin që shitet dhe të 
pakën atë trivjct ma parë ka nj] di 
f.rencë 2 herë ma tepër, bashkija ka 
të drejtë me marrë nji taksë 20° 0 mbi 
diferencën midis dr çmirnevet. 

Ketë taksë e pagueinë edhe pasu 
nitë e Shtetit e të vakfitn. 

Z. R. MATI: Me ke të artikull më 
duket së nuk i mbetet e dre] t~ pro 
prietarit t' a përdorë pasuni e tij si 
të dojë d. m, th. sigurimi qi jep i shë 
njti S'atut për pasunin ky artikull e 
cënon se thot qi bashkija ka të drejtë 
të marrë n]i pies me katër nji prej 
vleftës së pasunis qi shitet. 

Z. F. VOKOPOLA: M·:: të vërtetë 
ky artikull nuk pajtohet me Statut 
prande] edhe un jam i mendimit qi 
të ngrihet. 

t; M. JUKA: Zotnij ! Nuk asht 
kondra Statutit se për shembë ll do të 
marrë nga nji godinë qi tri vjet nu 
parë ka pasuri nji vleftë dy herë ma 
pak, kështu qi nuk merr nonji pjesë I 
nga pronjat e Proprie.arit, por nga 
vle~1a. q' i ka. dhenë Bash kija m ~ për- I 
part min e saj. 

Z. R. MA TI: Z Mi nistër thotë se / 
Bashkija do të marrë op pjesë prej 
vleftës q' i ka dhenë asaj prone B:i 
shqja me zbukurimin c qytetit. 

Kjo mik asht e vërtetë, Z. Kryeta-, 
se vleftën populli i a ka dhanë Bash- 

kis e io Bashkija pronavet popullit. 
Por me g.irh këtë pikpamja ime asht 
këtu se ky artikull asht kundra Sia 
tutit tue qënë se ngreh sigurimin qi 
jep Statuti mbi pasunit Më katër nji 
merr grueja kur i vd -s burri. Tash 
nuk mund të bajrnë dhe bashkin pje 
star në pasuni të popullit. 

Z. M_ JUKA: (M. i Botores) Pt!r 
sa thuhet se asht kondra Statutir ajo 
uuk asht e drejtë, por në se shifet 
shumë dhe asht nevojë qi të ngrihet 
ky artikull, un nuk kam nonji ku 
nd.rshtim dhe le të ngrihet. 

Z. KRYETARI: At' herë pranoni 
të ngrihet kv artikull masi dhe Z. 
Ministër nuk ka non]i kundërshtim? 

Pranohet rrëxirni, 
Këndohet art, 45 si pason : 
,.Nga të gjitha ndërtesat e pasunit 

Legjislativ 
II ... 

O E PUTE TV E T.· 
pasuni me qëllim tregtiie», 

Pranohet. 
Këndohet e pranohet art. 47 qi 

tash bahet 45 si pason : 
"Të gjitha taksat e gjobat që shë 

njohen në këtë ligjë, duhen të pagu 
hen mbrenda dhet ditvet mbas njofti 
mit qi do t'i bahet të detyruernvet a 
të denuemvet nga ana e Bashkis. Në 
mbarim t' afatit, vendimi i Këshillit 
të Bashkis zbatohet nga ana e Policis 
a e Gjandermaris si mbas rregullores 
në bazë të së cillës nxiren taksat e 
gjobat e Shtetit. I detyruerni a i dë 
nuemi mbasi të paguej t'hollat, ka të 
drejtë t' apelojë vendimin e këshillit 
të Bashkis përpara gjykatores 20 dit 
qi nga data e komunikimit të vendi 
mit të Bashkis» 

Këndohet e pranohet art. 48 qi 
e pa luitëshme që nuk janë shi: rnbre- I tash bahet 46 si pason: 
nda 20 vjetvet nga dif'-renca e vlef- I ., Të gjitha kondratat e lidhuna mi 
tës midis vleftJs së soçme dhe atë tS . dis bashkive dhe sipërmarrësve të tak 
paren (20 vjet) merret nji taksë 20 save të Bashkivet, anulohen diten e 
për qind vleftimi nga Bashki]a, Pasu- hyrjes në fuqi të kësaj ligjë. 
nit shtetnore dhe ato të vasfit e pa- Log arit e tyne do të rregullohen 
guejn këtë taksë» në përpiestim të kohës së vazhdimit 

Z. KRYET ARI: Masi dhe ky artikull të sipërmarrjes •. 
asht si aj i pari a do rë ngrihet? Këndohet e pranohet ar., 49 .qi 

l AN A : Po, Të ngrihet. tash u bahet 47 si pason : "Kjo ligje 
Pranohet rrxlmi. 
Këndohet an, 46 qi tash bahet 44 

SJ pason: 
,, Pyjet, korijet, kullotat e meratë 

qi ndodhen mbrenda në kufirin e Ba 
shkis e q'i përkasin së bashku gjith 
popullsive s' atij qyt.t], këndej e tatje / 
janë pasuni lë Bsshkis. Bashki]a ka 
të drejtë të marrë uji taksë jo ma 
s'ium se ç'ka nevojë për mirmbaitjen 
e tyne nga ata qi profitojnë nga këto 

hyn në fuqi që di ten e shpalljes». 
Këndohet art. 5o qi tash bahet 48 

si pason: 
Trupi Ministruer ngarkohet me 

zbatimin e kësaj ligjë, 
Këndohet e pranohet tarifa për ka 

lim të urave f. të lundrave për Bash 
kin e Shko dr ;s. 

(Në bazë t' art. 6 të ligjit mbi f i 
nancet e Bashkivet, 
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Njeri i ngarkuem ose jo 
Kalë, mushkë, gomar i pangarkucrn 
Kalë mushkë gomar i ngarkuem - 20 
Karocë, karro e madhe, qere e pangarkuerne - 50 
Karocë, ,karo e madhe, qere e ngarkueme 1 
Karocë me nji kalë, karo e vogel e pan- 
'garkueme - 40 
Karocë me nji kalë, karo e vogel e 
ngarkueme 
Automobil i pa ngarkuem 
Aut·omobil i ngarkuem 
Ka, lopë, buall, bullicë, viç, derr, 
Dhën, dhi 
Qingj e keça d-ri në gjashtë muej 

Për ura 
fr. ar. qind. 

Për lundra 
fr. ar. qind. 

10 
20 
30 
GO 
20 

50 

80 
1 
3 

50 2 
4 

05 
03 

10 
C6 

V. O. Kali, mushka gomarët e ngarkuern deri në dhe'. kilogram njifen 
si me qenë të pa ngarkuem. 

Mbyllet SEJ.lOCa ora 6 m. d. 

f Mbledhja 46. 
E Shtunde me 21.v.26 ora 6 m. d. 

Krpeson Z K. Kotta 
Këndohen emnat e Z. Z. Deputet 

vet e mungojnë Z. Z. B. Frashërt (le 
je, H. Kt:q•, GL Çako, K. Mjeda, K. 
Plcqi (leje), L. Llogori, M. Bushati, 
J. Koçi, -M. Tutulani (mision), S. Shas 
ka, Dr. ~- Popa (leje), V, Bamiha, Z. 
Sevranitle]e ), Dr. Vozhor! le ;n. 

Z . ..f<RYET ARI: Shumica· asht Mble- 
dhja hapet. ... 

Z. H; DEL VINA: Z. Kryetar ! Pa 
ra se të hyjmë në rendin e di.ës kam 
të, them dy fjal"". Pardi]e kur fola mbi 
mungesen dhe n-voien qi kemi pr 

'.ligjë, mol';J'a vesh-se jashtë ashtë thënë 
se sikur unë kam kritikue diktimin. 
Pra -m~;-'gjith se fjal~t e mija janë të 
shëojueme në proces verbal, prap për 

_ ,te mos. lenë nji dyshim. them se nuk 
fola për të kritikuar diktimin por bë 
ra fjalë për nevojen qi kemi për ligië . 
Nu~ mundet· të kritikojë me qëllim \ 
tietër sa ma shum qi atje kemi si Zot 
ninjitë Sati Toro e A, Dabullën të ci- I 

me në ligjen me datë ...• fr. ari 0,50 
(pesëdhjetë saniim) shtohet në fr. ari 
1 (nii) për kokë. 

Në rasë qi Qeverija shef se në di 
sa vise nuk prolirohet nga tregtija e 
bagris ki të drejtë ki të taksë t'a zbrc 
sij deri në fr. arr 0,50 (perdhjetësan 
tim) ar. 

Pranohet. 
Art. 2, Dispozitat e ligjëve të tje 

ra që janë në kundërshtim me kerë 
ligië janë të pa Iuqiëshrne, 

Pranohet. 
Art. 3. Kjo ligjë hynë në fuqi çë 

dite a e shpalljes. 
Pranohet 
Ar; 4. Minislrija e Financave! de 

tyrohet me zbatimin e k=s i] ligjë. 
Pranohet, 
Z. KRYETARI: Fillon bisedimi 

llët janë nierës të ndersh m dhe i I mbi li gjen e Administratës së Post- 
kam kolegë. I Tclegralave, 

Këndohet art. 30. ( '113 parë 32) si Pra për mos me u kuptue keq 
thashë këto dy fjalë. 

Z. KRYETARI : Bisedim mbi pro 
iekt-ligiin mbi xhelepet dalë nga Ko 
misioni, me ngutësi. 

Këndohet raporti i komisionit si 
pason : 

Krvesis së Dhomës së Dcputëtvet 
Kë-tu 

Komisioni i Financavet në mble 
dhjen qi mbajti me 22-V-26 tue oasë 
pranë numrin legal vendosi me vota 
të përbashkëta e me ndryshimin e tre 
guem pranimin e projektligiës bash 
kaagjitun mbi taksin e xhelepit me 
lutje qi t'i parashtrohet Dhomës për 
bisedim e aprovim. 

Me nderime. 
Tiranë me 22-V-26 

Kryet. i Komis. Einancavet 
H. Delvina d. v. 

Këndoket ligja mbi taksin e xhe 
lepit si pason : 

Art. I. Taksa e xhelepi! e caktue- 

pason : 
Taksat telefonike mbre nd r Shqipnis 
P. l. Ç'do fjalim rnbreoda qytetit 

për ç'do 3 minuta 25 qint ari. 
P. 2. Ç'do fjalim [ashtë qytetit për 

ç'do 3 minu e 60 qint ari, 
P. 3. Ç'do lajme ihirje jashtë qy 

tetit ngarkon atë qi rhëret me nji mbi· 
takse fiks 50 qind ari. 

P. 4. ç'do abone pagucn nji taksë 
fiks: 50 fr. ari në vjet. Kjo taksë e 
përvj.tëshrne e shkarkon i'abonuemin 
nga t.ksa e fjklimit verem për mbre 
nda qyte it. 

jashë qpteti: t' abonuemvet iu ap 
likohet tar.fa e p~rgiithshme si pa, 
paragrafit 2 e 3 të këtij artikulli. 

Pranohet. 
Këndohet artikulli 31 (ml parë 33) 

si pason: 
Dispozitat jashtë kës~j ligjë janë 

t' anulluerne, 
Praneh-t. 
Këndohet artikulli 32 (ma parë 34) ..•. 
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ve'em e vetern për përballimin c të J prej Gjar.der."!a Komandar tevet, S~- 
. . .. krerai vet e -t.erve tue dhe të këta d1f. 

mbetunavet p1s1ve të vjetvet në ,Jalë. M" . . . . rë. tesen. Z irust-t 1 F'nancave t ka qenë . 
Mbassi t~ rregullohen të rnbetunat . ~~ · . dl . . I z s. STAROVA: (\1 i F,nanca- -ne ma1as:ir re e di qi kur paguhe- pasive tepricë e t' ardhunavet do të h .11 

. . s in të tr J të holla i rnblithte Banka përdoret p~r shp inzimet usbtrmi 1926· ..,. h . . ... 
· . e z rra atit k cilën tash e kanë ndry. IU27, Pagesa e të mbetunat pasive rre- .. 

11 I . b . . .. f . I shue, por kurre nuk mund të mblidhë gu o iet si m as ligjvet ne uq,, 1 • • , • 
' 1 shin prej Szkretarvet, gianëerms ko- 

Pranohet. d ·· t · ·· · 

I 
man arever, IOV)lnervet e tjerë se kjo 

Art. 4, Nxjerja e taksa vet tatime- asht jashtë rregullit dhe ligjit të J\lë duket se po bj~edoj~~ k~t se ar- 
vet e .tagrevet të shenuerne në budge- Konrabititetit, Kush i kontrollon tikulii qi ke mi në bisedim asht 
tin e të hymevet t' ushtrimit financiar · këta qi mbledhin këto të holla nji kufi për kompetencën e Mioistris 
1926-27 si edhe të nxjerunit ~ të dn j se nuk i venë në xhep? kemi ndjerë I· së Financave D. m. th. ~Y art. sigu- 
tavet shtetnore të mbrapambctuna pre] prej 5 mijë nap ilonë.që ji\n~ mblcd'<ur ron at~ qi të mos behen ato ç' regu- 
victv et të kalueme bahet sl .mbas li- I n: Elbasan, a~~t,dërgu~r dëftesë vetem I llime qi janë berë në vi.~n e ~alumë, 
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si pason: 
Kio ligjë hynë në veprim qysh prej 

ditës së shpalljes. 
Pranohet. 
Ministrija e P. Botore e Bujqësis 

ngarkohet me zbatimin e kësaj ligië, 
Pranohet. 
Z. KRYE f ARI : Bisedim mbi bud 

gdin e virit Iinancjer 1926 27. 
Këndohet ligja e budg etit si pa 

so 1 : 

Ligja e budgetit për 
ushtrimin financjar 1926-28 

Art. I. T' ardhunat e përgjithshme 
qi parashifen se do të mblidhen n'ar 
kë të Shtetit nga kompetenca e ush 
trimit financjar l·IV-1926 · deri me 
31-lll·1927 nzanë shumen fr. 21.903 !-170 
(niizet e nji miljon nandqindetetëdhet 
e tri e odandq.in e shtatëdhetë). 

Pranohet. 
Art. 2. Të dalunat (shpenzimet) e 

përgjithësh me të Shtetit për ko mpe 
rencen e nsht i mit 1926-927 përashi 
fen se do nxanë sh u men fr: ar. 22 003. 
666. (ujizetedy milion e trimi e gja~h·· 
qind e gjashtëdhetegjasht. 

Pranoht, 
Art. :;. T'ardhunat e vërtetuerne e 

të mbetuna pa u nxjerrë nga ushtri· 
m. t financj .re të vjetëve! të kaluerne 
deri me 31-111-926 do të riservohen 

gjëvet në fuqi. 
Pranohet. 
Art. 5. Nuk mund të tatohet as të 

nxierret denji e ardhun e arkës së 
Shtetit ra qenë e bazuerne në ligjë, 
Gjith ash:u nuk o-und ië bahet ndonii 
përjashtim në të drejtat e arkës së 
Shtetit pa qenë kv i bazuem në ligj8• 

Pran oh -t. 
Art 6. Zyret e ndryshme t' adrni 

nistrave qeveritarë nuk mund të per 
dorojnë t' ardhuna' qi rrjedhin prej 
taksave t, ta ti me vet, tagra vet a se pro 
dh i mevet të gjas së luejtëshrne të 
paluajtshme të Shtetit, pr. j shitjes së 
tyne ose tiera sendevet Shtctnore, por 
ç'do e ardhun, nga ç'do burrirn qoftë, 
do t'i dorëzohet së pakut rnbrenda 
sji muejt rregullisht arkëvet Iinan 
cjare. 

Pranohet. 
Z. F. RU:,J : Pyes Z. Ministrin e 

Financavet se ky artikull a konformo- 
het me ligiin e rrugavet se unë di qi 
nëpunës të Ministris P. Botore mble 
dhin të ho.la pa qenë nëpunës t' asaj 
kategorije qi flet k}' artikull. 

Z. Q. DURMISHI : Me të verte të 
për ke'ë çashijc Minis.rija e P. Bo 
tore ban gjera të çudishrne. Unë di 
n' Elbasan qi janë mbledhuri të holla 
prej po;,u!fit me urdhën të Pr-Iekta 
vet N. Frefektavet e Neru refe ktavet 

5 

për 500. 
Z. S. STAROVA: Ka të drejtë Z. 

e Tij se me të vertet si ç'do e ar 
dhur e Shtetit duhet të mblidhet prej 
nëpunësve të M. Financave t' arkëto 
het n' a-kë t' asaj Ministri]e, por edhe 
këto të holla me gjith qi janë mble 
dhur prej nëpunësve të botores, prapë 
janë llogaritur në të prishurat qi ka 
berë M. P. Botore. 

Z. F, RUSI : Z. Kryetar ! Nuk 
kemi nonii sundërshtim për artikullin 
e këti ligji se asht shum i arësyshmë, 
por vepërirnet nuk behen në ketë më 
nyrë. Pra le te na thotë Z. Mi.iistrë i 
P. Botore se si ka ngjarë qi për 5 
mijë napolonë asht dërguare nji dëf 
tesë për SGO napolonë. 

Z. M JUKA: (M. P. Bo:or.:-) Z. 
Kryetar ! Nuk asht e vërtetë se n'El 
basan janë mbledhun 5. mijë napo 
louë edhe kundrejt kts-j shumë asht 
dërguarë riji drfresë për nii shum ma 
të vegël. Ç' regullime mundet të ketë 
por jo kurrë shp·;rdorim, edhe për 
ketë vit dhe k}' ç· regullim do të 
ndreqet. Vetëm nji gja do t' u them 
Zl. [u-] se ne qoftë qi do t'i hiqet e 
drelta qi mbledhë Botorja këto të 
holla, të cilën rn e gjith se e pohojmë 
q' asht [ashtë regullit, at' herë duhet 
të shtohet budgeti Botores, edhe këto 
të holla që si janë mbledhur deri so', 
Ministri i Financavet nuk do t'i nxie- 

vet) Unë si Ministri Plnancavet · u 
tkem se me qellim që të re gullohet 
kjo çasht]e e të mos vashdolë si deri 
tasti, kam shtuarë ketë dispozitë, 

Z. F. VOK'JPOKA : Z, Kryetar! BKSH
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të cilat u shkaktuanë se nuk ekziston I t' holl.t e Shtetit kompetent janë ve- I në Statut (art, 42 pik e tretë) nuk 
të nji art. i tillë ne ligiën e ati bud 
geti. 

Z. S. BLLOSHMI : Unë do të 
them dy fjalë an gjeneral. Nuk qahe 
mi dhe nuk harojmë shërbimet e Z, 
Ministrit të P. Botore, por edhe kole 
gu i Elbasanit Z. Q. Durrnishi ka të 
drejtë se janë ba disa shpërdorime. 
Në mos janë të drejta giirh sa tha 
por të shumtat janë të vërteta. Nuk 
them se ka shpërdorue Ministri i P. 
Botore, por fjalën e kam për ata Ion 
ksionerët e voglël se atyne po të mos 
u jepet nga nonii gisht mjalt si asht 
nji fjal' e vjetër i nxjerin ngatresa në 
ato gjashtë qi dit punon mbas ligjit në 
rrugët e popullit. Ara qi diç u paguej 
në edhe të mos i kenë pague gjashtë 
dit thonë q'i ka berë dhe në mos u \ 
dhançin gja edhe si kur të i kenë 

I 
punue u thonë qi s'i keni ba, Pra me \ 
gjith se këjo bisedë nuk e ka vendin 
këtu, por masi u ba Ijalë, thashë dhe 
unë këto me qellim Z, Ministri i P. 
Botore t'i gjurmojë këto dhe do të 
shtojë se do t'i zerë në shpërdorim. 

Sa për të ardhunat e Botores në 
duam qi të bahen rrugët këto të holla 
duhet të jenë në duar të saj tue u 
mbledhun të hollat e seicilës Prefek 
turë për ndreqjen e rrugëvet t' atij 
qarku se po u shtinë në Ministrin e 
Financavet në vend qi të jepen për 
rruga do të paguhen rroga dhe shpzn. 
zime të tjera. Por prap nuk jam i 
mendimit qi të mblidhen në ketë me 
nyrë si mblidhen sod me dëlesa të 
Komandantit të gjandarmaris e të in 
gjinervet se unë d;j se nji Prefekt qi 
me të ardhunat e rrugëvet ka blerë 
automobil për lux të tij. Pra këto ~ë 
holia duhet të jenë në dispozisjon të 
P. Botore, por kurdoherë tue u rre 
gullue me ligjë në midis të Botores 
dhe të Ministris s~ Finaocave'. 

Z, H, DEL VINA : Për të mbledh un 

tëm nëpunësit e posaçëm të thesarit 
të Shtetit. Këta i mbledhin këto të 
holla të cilat para se të derdhen në 
arkën nuk mundet të shpenzohen as 
për nji qe llim, Nji njeri dh ~ si kur të 
vjedhë të hollat tue mbledhun nga 
populli për llog.1ri të arkës nuk. mun 
det të dënohet me gjyq tuc qenë se 
gjyqi a'ë nuk e njeh si Ionksoner 
t' asaj detyrë, 

Këto të holla qi mblidhen prej 
niersve qi nuk janë kompetent për 
llogarin e Ministris P. Botore [anë 
shkaktue se Minjstrij1 e financave! 
nuk i jepte Botores fondet për Urrat 
e rruga t tue i shpenzue ato për ne 
voja të tjera. 

Përveç Minis'ris së P. Botore, ka 
dhe Minis'ri të tjera qi marrën të 
holla si Ministrija e Drejtësis din ajo 

I 
e P. të Jashtme qi kjo ne Shtetet e 1 

tierë nuk ngjet se p.r të legalizua 
nji prokurë ose nii akt tjetër paguhet 

1. 
taksi n' arkën c Fiaancavet e pastaj 
shpiret akti në Ministrin kompetente 
për legalizim. Pra për t'u dhanë fund 
këtyne shrregullirneve duhet të viret 
nii dispozitë ku të thuhet "Se as nji 
autoritet nuk mundet të mcrrë të ho. 
lia pa qenë arkëtar i Financës. 

Z. M. KASSO : Kjo çashrje vetëm 
me nji rregullore qi të baië Ministrija 
e Financa vet viret n' udhë qi të ho 
lJat e Mioistris P. Botore !ë mos 
shpenzohen për tjetër qellim, por të 
[e në të r. zërvuara për nunrat botore. 
Se po të jenë t' hollat në shum duar 
at' herë shkaktohen shptrdorirne. Pra 
ndaj si thashë të hollat të jenë në 
Financë por të mos shpenzohen për 
tjetër gja. 

Z, KRYETARI: Kush asht antar 
të pranohet art. 6 të ngrcrë dorën. 

Pranohet 
Këndohet art. 7 si pason : 
Art. 7, Vtç rasavet të paraparne 

mund të shtohen në kurr nji mënyrë 
krediiat e caktueme në ketë budget 
për shpenzimet e administratave të 
ndryshme të Shtetit e as nuk mund 
të çilen krcdita të rij pa vendimin e 
Parlamentit i cili jepet mbas propozi 
tës së Ministris së Financave! qi do 
të paraqesi ne Parlament edhe projek 
tin e nji burimi të ri për përballimin 
e shpenzirnevet të propozuerne pi.:r 
Shtesë. 

Pranohet 
Art, 8 Kreditat e parapara për 

shpenzimet c ushtrimit financjar 926- 
27 kanë vlcftj ~ velën për pagesat c 
këtij ushtri mi. 

Në qoftë se mbrenda vjelës Iinan 
cjare 926-27 (!-IV 26 3!-JII-927) kre- I 

1 ditat e këtij budgeti nuk janë të shpen- 
zusme e të paguem teprica e lirë c 
tyne nuk mund të përdoret për asnji 
qellim por shkon n' ekonomi. 

Pr anohe t 
Art. 9, Krediti i lejuem për shpen- 

zim të nji degës s' administrates shtc 
norc nuk mund të mbartet në nii de 
gë tjetër po nuk kje marrë për ketë 
mbartje pëlqimi i trupavet legjisla 
ti Vt'. 

Mbartjet e kreditave të nji deges 
adrninistraf v .! prej nji kapitullit në 
në tjetër bahen me vendim ligjuer 
mbasi dega përkatse të sigurojë se 
nevojat e kapitullit prej të cillit bar 
ten janë të plotsueme. 

Mbartjet e kreditavet nga nji arti. 
kull n' artikuj të tjerë të nji kapitullit, 
deri me 500 fr. ari e vetëm për nji 
herë, bahen mbas mbarrëveshties së 
degës përkatse me Ministrin e Finan 
cavet. Mbartje të tilla për herë të 
tjera bahen me vendim të Këshillit 
mbasi dega përkatse të sigurojë se 
nevojat e artikullit prej të cilit bahet 
mbartja mund të plotësohen me krc 
ditin qi mbetet. 

BKSH
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PH pengime të marruna mbi kre 
dita, mbartjet mund të bahen rnbrenda 
vjeiit financiar 926-27 e në rasë të 
nevojës edhe mbrenda muejit të parë 
të kohës së plotësim. 

Nuk mund të shtohet n' asn]] rasë 
krediti i nji artikullit nga i cili asht 
ba mhartje krediti për plotësimin e 
anikujvet të tjerë. 

Pranohet. 
Art. 10 Për posë mësuesve askush 

nuk mund të marrin dy rroga për dy 
nëpunsina të ndryshme, veç rrogës së 
zavendësis qi i përket mbas ligiës. 

Pranohet. 
Arr. 11. Ç' do degë administrative 

asht e deryrueme të respektojnë kua- 

1. 
drin e nëpunsi vet pa pasë të drejtë 
të shtojë sasin e nëpunsavet tue për- · 
fituem nga kteditat e p irapame në 
budget per rrogë as të transf a ojë 
përkohësisht nëpunësina nga nji vend 
në tjetër. 

Pranohet. 
Art. 12. Fondi rezervë asht ekslu 

sivisht për plotësimin e krediravet të 
caktuerne në budget. Mbartjet nga fon 
di reserve bahen me vendim të Këshi 
llit Ministruer. 

Pranohet. 
Art. 13. Çdo ligjë në kundersh 

tim me ketë mbetet pa fuqi. 
Pranohet. 
Art, 14. Ministrija e Financave! 

asht e ngark ueme për zbatimin e kt 
saj ligië. 

Pranohet. 
Art. 15. Këjo ligië hyn në fuqi që 

nga data e shpalljes. 
Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi gje 

ndjen e parapamë e të hymevet për 
ushtrimin financiar prej l-lV-926 deri 
31-III,927. 

Z. S. STAROVA: (M. i Financa 
vet). Z. Kryetar dhe lë ndershem Zot 
nlj ! Në programin qi paraqiti Qeveri- 

ja kur morri veten e besimit nga e 
ndersh mija Dhomë ish deklarue se si 
prencip kishim balanzimin e budgie 
tit, përmirësimin e gjindics financiare 
edhe me gjet burimet' ardhunash për 
këtë qëllim. Për balanzirnin e budge 
tit bamë mundimet e duhuna qi të 
gjenim eksakt të ardhunat e vitit ka 
luem gja kjo qi mundej të vertetohej 
vetëm me nji statistikë, por mjerisht 
me qenë se deri sod t' ardhunat pre 
vantive nuk qenë të vërtetuara me nli 
budget konsurntiv kështu q! kishin 
ndryshime me njeri tjetrin nuk patem 
dot nji s atistikë Gjith kështu na mu 
ngon dhe regjistrat e nevoishëme për 
të formue iden e duhur. Kjo na de 
tyroj të mundoheshim e të gjenim llo 
garit e dergueme nga qarqet për të 
c.len u muerme me nji korespond-ncë 
të gjatë dhe me në fund përfunduern 
të gjejmë si ma të sigurta t' ardhunat 
e vitit 1924.25 dhe mbi këtë bazë for 
muem idenë për të ardhunat e vitit 
1926-27 të Shtetit t' on. Për përmirë 
simin e gjindies firancjare pergatitërn 
disa projekt-Iigjë prej të cilëve: disa 
i a paraqiëm së ndershmes Dhomë e 
dhe disa të tjerë do t'i paraqitim në 
sesjonin e afërm. 

Zoti:rinj ! Përmirësimi i gjindjes 
financjare përveç nevojës qi ka për 
Jigjë të mirë, r që ma shum asht ne 
vojë I' aplikohen mirë këta ligjë. Ap 
likimi i ligjve do nji organizim të mi 
rë i cili organizim nuk mundet të ba 
het edhe aqë lehtë. Asht e ditun se 
nii grur i mbushun sa do te punohet 
e të shkojë në rnashinë të mirë, nuk 
mundet të nxjerrë m'ell W dorës së 
parë, por të paken të bahet sa të jetë 
e mundun, Si thashë për përgatijten 
e budgetit të këtij viti formuem idenë 
l' on dhe bamë kursimet qi qenë të 
rnunduna tue shkurtue ato qi qenë të 
tepërta, por me gjiih këtë nuk mundet 
të themi se bamë nji organizim kom- 

plet kur se na jemi në vitet e para të 
Shtetit t' on. Ky organizim do të zgje 
rohet e do t~ kompletohet me kohë. 

Thamë qi balanzuam budgetin se 
në te janë të prirhuna ekstraordinare 
të cilat nuk do të shpenzohen në ç'do 
vit, prandej do të them qi jo vetëm 
u balanzue budgeti, por do të ketë 
dhe tepricë për vitet e arthrnë, se 
asht e ditun se ato të prishuna janë 
ekstraordinare dhe nuk do t' eksisto] 
në ç'do vit. 

Tash vij, Z. Kryetar, te shpiegoj 
nji nga nji giindlen e të parapamvet 
si të hyrne për ushtrimin e vitit finan 
cjar 1926-27. 

E para asht: T' ardhuna prej pa 
sunisë së Shtetit. Qira tokash e ndër 
tesash : Këtu u them Z. s' uej se t'ar 
dhunat efektive të vitit kaluem nuk 
kishin mbas vërtetimet e tyne, prej 
llogarivet qi na ardhen na u dha të 
kuptojmë sigurisht se këto t' ardhuna 
qënë ekzakte. Në vitin e parë kanë 
qenë 93740 kur se na për këtë vit ke 
mi shënue 99240. Në këtë artikull nuk 
mundet të bahen ndryshime të shurn-, 
ta mbasi përmbleth qira godinash e 
ndertesast të cilat nuk munden H! ke 
në non]i Ierk të math, se si dihet kë· 
to janë sende të caktuerne. 

E dyta asht: Të treta d, m. th. 
t' ardhunat e çifligëvet të Shtetit. Në 
vitin e parë qenë të shenjueme 220.000 
edhe këtë viti kemi parapa ~nii shtim 
prej 75.000 d. m. th. nji shumë giith 
sejt 295.000 fr. ari. Për këtë mundet 
t' i them, Z. Kryetar, se pasunija e 
Shtetit nuk asht edhe në nji gjindje 
aqë të mirë e cila duhetjtë rregullohet 
se asht nji burrim i shëndoshë për të , 
ardhunat e arkës së Shtetit. Në janë 
prezantue ofërtuës për dhet dhe pe 
sëmbidhet vjet i na i kërkojnë këta 
çillliqe edhe me -nji shumë ma të ma 
dhe nga ato të vitëvet kaiueme. 

vijon 

BKSH



8 FLETORJA ZYRTARE 15 SHTATlJER 1926 

B I S E O I M E T . E S E N A· T I T 
Mbledhja 34 

E -Marte 25·V-1926 ora 10 p. d. 
Kryeson kryetari Z. Ibrahim Xhindi 

(Vijon nga num. 159) 

Këndohet shkresa e Min. P, Mbre 
ndshme Nr. 460 datë 24-V-1926 me të 

Projekt-Ligien qi p.rjështon Shkclqe 
sinë e Tij Kryetarin e Re publikës nga 
taksi i telegrams ve dhe i telefonave, 

Këndohet Ligja nen për nen si 
vijon: 

Art. l. Kryetari i Republikës Shqip· 
tare asht i përjashtuern prej të gjith 

cilën kërkon t' u njoftohet ZZ. Sena- i taksave postate telegrshke e telefoni· 
torve për me i pague zyr~s së shty- ke private, për mbrenda e jashtë 
pit abonet e tl.tores zyrtare qi u asht Shqipniës. 

I 
dërgue rregullisht, për me muejt ajo Z. OJ. ÇOBA: Z. Kryetar ! , Kishe 
zyrë me rregullue !logoritë e saja sa me thanë do të jetë rm mirë qi të 
ma parë mbrenda përjudhës-Finan- thuh.t se Shkëlqesij a e Tij Kryetari 
ciare 1925-1926. i Republikës gëzon lrangiçin postal. 

Z. S. PAPA: Z. Kryetar ! Mua më Z. H. XHEMALI: Asht koha engu· ' 
duket se po të bajmë neve nii pagesë 
të këtillë do të jemi në kundërshtim 
me rregulloren e mbrendshme se rre· 
gullorja e mbrcndshme e Senatit në 
aenin relativ të saj thotë se «cë të 
gjith përjudhën Palamentare fletorja 
zyrtare i dërgohet dhurisht ç' do Se 
natori», prandej nuk e shof t' arsye 
shme pagesën qi kërkon zy~a e shty· 
pit për ketë qëllim. 

Z. H. XHE~ALI : Z. S. Papa ka 
të drejtë se _me të vërtetë si mbas ne· 
nit 123. të rregullores së mbrendshrne, 
fletotia zyrtare ç' do Senatori' r.ë të 
gjithë- për/udhën Parlamentare i dër 
gohet gratis, por mbasi Mio. P. Mbre 
ndshme drejtohet me nji shkresë të 

\ 

këtill të vrehet se mos të ketë ndonj i 
Ligjë për ketë gjë ; prandei propono] 
qi 1ë .shkoj në Komision dhe atje të 

\ \ 

bisedohet; se në ka ndonii ligjë, arti- 
kulli i rregellores s' mund të ketë 
vleftë. 

Pranohet dhe i referohet Komisjo· 
nit C. 

Z. KRYET ARI: Tani po hp ejmë 
në rendin e ditës: 

Bisedim (për herën e dytë) mbi 

telve them qi nuk asht nevojë të ba 
het ndrim fjale, por të pran oh et si që 
asht. 

Z. KRYETARI : E ve në votë si 
qi asht: Kush asht antar ë i pranimit 
të gret ë doren, 

Pranohet. 
Att. 2. - Këjo ligjë hyen në fuqi 

prej ditës së shpalljes në fletoren zjr 
tare. 

Pranohet. 
Art. 3. - Min. P. Botore ngarko 

het me zbatimin e kësaj Ligië. 
Pranohet. 
Z. KRET ARI : Bisedim (për keren 

e parë) mbi Projekt-Ligjen mbi tak 
sen e konsumit të benzinës, voi-gurit 
e t~ kafes 

shtë dhe nuk asht e arsyeshme të ba- Këndohet raporti i Komisjonit A. 
het ky koregjin sot për pos kësaj por I dalë ~:.4-V-926 si vijon. 
fraza q' eshtë e ka kuptimin të plotë Komisioni A. në mbledhjen e v. t 

1 

se po e ndryshuam duh-;:'.. t'i kt~ehet \ m~ .~atë ~.4-5-2~ ~.ë ~um~rin legal të 
Dhomës se Deputetve per pranim, e misëvet hJ morr ne b.sedirn e shqyr 
prandej të pranone, si qi asht se kup- I tim Proj ek-ligjen të pranuerne prej 
timin e ka. ! Dhomës së Deputetve, mbi taksen e 

Z. J. OJINALI: Nuk asht e arsye 
shme fjala qi thotë Z. H. Xhemali qi 
nuk mund të bahet korigiirn se asht 
koha e ngushtë, se mund të kemi dhe 
sende të tjera ptr të ndryshuar dhe 
mund t' ja këthejrnë Dhomës së De 
putetve për pranimin e ndryshimeve 
qi mund të bahen, e prandej në qof · 
të se asht nevojë për korigii-n e ba]- 

Z. H. XHEMALI: Z, e Tije muar 
vcsht gabim unë thash se neni i Li 
gjit mbi përjashtimin e Shkëlqesis së 
Tij Kryetarit të Republikës nga taksat 
e telegramavet, postave dhe telefona 
ve e ka ate kuptim d. m. th. kupti 
min e fjalës Irangiç qi propanon i 
ndershmi Senator Z. Gj. Çoba, pra 
mbasi e ka kuptimin e plotë tue ma 
rrë parasyesh kohen e ngushtë për 
mos me ju këthyc dhomës së Depu- 

Konsumit, të Benzinës, Voj-gurit dhe 
të Kafes, dhe tue o rnbeshtet mi arë 
synat e ç' Iaquna në raportin e Qeve· 
ris, vendosi pranimin e Proiektligjës 
në fjalë dhe lutet Senatit me dhanë 
aprovimin e ii]. 

Këndohet Ligja nen për n en si vi 
jo 1 : 

Ligjë mbi Taksat e Konsumit 
të Benzinës të Voj-gurit 

e të Kafes 
Art. I. Qeverija autorizohet me ma 

rrë nji taksë mbi konsumin e Benzi 
nës e të voj-gurlt e të kales. 

Pranohet. 
Art. II. Taksa e konsumit t' arti 

kujve të sipërme, nxjerret me anë të 
zyrave Doganore kur këto të nxjerrin 
tagrin doganuer të këryne, 

Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiranë 
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Vjet V. Tiranë, e Ejte 16 Shtatuer 1926 

REPUBuI}<A. 

Nr. 161 

SHQIPTA.~E 

_yrtare 
Botohet praj Zyres së Shtypit 

========================;=;======= =======c===========~=========== 
p.\J Tl.MË: për oj! mot fr. a, 1~ në li Drettirm : Zyra e Shtypit 1\Nji c~pë ! javës fr. ar Q..25 ; nil ctpë 

Shqlpni ; fr. ar 20 lashta ; T I R A N 2 e lavës së kalueme fr ar 1.00. 

PERl\1'BAJTJA : 
M. P.'-~Mbrend. Qarkore mbi dergi 
min e njitvolumi qarkoresh të lidhuna; 
Mbi traktatin Turko-Shqiptar. 
Bisedimet e. Trupit Legjislativ, 

MIH. [ ~. It M~Httt~~~Mt 
~ARKORE GJITH PRtFE. E NENPREF. 
Mbi dërgimit.i e nji volumi 
qarkoresh të lidhuna 
Mt! postë po ju~ dergojmë nii vo 

lum të librit të qarkorevet Nr, I, 2, 
3, 4, 5, i c.li do të jetë i asaj zyrL 
e do të ruhet me kujdesi të madhe të 
mos humbasë mbasi pre] Numravet 
në fjalë .nuk ka mbetur as nji copë 
dhe ri-pregatitja e tyne asht e pa 
mundun. 

Prandaj volumi qarkor •. ve si të 
merret :në dorëzim prej titullarit 
t' asaj zyre do ti! jet kurdoh , rt! nen 
kujdesimin e përgjegjsin t'ue] dhe do 
të na ktheni me posten ma të parë 
numrat I, 2, 3, 4, 5, të qarkoreve të 
pa lidhuna q·~ u kemi derguar të cilat 
do të lidhen e do të shperdahen nga 
kjo Ministri, 

Shtojmë se për të lehtësuar gje- 
ndjen e ligievet në fund të volumit 
kemi shtuar indeksin e përgjithshëm 
i cili do të jet udhëheqës për të gje 
tur çdo ligjë e regullore qi të keni 
nevojë. 

16. IX. 1926 Nr. 2880 

Mbi traktatin Turko-Shqiptar d. rn, th. t'i shesin t'i epotekojnë t'i 
Ministria e P. të Mbrendëshme, i Ialin. etj, dhe për ketë shkak duhet 

ka derguar Nenprefekturës Leskovik të lihen të lirë në veprimet e tyne 
sbkresen qi vijon: kësodore me pak fjalë duhet ditu~ se: 

Përgjegie e shkresës Nr. 76-Ill me I a) Si mb rs art. 2. të trakatit në 

19.VIII.926. 
Ministria e P. të jashteme me ak 

tin e sajë Nr, 2567 me 8-9-926 na 
njofton se ajo Nenprdekturë art. 5, 
të traktatit të nenshtetsiës lidhun mi 
dis Shqip.iës dhe Turkiës e entcrpre 
ton me një mënyrë krejt të kunderte 
me sencin e V< rte.ë të tij siç rrjedh 
nga spirita dhe nga letra e tekstit. 
Nga ana tjatre asht edhe duke kom 
plikue çashtien duke marrë parasysh 
ligjin O'tonan të vjetit 1883 :të cilit 
dispoztat për s i i përket përsonavet 
q' i parash koh ·n p-tj traktatit në fjalë 
janë 1ë , a vlef ëshme dhe nuk duhen 
marr ë parasysh. 

Ari 5 ashti: , kiartë dhe vizoni 
ata ujerës origjinare prej Shqipries të 
cilet duke mbetur në fuqie ruajnë 
nenshtetsiën Turke dhe ~nuk optojnë 
për nenshtetsien Shqiptare si mbas të 
drej.ës s' optimit q' u nep art. 2. i 
traktatit d. m. th. për ata që mbesin 
në Turne dhe ruajnë ;- nei.shtetsien 
Turke për ketë kategori Shqiptare 
art. 5. thotë se: kanë te drejtë t'i 
kenë pronat dhe pasuniet e tyne që 
ndodhen në Shqipnie. Pra kanë të 
drejtë dhe t' i përdorin siç të duan 

fjalë të gjithë përsonat origiinere prej 
viseve të Republikës Shqiptare dhe 
qi ba.iojnë në Turkie konsiderohen 
ipsojure si nënshtetas Turkë. 

b) Personat e treguem në para 
grafin e sipërme art. 3. u nep ti! drejtë 
optlmi d. m. th. i lejon brenda nji 
afati të caktuar të lenë nenshtetsin 
Turke dhe të zgjedhin nenshtetsien 
Shqiptare duke u detyruar t' ikijnë 
nga Turkia dhe të këputin c' co ma 
rrëdhenie me te d. m th. të shesin 
pasuniet etj. 

c) Në qoftë se këta ~ hqiptare d. 
m. th. ata që parashikon art. 2. i rras 
tatit nuk përdorin të drejten e opti 
mit q' u nep artikulli 3. por qeridroinë 
në Turkie duke ruajtun nenshtetslen 
Turke atëherë këta si mbas Ht. 5. 
të Traktatit kanë të drejtë të mbajnë 
dhe të përdorin si mbas deshirës së 
ty:ie pronarit që kanë në Shqipëri. 

Lutemi në ke të mënyrë të veproni,» 
Për njoftim dhe në rrast nevojë 

për veprim, sipër iu përshkruajmë 
kopjen e kuptimit q' i ashte dban.; 
art. 5. të traktatit lidhur midis Re - 
publikës Shqiptare dhe asaj të, Tur 
kiës. 

15,9-26 Nr. 2615-11. 
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FLETORJA ZYRTARE Hi SHTATUER 1926 

Bisedimet e Trupit 
S E SJ O-~ I- ----I 

B IS E O IME T E OH O MES SË 
Mbledhja 46 

E Shtunde 22 Maj 1926 ora 4 m. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 

(Vijon nga num. 159) 
Koha e gjati! qi kërkohet për marrjen e 
këtyne çifligëve na mbush plot shpre 
së qi do të përmirësohet; dhe nga a 
na tjetër çmimi m'i naltë qi iepet na I 
dha të kuptojmë se do lë sigurohet 
nji e ardhun ma tepër se nga ajo e 
vitëvet kaluern, 

Kjo na siguroj qi kemi shënjue nji 
të parapame prej 295000, 

E treta: T' ardhunat prej pyjeve të 
Shtetit: Këto në vitin e kaluem kanë 
qënë 76.160 dhe për këtë vit janë pa- 1 

rapa 92,500 d, rn, th. qi nuk ka nonji 
dIerencë të madhe. Gjer sod asht e I 
vërtetë se nuk u që dhënë kujdesi e 
duhuri por me pak kujdesi ky burim 
t' ardhunash do fi sigurojë Shtetit nji 
shumë të miaftë. 

E katërta :~lntercsë pasive mbi kon 
tin-korent të veprirnevet 'të thesoris, 
Si dihet me konvensionin e dankës, 
Banka kombtare ka marrë përsipër de 
tyren e thesarit d. m. th. Qeveriia de 
poziton gjith t' ardhunat e saj në ban 
kë e cila ban giith pagesat si mas 
autorizimit të Ministris së Financavet. 
Pra për të hollat qi mbeten atje de 
pozito banka paguhen nji intere. Por 
me qenë se në këtë vit nuk që bërë 
organizimi nuk asht caktue shuma qi 
mund të parashifet për të cilen jemi 
në bisedim e siper por edhe nuk asht 
dhanë nonii përfundim. Prandaj si shi, 
fet asht shënjue "pro memoria". 

E pesta: Të ndryshme pasunije 
Shteti : T' ardbuna pre] koncesjoneve 

Legjislativ 
I I_ 

O -E P UT E T V E T 
për të nxjerrun gurrë e metale dhe I në Shkoder ku me të vërtet ka godi 
të ndrshme : Ky artikull qi flet mbi na të mira, por sod nuk kanë a.ë qi- 
t' ardhunat e konçesionever asht nji 
burim mjaf: i math për arkën e Shte 
tit. Në vitin e kaluern si kur se shifct 
që e caktuem nji shumë fare e paktë 
por tue marrë paraspshë konçesjonet 
qi janë dhanun të cilat do të fillojnë 
këndej e mbrapa me u shlrvtzue, u 
shënjue nii shum e parap irne prej fr. 
ari 835.270. 

Vijmë tash në tatime të drejta. 

ra të madhe qi kishin pi-ej dy tre vjet 
ma parë. 

Kio ka shkaktue ankime dhe prej 
disa viseve të tjera ku asht ndrpshue 
qiraja e godinavet. Prandaj si thashë 
me gjith qi bahen për vit konstruk 
sione prap të ardhunat janë parapa 
aqë S'.l fytyroheshin në vitin HJ24. 

Tatime mbi patentë : Kjo si dihet 
vihet mbi fitimin qi ban tregtari. Ndër 

Takes xhelepi për herre e thij. Taksë neve me gjith qi tregtija nuk asht 
qi nuk u rr, ndohe: as pak popullit shdrivillu : aqë sa duhet, por prap se 
kjo dhe shum e lehtë për t' ti nxjerrë / prapë na asht dhanun të kuptojmë se 
nga ana e Finances Viti 1 e kaluem dita i ditës por shtlrivitlohcr, Deri sod 
që shëniue I 005.000 por si kur se e ketë taksë e kemi vënë jo me nji ligië 
dini Z. e juej qi kë.o _të ardnuna qenë ) r: ri, po~ si mbas nji ,ligjit të vjetër 
caktue tue u ma, rë g19 msë fr. ar për të Qeveris Otromane, Tash po mu- 
kok, edhe masi Dho-n e Deputctvct e n iohemi te bajmë nii l1gië të ri me 
vuri nji frangë ari taksen kjo dyf.sho- , të cilin për virin e ardhëm me gjith 
het. Nuk do të jeU dhe e r.indë për 
popullin se n~ kohë të Turqis pagucn 
te nii grosh për koc ë kur at' herë nii 
dele ish dyz:t grosh dh : sod qi nji 
dele shitet tri napolona, kujtoj se nuk 
asht shumë takra për nii f.ang ari. 

Taksë mbi prodhime pyjesh, xe 
hesh e gurrësh në prone private : Në 
vitin e parë përfytyrohesh nii shumë 
prej 97.21)0 por për ketë vit kemi she 
njue nji shumë prej 74.200 ct. m. th. 
23.000 ma pak. Kjo e a-dhun me gjith 
qi nuk ndryshon kemi qënë 
në • rezervë tue shenjue traga ari 
74.200. 

Tatime mbi ndertesa: Ky taksë 
me gjith se si dihet vit për vit shto 
het tue u ba konstruksione të rea prap 

I nuk ka dhënë fryta të mira se shum 
I a pak ka rendue në popullin si do mos 

se si thamë tregtija nuk asht shdrivi 
llue në gradcn qi duhet, ky taksë do 
dyfishohet. 

Taksë rruge: Këtu asht vënë ajo 
shumë q' ishte në vitin e kaluem edhe 
me qënë se ligji qi kemi në fuqi ka 
miaft të meta, asht shkaktue qi të bt 
hen ankime, për këtë do 1· u paraqe 
sim nji modifikim të këtij ligjit, pra 
ndaj edhe për k-të shumën qi kemi 
caktue nuk jemi aqë ts'! sigurët se a do 
të mblidhet, 

Të dhetat mbi drithna, e pemë, 
d ahan, ullij e zhugë : Për ketë, Zotnij, 
si thamë dhe ma parë në programin 
qi paraqiti Qeveriia, kishim thanë qi 
sistemi i shitjes të së dhetavet asht 
darntuës si për popullin ashtu dhe 
për Shtetin. I vetërni sistem për ket 
qellim asht sistemi kadastrijal po për 
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FLETORJA Z"(RTARE 16 SHTATUER 1926 _3_....., --------~~~~~~~ 
ltë aplikue atë sistem, duhen rr jaft të 
holla dhe· mundim. Prandaj këtë sis 
tem nuk mundemi t' aplikojmë ml pa 
re se të merret huaja qi ka Shteti. 
Deri sa të bahet kjo nuk mundemi 
fa lemë në kt të mënyrë sistemin e 
të dhetave, prandaj kemi pregatitun 
nji projekt për të ndrvshue këtë sis 
tem, por tue mos ditun se çfarë fry'ë 
do të na sjellë ky ndryshim jemi ~të 
mendjes qi të b iimë disa prova në 
disa katunde, Me atë ligjë Zotti], be 
sojmë se do të sigurohen t' ardhunat 
e parapame të vitëvet kaluem edhe 
popullin do t' a shpëtojmë nga mizori 
oat e dhetarve dhe se aj fitim qi do 
të banin ata do t'i mbetet popullit. 

Taksë lejë gjojet në tokë e n' ujë: 
Këtu asht ba nji gabim se duhet të 
shënjohen fr. ar .... dhe kjo shumë 
duhet të shtohet në art. 18 ku thuhet 
»taksë dhe tagrë mbi aktet të Shtetit 
Qptetuer e të gjykatave t~ rëndëshme.. 
Prandaj lutem të korigjohet në këtë 
mënyrë. 

Taksë peshku: Këjo taksë asht ajo 
c peshqëve të liqeneve, të gjoleve e 
të dajlanëve qi shiten. Ky sistem 
asht i vjetër qi prej kohës së Tur qis 
dhe me qi nuk ka ato lehtësinat e du· 
huna, nuk mundet të sjdlë dhe shum 
t' ardhuna Por fatmirësisht shofim se 
kemi oferta të mira për kohra të gja 
ta dhe shpresohet se do të kemi dy 
fish t'ardhuna. 

Taksë pulla monopolit: Edhe ky 
taksë mblidhet rn: nji ligjë të vjetër 
të Turqis. Kjo na detyroj të pregnii 
tim nji projekt-ligjë të ri për të modi 
fikue alo të matat qi keni konsatu. 

Kio taksë ska dyshim qi do të shto· 
het për vj. t mbasi ç'do akt rnb is kë 
ndaj do të plo.ësoh cn me pullat e ne 
vojshëme, tue qenë se veprimet janë 
tue u shtue vit për v.t ma tepër, 

Taksë rregjistrimi mbi shitblerjët 
të gjanave të patundeshme : Zotri] ! 

Ky taksë duhet të ketë nji randësi të 
posaçme, por sistemi qi kemi mundet 
të them qi këtij ts ks nuk i ka rnbe 
tun as nji randësi Në veprim kemi 
nji ligjë të vjetër i cili cakton qi të 
merret 30 për mijë mbi vleftën atyne 
pasunive të patundëshme qi shiten e 
blihen. Kjo, Z Kryetar, ka shkaktue 
qi populli të mos afrohet në zyrat ka 
dastrijale, por shit blerjet t'i bsjë me 
akte private, noteriale ose me gojë, 
Prandaj për këtë kemi pregatitun nii 
tarifë të re kadastriiale me anën e së 
cilës si pasuniia do të sigurohet me 
difresa kadastrijale, si dhe t' ardhunat 
e Shtetit do të shtohen. 

Taksë dhe tagrë mbi akte Shtetit 
Qytetuer e të gjykatave të rendëshme: 

Edhe këtu në kohët e vjetra ka 
qenë riji zakon qi mbi aktet virësh 
nji farë pullë për taksë ui kështu kon 
trollimin e kish me vedi, Por prej di 
sa kohe e tëhu nuk kish pulla dhe 
shëniohesh mbi aktin s : u muer tak 
si. Por në se u rregjistrue taksi ose 
shkoi në xhep nuk mundesh :rn kon 
trollohësh se akti shkonte në duar të 
interesuemi. Pr.1 për këtë vit kemi 
vendosuri të bairnë nii projekt-ligjë 
për nii pullë qi kështu t~ mundet të 
bahet dhe kontrollimi. 

Taks a të nxjerruna nga Min. e P. 
të Jashtme. T' ardhuna të ndryshme 
prej Legatavet e Konsullatave të' Ja· 
sht~me për rregjistr'irn, pasaporta, \ 
vërtetime e të ndryshme: Tue qenë I 
se "ore] Leg asjonevet e Konsultateve ende1 

nuk na kanë ardhuri llogarit qi të je 
mi ekzakt në shifrat, prandaj kemi 
shëniue shumën 120.000 qi ka qënë 
dhe vitin e kaluern ndonse dhe për 
ketë nuk jemi dhe aqë të sigurt. 

Tatime të drejta mbi konsum. Ta 
ksë pijet: Kjo asht për alkool qi ba 
het këtu në xhqipni. Në vitin e ka 
luem G''Oë c iktue 73 000 dhe për ket 
vit janë parapa 8l.01JO me gjith se 

mundet të vijnë dhe ma shum por 
prap jemi në rezervë. 

Taksë mbi leje shitje pije: Ky tak 
S'.! nuk ndryshon veç se qi mbyllen 
disa pijetore. por çek n të tf era të reja. 

Takaë konsumi të ndryshem mbi 
lëkura e e~ërsina: Ky taksë ka nji 
rëndësi shum të madhe për shtetin 
t' onë, por mjerisht këtu ndër ne këtë 
gja nuk e përdorim si mjeshtëri gja 
kjo qi ka shk aktue të ngelë vetëm në 
nji shumë deri 8.000 fr. ari. 

Të hyeme doganore: Importaejon, 
eksportasjon, transit, magazinash, gjo 
ba kondrabandash, shkyrtimesh e të 
ndryshme: Zotni] ! Taksi i doganës 
asht taksi m' i math qi kemi në Shtet. 
Prej statistikavet qi nga viti i920 
e këndej kemi konstatue se importimi 
asht deri në 20 milion dhe eksporta 
sioni ka aritun deri më shtatë miljon. 
Importasloni nuk po lot qi prej dhet 
deri njizet miljonve, ·por eksportasjo 
ni vitin me vit asht tue u shtue. Ka 
qënë prej dy miljon e ca dhe arriti 
deri shtatë miljon. Kjo na mbush plot 
shpresa të gjalla për të arthrnen e e 
konomis kombtare, Nuk asht gja e 
pake uji shtim prej pesë milion në ek 
sportasjon e ci'a asht shtue me bag 
tin qi dalen jashië, por nuk duhet dhe 
të harohet se edhe tregriia asht tue u 
shvillue e përparue dita me ditën. Në 
të hymet nga dogana në vitin e ka 
luem qenë parapa ma se gjymsë mi 
ljon fr. ari ma pak por me masat e 
repta qi u muerën kondra ko ndrabandës 
për të cillen e ndnjej për detyrë të 
tfaq Ialënderit autoriteteve qi 11a dha 
në ndihmat e duhuna, patëm këtë di 
ferencë prej gjysmë miljoni f•anga 
ari qi më ketë shumë përballen shpen 
zimet e volueme me projekte të ndry. 
shme pre] kësaj Dhome. 

Tue u b izu ~ në t' ardhunat t' atij 
viti kemi parapa nii shumë prej p.së 
milion e gjumsë fr. ari. Për ketë jemi 
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ne rezervë se si mas trekatateve qi m'i mirë por tue qenë se damton po- i Mbledhja e .47. 
kemi ba kujtojmë nonji ndryshim pul!in e treg.in e duhanit pranue~ JE Hane 24 Mai 1926 ora 10 para dreke 
të riedhun prej tyne për nji tregti ma sistemin e bandrolit me të cilën kemi i (Kryeson Z, Kostaq Kotta) 
të gjerë, se tue qenë taksat ma të li- parapa nii shumë prej 2-lSO.OOO fr. i Këndohen emnat e ZZ. Deputetve 
ra St• mas tratateve do të vijë mall ari Bvm' e duhanit asht nji nga ato i . ë ZZ. 

' . . . . . . . .. , : e mungoJn . 
ma shumë ne at herë do të konsumo- bimat qi m_und të siguroJë, OJI ~ a_r- j Bahri Begolli, Bexh.t Frasheri (me 
het ma tepër mall dhe si kështu shpre dhun me t~ .m:idh~ n.ga. ~- do ~Jctër, ! leje), Hysein Kuqi, Jak Koçi, Kolë 
sojmë qi të aritin deri shtatë milionë por fatkeqësisht kësaj b;m~. nuk 1 ~sht ! Mjeda (mision) Kotec Deda, Kristo 
si ka qenë në vitin 1924. Edhe nji dhanun kujdesi e duhu~ k_i_shtu qt ka j fl')qi (me lej-), Maliq Bushati, Milto 
gja do të them me gëzim përpara Z. mbetua mbrapa nga të g1itha. Far~ ; Tutuani (misjon),; M?fid Libohova 
s' uej se janë pague tëgjit~ të mb.r~- e k~sa! bimë a~h~ _e dejenëruei~ krejt i (me leje), Said Kala] 1, Dr. S. Popa, 
pambetunat të muejvet fundit të vit.t Punimi asht prumtiv, sa dhe për am- ; Shasivar Alltuui, Vasil Bamiha, Vcis 
financiar të kaluem me pak përlash- ballazhin, e vernë në pë: thasë. Këtu i Sevrani (me leje), Dr. Woxho·i. 
tim si ajo e zonës së Lindjes së cilës e vaditim qi të bahet Ile:a e madhe i 7,. KRYETAS1 : Shumica asht e 
i asht lanun dogan' e Bilishtit edhe kurse fief e madhe r uc ra as nonji i mbledhja hapet. 
gjer në fund të Majt shpresoj të [e.ë vleftë, dhe prandaj shofim qi duhani ! Bisedim mbi budge!in të vje tit 
e paguem edhe ajo. Në ushtri dhe në ka zbrit deri në dy korona qilloja. i 

1926.27, për heren e dytë dalë nga 
gjandermari mund të kenë mbetun Por kemi shpresë se Drejtoriia e Bui- i K 

, om. tri o se katër për qind të pa pagueme qësls do të përkuid .set e 'i p,· r nirë. : 
për të cilat mundet të them se nuk sojë gjindjen. Po ë pë ·mi~ës0het kjo j 
mundet të quhen të prap rmbetuna se bimë tue u ndrue fl·a 1hc mënyra e j 
kanë shkue në fitim t' ekonomis kom- punimit at' herë jo do të ,•yfishohen 
bëtare, t' ardhuoat qi parashifen sod por mund : 

Monopol Krypë : Në vitin e kaluern të bahen dhe tri fish ma shurn. 
qenë parapa dei nji milion e giyrnsë, Posta e Teleg alet : ,;,·a qe parapa 
por me qenë qi krypa nuk behet ek- në vitin e kaluem aqë dh ~ u vë·t~ 
sportasjon kemi konstatue nji diferencë , tuen prandaj edhe p~·r ketë vit gjith 

' I 

ma tepër prej 34. 400 qi kështu për : ato kemi parapa. 
ketë vit kemi parapa 1.534 500 fr. ari i ZANA : Mia fton, Z Ministër. 
në bazë konsumasjonit të veodit. Po ' z. S. STOROVA: (M. i Financa- 
të përmirësohen kryporet kjo e ardhun vet) Tash qi prei numurit 29 deri 40 
mundet të shtohet në nii sasie shum ianë parapa disa shuma të vogla prei 
të madhe, por ma pari! se të përml- të cilavet disa janë shënue si kanë 
1 ësohen kryporer, duhet të sigurohen qenë vitin e kaluem dhe disa janë të 
vendi ku mundet të eksportohet. sheniuerne "pro memoria» masi të 

ZANA: Miaf100, Z. Ministër! shumtat e tyne parashifëshin në bud- '. 
Z. S STAROVA: (M. i Financa- getin e vitit të kaluem si për shern- : 

vet) Po të doni e le por dhe pak bëll "t' ardhuna prej gianave të kon- . 
gjera mbetën edhë: . .. tiskuerne» qi kjo nuk mundet të dihet ! pason : 

Taksë bandrollt duhanit: Ky OJI se sa do t!! kemi. 
burim i ri për arkën e shtetit t' onë Këtu pra, Zotnij mbarojnë t' ar· ; 
me glith se në shtetet e tjerë duhani dhunat e Shtetit për virin financiar · 
ka qenë I taksuem prej shekujve. Ne- 1926-26, 

ve qi në vitin 1920 na qenë paraqiten Mbyllet s=anca ora me 81/:J m. d, 
oferta të ndryshme por të gjitha qenë 
për monopolizim të duhanit. 

Monopoli për interes të Shtetit qe 

Pjesa et' ardhunavet 
Këndohet pjes i e t' arJhunavet si 

mbas titujv et e emërtimit V<Ç e veç, 
dhe pranohet si pason : 

Këndoh t raporti i Komisionit të 
Budgetit mbi t' ardhunat si pason : 

Raporti i Komisjonit të 
Budgetit 

Mbi gjendjen e të dalunavet e 
t' ardhunavet të paravashtrue për 

ushtrimin financjar prej 1 Prill 1926 
deri me 31 Mars 1927 

Komisjoni i budgetit tue filluc në 
bisedime nga da'a 1 M!'..lj _ 1926 e tue 
vazhdue në mbledhje të ndryshme 
deri në 17-5 26 mbi shqyrtimet e 
paraparne për të hyemet e dalunat e 
11 ushtrimit financjar nga) Prill 1926 
e deri me 31 Mars 1927, vendosi si 

I, 

T' ardhunat e përgjithshme 
Si mbas regulles në shqyrtimet 

q'i u banë mbi kapitujt e t' ardhuna 
( ve, shuma e përgjithshme qi trego· 
het në projektin e Qeve ris prej Fr. 
ari 21,983,970 (Nji zet e nii miljon 
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nand qind tetdhjet e tre mij e nand Z. S. Si' ARO VA : (M. i Financa- 
e shtat dhjet) u gjend e arësycshme vet): Mbi ndryshimin e sis'ernit të 
mbi të paraparnet relative; Komisioni dhetavet jemi n' akord, se me të vër- 
tue qenë i bashkuem me Qeverin në te të sistemi qi asht sot, asht shka- 
bazë të ndryshimeve të bemuna me trues e da mtues për popullin, dhe 
qi kap. 30 nga 5000 fr. ari e shtoj jemi tue efaborue n.i projekt të rij. 
në 20,000, dhe kap. 39 nga 3500 fr. Si u thashë ketë sistem qi jemi tue 
ari e shton në 10,000 si edhe për t'i 
ba ballë të prishunave të paraparne 
në pjasen e të datunavet të këtij bud 
geti mbasi i gjeti cë nevojshme dhe 
të domosdoshme sktirnin e taksës 
xhelepit nga 1005,000 në 2,010,000 
(dy miljon e dhjet mij) kompetenca 
rrjedhë se e kësaj pjesë për ushtrimin 
fjnancjar, 1926 - 27 kapen shumën 
23,000.470 fr. ari (njizet e tr e milion 
e katër qind e shtat dhjet) 

Z. H. DELVINA : Propoooi Z. 
Kryetar para se të hyem në te pri, 
shunat, të bisejdojm ~ pëtgjitshësisht, 
dhe pastaj marrim në dorë të prIsnu 
nat e secilës degë. 

Pranohet. 
Z. XH. YPI : Pikë së parit falën 

deroi Z. Miinistrin e Financavet, se ·: 
asht herë e parë qi ndigjoj nga M.:n= 
strija e Financavet nii expose të shko 
qi tun mbi t' ardhunat, Unë do të flas 

pregatitë do t' a vemë në veprim 
në disa vende për provë, se nuk dii· 
më ç'farë r.sultatesh shofim në prak 
tikë, kështu qi sot për sot do të vijë 
si ba-ë sistemi i të dhetavet qi asht 
në zbatim. 

Në asht se prej sistemit të rij do 
të shofim risultate të mira do t'a ve 
më në zbatim gjithkund, 

Sa për çështjen e pemvet Z. e tij 
ka të drejtë se dhetarët bajnë abuzi 
me të mdha, dhe në shumë vise asht 
shterngue populli të presin pemët, se 
edhe për kurnlla t'egra, d'ietarët kanë 
kerkue të dhetë, dhe Qeverija e 
pranon qi për ketë vjetë e dhe ta e 
pemvet të hiqet krejt. 

Sa për alkohol, atë natë nuk bana 
fjalë tue qemë se ZZ. deputetët 
ishin lodhë edhe koha kishte shkue 
vonë, se me të vërtetë alkoholi asht 
nii burim i mirë për Shtetet, dhe ma 

vetë pakë mbi sistemin e të dhetavet. vonë kemi me pr.'gati1ë nli projekt- 
Ky sistem asht tepër i keq e i ka shkue tigjë të cilen do fa paraqesim në se- 
koha, po me qenë se lppët nji kohë sionin e ardhshëm, dhe shpresoi se 
deri sa të vihet nji sistem i rij, ky me ket projekt, do të përmirësohet 
do të vazhdojë edhe për ca kohe. Si git.ndje e arkës së Shtetit, si edhe i 
mbas këtij sistemi u merret e dhe ta : akoholir, 
pemve1, dhe kushdo qi ka riji pemë : Z. H. DELVIN A: Sot po bisedoj- 
asht i shtërnguern t'a presin, se dhe 
tari i merr edhe nga gjembat. Pran 
dej proponoi të hiqet sistemi i të 
dhetavet mbi pern", dhe të merret nga 
vetëgjaja. 

E dyta. Mbi alk oholin Z. Minis'ri 

më për heren e parë nji budget, mbi 
nii bazë, si mbas parimeve! të bud 
getit si del në të gjithë Parlamentet 
e botës së qvtetnueme, 

Budgeti i nji Shteti asht shpirti i 
: atij Shteti, budgeti asht ai qi refen 

i Pinancsvet nuk na tha gja ; nga lartësin, plagat e nevojat e nii kombi 
alkoholi merret nji taksë fare e lehtë, , e nii shteti, 
dhe do t'i luteshë Qeveris qi prej al· ; Ne budgetin t' onë janë parapa 
koholit te caktojë taksa të mëdha]a, : t' arJhuna të vërtetuerne si pas fjalvet 
se këto nuk [an në dam të popullit. j e dokurnentavet qi na kan dhanë Z. 

Ministr! i Fina:1cavet ~prej 23.000.470 
frangu ar, qe tue marrë parasyesh po 
pullsin e vendit t' onë qi jemi 800.000 
shpirt, çdo nierit i tokon të paguej 
28 franga e 75 centim ar. 

Perpariml i nji kombi bazohet doe 
mos mbi financat qi ka; tregtija e in· 
dustrija e atij kombi bazohet mbi tak 
sat qi aj i jep Shtetit, dhe nji Shtet 
tu'! përparue i shtohen dhe detyrat 
kundrejt popullit, dhe nji Shtet Ea 
të jetë i ulët nga financa aqë janë 
edhe detyrat qi ka p ër përparimin e 
atij kombi. 

Në asht se marrim ndër sy gje 
ndjen ekonomike t' kombit t' onë, do 
të shofim se këjo nuk asht as e mirë 
as e keqe, po tani në kohnat e fundit 
ka përrnirësue, se si na tha Z, Minis 
tri i Financavet ndermjet t' irnporta 
cjonit e t' exportac;onit kemi vetëm 
nji deficit prej 4 Milionas'i. Pjesa qi 
i tokon me paguem secilit nenshtetas 
nuk mund të thuhet se asht shumë, 
po edhe pakë nuk asht, Nuk asht 
shumë, se nji njeri kuer ban nji soli 
daritet p~r me përmbai'ë nii kombë, 
nji Shtet, duhet të paguei, dhe kundër 
kësaj pagese, Oeverija, Shteti, e ka 
'me detyrë t' i ruej të gji, ha të drejtat 
e tija, si pasunin, mallin, nderin etj. 
Nuk asht pakë se si e dini [popullsi 
ja e Shqipnis asht e vobekët, dhe ne 
ve me industrioat qi kemi e qi do të 
kemi, nuk do të mundemi t' i bajrnë 
konkurrencë industrinavet të jashtme 
të cilat kanë të glitha mjetet etregtis 
Na jemi nji popull bujk e bari,) për 
nji popull qi merret me bujqësi e bak 
ti në shkallë si gjindemi sot, 28 fra 
nga e 75 c.ntim, nuk janë edhe pakë. 
Shpresoj se kë o 23 miljon ~e sa do 
t' i ari ijnë plotësisht Qeveris me për 
bslluem nevojat, se ndryshe do të ki 
shte marrë masa për shkurtimin e 
shpenzimevet, Shpresoj se do të arrij 
në, po kishe dashtë e qi Qeverija të 
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kishte ba nji kursim prej dy rniljo 
nësh, dhe këto të holla t' ishin për 
dorë vetë.n e vetëm për nevojat e 
lulzimin e industris e ~lë tregtis, po 
ketë as Qeverija as Komisjoni nuk e 
bani. Qeverin e shof ma pakë të faj. 
shme, se aj qi kërkon, gjithmonë kër 
kon shumë, po ket duhesh Komisioni 
i' a kishte marrë para syshë. Në ketë 
budgetë janë disa shpenzime të mjaft· 
shme, janë disa nëpunsina qi krijohen 
rishtas, dhe tani po shot se disa në 
punësina qi nuk ishin para-pa, po shto 
hen prapë, të cilat janë të kola. Nuk 
due të hye në detaile, po Qeverija si 
edhe Komisioni nuk e mbaroj detyren 
se nuk e përmbaroj klasifikimin enë 
punësyet qi të mbahesh nji drejtësi 
n' at kategorizim e t' i shtohesh zelli 
nëpunësve qi mbarojnë detyrën si du 
het. Si do të shifni në kategorizimin qi 
na asht paraqit prej Qeveris, nd. gjy 
katësi paqtues, asht ~në nii kategori 
me nji kavas. Këjo asht nji çështje 
mjaft e idhur Zotërinj, po Qeverija 
nuk e mori para syshë, se kuer kemi 
nji ngushticë financjare duhet të mos 
të shtojmë rrogat, po t'i paksoimë, se 
nii Shtet qi ka nji armatë nëpunësish, 
aj Shtet asht për të qa hallin, kuer 
ka shumë nëpunësa d. m. th. se shte 
ti çështjen financjare nuke ka zgidhë. 
Une kishe me dashtë qi si Qever.ja 
ashtu edhe Komisjoni t' a zhdukte pu 
nen f' nëpunësis e t' i jepte shkas qi 
populli të hjedhet në !amen e tregtis 
e t' industris, po ketë as Qeverija as 
Komisjoni nuk e bani. 

Tani vi në Ministrin e Finaucavet, 
dhe si tha i ndër. parafolës Z, Xha 
fer Ypi, dhe si e vertetoj edhe vetë 
Z. Ministri i Financavet, sistemi i të 
dhetës asht shumë i keq, po unë shtoj 
e them S'! e dheta në Shqipni asht 
nji Iatëkeqësi për të mjeria katundar, 
nuk asht gja tjeër për te, v0ç si xhe 
braili qi i merr shpirtin ! 

ndigiue, se lart c poshtë· po përsheri. 
tet, se ndër disa qytete të vogla janë 
ba abuzime shum të trasha, sidomos 
me deftesat për shërbimin e të kryrnit 
L punës si i takon secilit mbas ligjit 
I lutem Z. Ministrit, në qoftë se janë 
të verteteta këto fjalë qi thuhen lari 
e posht, mos të ketë mëshirë aspak 
për ata qi i bainë këto abuzime, se 
populli i vorfen len shpinë pa bukë, 
për me përrnbarue detyrën qi i ker 
kon Shteti. I lutëm shum Zotnis së tij 
të marrë masa të rrebta kundra ktyne 
njerzve qi hanë e pinë në shpinë të 
popullit të mjere, dhe të bahet nji an 
qetë e përditëshrne dhe mos të pre 
sim të bahen abuzime, se si i 
tnonë nii fjalës -kuer na vinë metë 
nuk e hanë qetë ! Si në Berat qi u 
ba tashta Kam pa me syë të mil nji 
kondoktor qi me rrogen e vogel qi 
ka veshet e mathet si ma i nalti në 
punës. 

Këjo doemos të ban me <.lyshu~, 
dhe prandej kcrkoimë nji kontrolirn 
të përditëshern nga Z. Ministri i P. 
Boore, qi mos të bahen abuzime në 
kurriz të popullit. Pastaj Z. Ministër 
ka kërkue edhe nji shumë mjaft të 

Këta qi blejnë të dhetat, janë disa 
agallarë, bejlerë a si të duesh me tha 
në, të cilët i marrin me nji vleftë shu 
më të vogel dhe venë nepër ~katunde 
dhe i kerkojnë bujkut të mie rë sa të 
duen, kështu qi f ~tëkeq 'sisht i mjeri 
bulk paguen si mbas kapriçit të beut, 
t' agajt me djersen e tij. 

Z. Ministri i Fi nan ca vet na prem 
toj për ngritjen e sistemit të dheiës 
po ketë premtim e duem qi të plotë 
sohet shumë shpeit, se populli asht i 
knaqun të paguei sa të paguej, po 
mjaft qi të shpetojë nga mpttezimar 
nga gjakpirsit e tij, S:! ata blejnë nji 
katund për 4'.) franga, dhe i hanë 40 
pulla dhe edhe e shnerojnë. Si për 
ketë, si per të dhelen c pernvet këto 
asht nevojë të zhdu'cen, s~ jemi në 
vendin qi bahen pemët e dyr.ijasë e 
na do i dishrojmë. Unë jam i mend'cs 
qi përveç ullinit e dhela e pernëvet 
tjera duhet ng.Itua fare. 

I lutem Z. Ministrit të Financavet 
të studjojë disa projekt-ligie mbi shti 
min e taksaver, qi të paguejnë pasa 
nikët e bejlerët ci kanë çiflliqe, po 
jo bulku i Myseqesë, bulku i Hpsein 
Beut, po Hysen Beu vetë : 

Në financë asht banë oji organi- · madhe tue pamë gjymertin e Komi- 
zim i rij, dhe mbi ketë nuk do të flas 
se due të pres resultalet, po vetëm 
due të them se si asht rregullue ko 
rrespondenca, të rregullohet edhe bu 
rimi i shtimit t' ardhunavet të Shtetit 
e të shvillonet financa komtare. Mbi 

sjonit. jemi të sigurrë se ketë shumë 
do t' a prishin për punë botore, po 
du t'i lutem se ii pas jorganit të 
shtrijmë karnët. 

Vi në Drejtësi. Drejtësija asht për 
të qa hallin, se me këto ligië qi janë 

ketë i heqë vërejtjen Z. Ministrit qi sot nuk i sigurohen e drejta popullit, 
t' a marrë vesht. edhe me këto ligjë nuk mund të gji- 

Vi tani në Ministrin e P. Bo.ore : -: 'nden nëpunës të zotët. 
Populli shqiptar kërkon sigurin e u- Prance] duhet qi Ministrija e Dre]- 
dhavet, përmirësimin e bujqësis, se aj tësis nji orë e ma parë, sa të jetë e 
sa i kanë kërkue, nuk asht kursye; ~- mundur këto ligië t' i permirësojë, 
po nuk mjafton mos kursimi i popu- : dhe të paraqesë ligië moderne. Vetëm 
llit, po duhet edhe Qeveri]a mos të : due t'i them Z. Ministrit të Drejtësis 
kursehe', Po shofim se rrugat po ba- qi rrogat e gjyqtarvet janë t' .ulta ,« 
hen, po deri tash akoma nuk kemi pa . kanë ma tepër sekretarët e Ministri- 

: nji rrugë ashtu krejt të kryeme. Kemi ; vet, po këtu në Shqipni qenka zakon, 
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po nuk qave, po nuk shave, nuk t' a 
ven veshin kush, Budgeti i Ministris 
së Drejtësie asht fare i vogel, sa mund 
të barasohet me nji budget të disa 
bejlervet qi kanë çillliqe në Shqipni. 
Drejtësija asht shpirti i nji [shteti, e 
do të sho fim se nji gjykatës paq tues 
merr 300 franga, i cili ~ka të drejtë 
të dënoj deri në 3 vjet burg, i t' i 
hapin hakun njenit apo tjetrit mbi 
nji pasuni të ~pa-masë, dhe mb' anë 
tjetër shofim se nji konduktor apo nji 
sekretar merr 300 -355 franga në muej. 
Pastaj ankohet e thuhet se në Drej 
tësi nuk ka nëpunësa, po nuk .shkon 
kush në nji nëpunësi me responsabi 
litet, kuer mund të gjejë nji nëpunësi 
nieti pa ndonji responsabilitet me 400 
450 franga, Këto sende Z. Ministri i 
Drejtësis nuk i ka parapa, dhe Z. e 
tij duhet të dijë, se në drejtësin e nji 
populli, mbeshtetet naltësimi i kombit. 

Sa për Ministrin e P. të Jashtme 
due të tham se na u prue nji listë të 
mrapambetunash prej 1922-1923 pa 
nji kontroll, d. m. th. a janë të mra 
pambetuna qi duhet të paguhen apo 
jo. Atje shofim se janë shtue disa Mi 
nistra, të cilët krye 5 minutash janë 
syprimue dhe pas pesë minutash na 
asht kërkue krijimi i tyne. Këjo asht 
nji gja qesharake, dhe nuk dijë se sa 
janë të sigurta organizimet e bame 
nga këjo Ministri. Pastaj kemi <; ësh 
tjen e automibi!avet. Përgjithësisht 
unë jam kundra automobilave! për 
ministrat, dhe mund t'i japim djetë 
tr.ii mirë, se me të vertetë kuer shof 
këto automobila, më pik ton zemra, se 
për ~nji distancë 500 m. paguejrnë 
automobila. 

Do të kerkoj nga Qe verija hapjen 
me shpejti të shkollës të giendarrne 
ris dhe me gjithë qi këjo gjendarmeri 
po pregatitet, kerkoi qi mb' atë shko 
llë të harrohet udha e haterit. 

Përgjithësisht kaqë kishe për të 

folë dhe në rastë kuer të vime art. 
për arr, do të kërkoi fja len, \ 

Z. F. RURI: Kam nderin të jemi 
për të katerten herë në Parlamentin 
shqiptar, kur votohet budgeti i Shtetit. 
Kësa] herë ky asht i pari budget qi 
shqyrtohet në regjimin e Republikës 
Shqiptare të cilin regjim e kemi ker 
kua qyshë mat herë edhe e kemi arri 
tun t' a kemi. 

Qeveriia e jonë nen drejtimin e 
Shkq. si tij ; Kryetarit të Republikës 
po paraqet nji budget, qi pak a shum 
i përgjegjet nevoja vet, po dhe në pastë 
ndonji të mbetë, s'ka veç l mot e 1.'2 
qi ky regiirn ka xanë vend dhe në 
kohen e këtij regjimi janë bamë mjaft 
përparime, dhe Qeverija asht mundue 
me gjithë Iuqin e sajë t' organizojë 
Shtetin; por organizimi nuk mund të 
bahet me nji herë me nji brumë si ky 
i joni, dhe budgeti i jonë bazohet ma 
tepër në ligjë të vjetra të Turqis. Tak 
sa e të dhetavet si e përmenden të 
nd. shokë parafolës, n xjeret si mbas 
sistemit të Turkis, qi ata sot e kan 
hjekë. Na nuk e kemi heqë, se nuk 
kemi pasë kohë me studiue nji sistem 
të ri qi t'i përshtatet ma mirë gje 
ndjes s'onë. 

Bashkohem me mendimin e Z. H. 
Delvinës për sa i përket të dhetes, se 
me të vërtetë po randohet populli, 
dhe më tjetren anë Qeverija nuk po 
nxjerr të hollat prej atyne qi po blej 
në të dhetar. Sistemi i të dhetavet 
asht shumë i keq, dhe kujtoj Z. Mi 
nistri i Financavet e tha vetë, se du 
het ndrue, 

Unë vetëm në nii pikë nuk bash 
kohem me Qevërin se na u tha qi na 
u prue nji budget i balancuem, pse 
kuer erdhi budgeti në Komision Mi 
nistri i P. Botore nuk kishte futë nji 
artikull prej 400.000 fr. për punë 
botore; pastaj nuk ishin parapa shpen 
zimet për komisionin e kufivet, nuk 

ishte parapa organizimi i shëndetësis, e 
kështu dhe disa sende të tjera. Pastaj 
u krijue Legata e Bukureshtit e sa 
sende të tjera. Prandej nuk bashko 
hem me kabinetin qi thotë se kemi 
balancue budgetin. Në princip nuk 
in und të bashkohem se duhet të dilmë 
se budge ti asht si paraja, dhe kuer 
prishet nji pare, duhet të prishet tue 
u bazue në nji ligjë, se disa organi 
zata të reja janë ba në bazë t' atyne 
organizatavet të përparëshërn dhe ba 
zohen mbi shuma qi nuk janë verte 
tue edhe. Edhe i ëjo asht nji çeshtje 
qi nuk i përshtatet sistemit qi duhet 
të ndjekun nji budget. 

Sa për kategorizimin e nëpunësavel 
e ka fajin Z. Del vina qi nuk na për 
krahi, se neve në Komisjon në mble 
dhjen e parë deshem ketë e:a bajrnë 
ma përpara, po si kundershtoj e tha 
se kategorizimi nuk mund të bahet pa 
u votue ligjët organike. Disa prej an 
tarvet të Komisjonit më thanë t'a baj 
më e makare a pros irnativisht të cak 
tohet rrogat e nenpunësavet po Z, 
Delvina kundërshto] e tha, në vend qi 
të bajrnë nji kategorizim të rnbetë, e 
lamë për herën tjetër. 

Po prap asht edhe faji i Qeveris 
qi nuk pruni ligiët organike. E mbajë 
mend tash trij vjet na ka ardhë ligja 
për të drejta e detyra .të nëpunësve, 
.ahe ai li.ç;jë ndodhet gjithnji- në Ko 
mision t' Administratës, të cilin Qe 
verija nuk e ka prishë, dhe kemi ker 
kue shpesh qi të votohet. Prandej 
edhe këjo asht nji mungesë e madhe. 
Pastaj budgeti në Komision nuk u bi 
sedue si duhet, mbassi nuk kishim 
budgetin e vieter përpara, e ligjët 
organike. 

Z, Kryetar I Në orgarnzimm e rij 
mund të ketë edhe shtesa, dhe çdo 
.shtesë, duhet bazue në nii ligjë orga- 
cike, dhe do të jetë nji gia e çudit 
shme me pranue të tilla shtesa, kuer 
nuk kemi ligiët organike. 
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B I S E DI M ET E S E N A T I T 
Mbledhja 34 

E Marte 25-V-1926 ora 10 p d. 
Kryeson kryetari Z. Ibrahim Xhindi 

(Vijon nga num. 160) 

Art. III. Taksa e konsumit merret 
në bazë të kuintalevet netto si ma 
poshtë: 

Per nji kuintal b snzin fr. ari 10. 
Për nji kuin tat Voj-guri fr. ar. l O. 
Për nii kuintal Kafe fr. ari 40. 

Pranohet. 
Art. IV. Artikujt e naltperrnendur 

që do të gjinden ndër Depo të Bash 
kive të Doganave e në shtëpila treg 
tare diten e shpalljes së § kësaj Jigjë 
i shtrohen takses së konsu+it si ma 
sipër: këto artikuj do të regjistrohen 
me anë të nj i komisioni të "posaçme 
që përmbahet prej nëpunësit lë Finan 
'Ca vet të Doganave! e prej nji antari 
të Bashkisë. 

Pranohet. 
Art. V. Tregtarët qi merren me 

tregëtin e gjanave të sipërmendura, 
detyrohen me i njoftuem e me (i tre 
gue Komisjonit sasin e vër.etë të kë 
tyne sendeve që kanë oepër depo e 
e dyqane të tyne, 

Pranohet. 
Art. VI. Artikujt që lehen të pa re 

gjistrueme, me qeilim që mos t'i shtro 
hen takses së konsumit, quhen kon 
trabandë dhe detyrohen me pagimin 
e nji gjobës dy fish të taksës relative. 

Pranohet. 
Art. VII. Këjv ligië hyn në fuqi 

qysh prej ditës së shpalljes në Flete 
ren Zyrtare. 

Pranohet. 
Art. VlIL Ministrija e Financavet 

ngarkohet me zbatimin e Kësaië Ligjë. 
Pranohet. 

Z. KRYET ARI. Bisedim (për he 
ren e parë) mbi Dekret·Ligjen për 
shtojcën e nenit 1 P. të paragrafit C 
të nenit 2 të Ligjës mbi pssuninë 
shtetnore në Sarandë, 

Pardje kishin ngelun në shtojcen 
e nenit 6 per shkak qe të ndodhesh 
Z. Ministri për mbrojtjen e saj, pra 
sot hllnhet këndimi që nga shtojca e 
nenit 6 mbasi të tjerat u pranuën në 
mbledhjen e 32. 

Këndohet shtojca . e nenit 6 si 
vijon : 

Min; Financaver autorizohet dhe ., 
me i dhanë me qire ose me i shitë 
tokë Shtetnore në Sarandë, tregëtar 
ve industrie! qi duan t' ushtrojnë rnje 
shtrinë e tyne n' atë qytet. 

Mëndyra e shitjes se kësaj pasu- 

vazhdojmë në votimin e kësaj Dekret 
Ligië, dhe pa ndodhjen e Z, Ministrit, 
se neve shpjegimet qi kishim për të 
marrë prej Z, Tij mbi ketë Dekret 
Ligjë, i muarrnë, 

Z. H. XHEMALI. Nuk thash qi 
l' azhurnohet bisedimi, por thash mba 
si Z, Ministri ndodhet në Dhomës e 
Deputetve të lajmërohet se mundet të 
vij. 

Z. KRYETAR, Arsyet qi e shtynë 
shumicën e Komisjonit për mos pra 
nimin e kësaj shkojcë të nenit 6 kjenë 
ato arsye qi kallzoj pardje Z. S. Vu 
çetrini, giith ato arsye kjenë qi shty. 
ne të dy Dhomat për votimin e asai 
Ligië, po ato arsye dhe shkak që 
shtynë sot shumicen e Komisjonit për 
mos pranimin e kësaj shtojcë, përveç 
kësaj shumicen e Komisjonit për mos 
pranimin e kësaj shtojcë shtyti dhe 
fraza e fundit qi përmban këjo shtojcë 

nije rregullohet mbas nji Ltgiës se I ky thuhet <Mëndpra e shitjes së kë 
posaçme. saj pasunië rregullohet mbas nji Ligjës 

Z, H. XHEMALI. Z. Kryetar ! Kt- I posaçme, Pra dhe sikur të mos ishin 
jo Dekret-tigië die ishte në rendin e 
ditës dhe u azhurnue për me ardhë 
Z. Ministri me mbrojtë, pra mbasi Z. 
Ministri ndodhet në Dhomën e Depu 
tetve, jam i mendimit qi të lajmërohet 
se mundet qi të vii. 

z, A. DIBRA. Këio Dekret Ligjë 
dje u azhurnue për herën e fundit. 

Z. Ministri erdhi vetë pak ma parë 
dhe tha se mbasi asht i zanë në Dl;o 
men e Deputetve tue qenë se po bi 
dohet se Buxheti, riuk do të mundet qi 
të vij në Senat dhe lypi që bisedimi 
mbi taksen e xhelepit dhe mbi tak 
simin e duhanit të lehet për nii ditë 
tjatër qi të ndodhet vetë se sa për 
çeshtien e Sarandës tha që Dhoma le 
t'a votoj s'i shotë t' arsyeshme. 

Z. N. DERVISHI. Mbasi Z. Mini 
stri asht i zanun në Dhornen e De 
putetve ku bisedohet Buxheti, nuk 
do të mundet të vij, pra them qi të 

shkaqet qi treguam ma lar.ë me për 
mbajtjen e kësaj frazës së fundit kë]o 
shtojcë asht inaplikabel, prendej them 
qi mos të zgjatiml ma, por këio shtoj 
cë të ngrih et e kështu të marre fund 
bisedimi. 

Z. S. PAPA. Për mos me përsëritë 
ato fjalë qi thashë pardje kur u bise 
due kë]o Dekret-Ligjë, për ato arsye 
të shfaquna atë ditë nuk bashkohem 
me mendimin e shumicës së Komis 
jonit qi thotë të ngrihet këjo shtojcë. 

z, A. DIBRA. Dhe unë jam i men 
dimit qi të ngrihet këjo shtojcë, por 
jo për arsyet qi tregojti shumica e 
Komisionit se asht inaplikabel, se me 
ketë shtojcë autorizohet Qeveriia për 
m' i dhanë me qira ose m' i shitë, 
por mënyra e shitjes do të rregullohet 
me nji Liglë, 

(Vijo,n) 

Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiranë 
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PERMBAJTJA: 
Shpalljet e Financës, Kadastrës, Gjy 
qeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ 

Shp. e Financës 
Mbas vendimit N. 690 D. 12.9-929 

të Kshillit Administ. vihet në adjudi 
ka'ë e dhela e ullijve të qarkut pre 
fekturës Elbasanit tue fillu prej datës 
16-9-26 e peri me 6-X·26 dhe koha 
e shitjes definitive prej D. 7.X.926 
deri me 27,X-926. 
Elbasan 13-9·26 Drejt. Financave 

* 
Mbas vendimit N. 69! D. 12-IX-.26 

të këshillit adrninistruer të këtushme 
me qenë se koha e afatit për 15 dit 
për shitjen e të dhetës Duhanit rnuer 
fund dhe ndonji ofertues nuk dolli si 
mbas nenit 39 të ligj:t të st! dherave 
u vendos administrimi i saj nga ana 
e financës dhe të shtirnit t' afatit për 
shitjen e të dhetës në fjalë për dhet 
dit kohë tne fillue prej datës 13.9-926 
deri me 22.9. 926. 

Elbasan 13 9 926 N. 668.6.! 
Drejt. Financave 

Shp. e Kadastrës 
I bahet të diitun Zoj. Zellndes së 

bisë Simon Tironit ma parë me ba 
nim në Shkodër, e sot mbasi nuk- di- 

het se ku ndollet, e cilia Zoj ka pas 
marrun uha nga Z. Z. Islami e Murati 
të bir! e Hysejn Laçoviqit nji shumë 
korona sermit 20,700. siç rrefen Ierer 
pagesa e dhanun nga kjo zvre në 
N. 7 d. 22·12-1923, ku p-r sigurimin 
të eillës sornë detyre i ka pas lanun 
peng (veta), Nii shpi të naltë me ka 
ter ode, 2 oda t' ulta, kopsht pus etj. 
viekca, a cilia shtëpi ndollet në lagje 
Rus' i .Madh (Shkodër) e qarkuerne 
me kto kufitarë: Dj. Shkolla ortho 

doksvet. Rr, Shtepija e Lord Paqetit. 
Mbr. Shpija e Lord Paqetit e dugajt 
e Ndoc Pistullit e vil. e vija rnullinit, 
Pr. Rruga e madhe. 

Me kenë s: afat' i pagesës ka ska, 
due e të hollat e p-rrnenduna mbasi 
nuk i keni kthymu 1, u bahet të dii 
tun po kje se rnbrenda tre muejve 
nuk i s:11 ni ks i zyre për pag esen e 
detyr- s nasu-iij ·ë fjalë në bazë të 
ljgjës a I ër t'u e n' ankand e ka 
per t'u sht' r vg, ilisht. 

Ky fl, t Iajmimi p .. r të xanë vendin 
e komunikimit mvaret në salon e Pre 
fekturës së Shkoder s e në porren e 
shtëpis të permendunes si dhe për t'a 
botue në fletoren Zyrtare i dergohet 
Zyrës Shtypit Tiranë. 
P. IO Shkoder 13.9.926 P. 972 

Nëp. Kadastrës: 

* 
Katundi Verdi Basuniia Stremë 
Shuan Rëza Nero Arë ,, 16., 

turja brënda 
në kullojen 
e shianit 

Kufiet L. Radhua, P. arat e kalla 
podhit e të Manjës, V. J. proi. 

Z. Qamil Veledi nga Delvinia kër 
kon titra Zotënimin e arën Nalt shkruar 
të cilen e ka blerë dhe ka më shumë 
se (20) viet që e mban nënë dorëslen 
ligjore të vetë. 

Prandaj në arën e përmendur kush 
do që ka ndonji kundreshtim duhet 
t' i drejtohet Nënprefekturës Delvinës 
brenda (15) ditët qysh prej datës kë 
saj shpallie në Fletoren Zyrtare, për 
ndryshe si mas vendimit Këshillit ad. 
ministrativ do plotësohet Regjistrimi 
Kadastrial. 
P. 10 Delvtnë 7-IX-926 P. 967 

Nëp, Kadastrës 

Sbp. e Gjyqeve 
Tito Poçi Vllah me banim të pa 

ditun- Thritet i sipër permenduri Tito 
Poçi të prezantohet me d. 10-X-926 
ora 9 para dreke prane gjyqit paqit 
të Libhovës D. P. për një çeshtje vie 
dhje si ankues. 

Libhovë 7-JX.926 P. 966 
Oj. Paqtues 
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Bisedimet e Trupit 
S E S J-C>N I .. --I 

B I S E D I M E T E D H !l WJ E S S ~: 
Mbledhja e 47. 

E Hane 24 Maj 1926 ora 10 para dreke 
(Kryeson Z. Kostaq Kotta) 

(Vijon nga nurn. 161) 
Prandei un jam kundra ketyce 

shtesavet qi mund të [enë ba në bud 
get pa pas! para syshë ligjët orga- 
nike. 

Vimë taoi në Drejtësi. Me të ver- 
tetë Z, Kryetar, Ministrija e Dreitesis 
asht baza e drej•esis, dhe drejtesija 
asht shpirti i nji Shteti, se çdo njeri 
mbeshtetet në drejtësië, dhe kuer t'i 
cenohet e creita aëherë domethane 
se· nuk ka drejtësi. Miristrija e Dre] 
tësis duhesh të kishte ttegue nii kuj 
desi ma të madhe për gjyqetaret, se 
gjyqtarët· duhet të jenë me kalit-te 
shumë të nalla, s·: gabimi i bame prej 
·nji gjyqtari rezon dinjitetin e Shetit. 
Për pagesë të kety 1e le të kerkoië 
Ministrija se i [anim, se drejtës ja sa 
do qi të paguhet, nuk paguhet, po Z. 
Ministre duhet të kujdeset qi të zgje 
dhin gjyqtarët prej njerzvet të zotët 
e të meritueshëm nga çdo pikëpamje. 
Pastaj na mungojnë ligjët, na mu 
ngojnë organizatat e trcgtis, ~dhe. du 
he: t' a dijë z. Ministë se nji Shtet 
nuk mund të rojë me ligjë të vjetra. 

Persa i përket degavet tjera, kuer 
të bisedohet nen për nen do të marr 
fj3 len: 

Z. KASSO: Të ndershëm Zotni ! 
Nuk jam nga ata qi përkrahi sistemin 
e paraqities së budgetir, dhe këjo pro 
von se Qeverija [çështjen e budgetit 
qi asht shpirti i Shtetit nuk e ka bi 
sedue me nji randësi të posrçrne. Po, 
Zotni, nuk kemi kohë sot ato të mbe- 

ta t'i ndreqim, po i drejtojmë kc o 
llafe dh ~ baj më rcko nandim Qeveris, 
qi kuerdohe rë që të paraq sir nji bud 
get, t' a stuijojë me gjit!ië kuidcsin 
e rnundun për r.spektimn c të drej 
tav et t' cr kës së Shtetit e edte të tjcr 
vet 

Vimë në ccsbtien e klasifikimit. 
Klasifikimi u fillua ma përpara në Ko· 
mision, dhe u biseduan tri katër hep 
tina, po pastaj ndruen mendim dhe 
ramë d' akord ba-lixë me Qeve-in që 
kuer të mbaroi-në hetirret c bu Jg atit 
të votojmë e d'ie klasifikimin. Po fat- 

Legjislativ 
II_ 

~ t p ur ET VET 
c nupunë-avet, ç.to klasifikim asht kot. 

Do të vi në çështjen e të dhetës 
Si Zoti Ministër si ZZ. parafolës tha 
në për suprimimin e sistemit të dhe 
l s. Nuk e mohon njeri se e dheta 
asht nli n.kës e rar dë për popull, po 
mos h r10·1i proverbin e moçern qi 
tkotë ,,t1jiG qi asht në nii vend mos 
e nga, S.! pi helm». Qi të tho ni të 
heqim të dhcten, duhet të shofim 
ç'bah.t rr, t'1 nesh. 

Në Greqi sistemi i • heravet i- 
shtc tr.ishigirn nga Turkiia -ikuer ndër 
ne, ku vazhdoj për sa kohë, ch pas- 

keqësisht Qev:r·ja nuk rnu.r pjesë ! taj u suprimu • e u ndrue, po provat 
kështu qi klasifikimi mbeti p1 u vo- j q në t' idhur.i, dhe në kerë vitë arie 
tuc i cli asht i n vojshërn, se me të I do të venë taksen e të d'vetes. 
votuar ai, emnmi i në ounësav t nuk 
mbete'. ma n:i deshren -;: ministavet 
Klasit kimi pJ sa nuk a-ht në nji Shc t 
ngr. hë rg,i r ëpur ësi zellin për vczh 
dim e zbatim •ë d-:tyrts, se Z. :~rpt!· 
tar kuer nji r.ëpun=s qi. punon r e 
zell për të ki yemit e detyrës shef se 
gjindet në nji shkollë m i të poshtëm, 
se nji tje ër qi nuk :::,11! në ka e gori 
me te, nuk ka a ë punë, nu'< k1 ate 
përgjegjësi, e ed'ie merr nji rrogë ma 
tepër se aj, ai nëpunës hurnë z- llin 
për të kryernit e detyrës. Ketë ~ia un 
e que] nii rga të rnbetat ma të mdha 
të budg-tit, se sa për pikat e rje-a, 
sa qe e mundur, komlsioni e ·,1ot.tsoj 
detyren e vet. 

Klasifikimi Zo.vni, do të keë edhe 
nji Pgjë për cllësit e nëpunsavct, se 
atëherë u pritet hovi depute tvet t'i 
imponojnë Ministrit të venë në punë 
njerëz qi nuk kanë zotësi e qi nuk 
kanë cilësit e duhuna për at nëpunësi, 
se po nuk pat nji ligjë mbi cilësinat 

Regjistrimet ka:as!ri:,le nuk janë 
për t.: dhctë, po për tjetër gja. 

Unë do të shfaqë mcirirnin t' im, 
dhe r. s -o-sab.llt.tln e m irr mbi ve 
di, qi sis e-ni i të d etës të mos su 
pnmoh t, 1o të ptrmirësohet, taksë e 
te ëhet~s, në me nyrë qi arka e Shtetit 
të mos damto'iet, dhe interesat e po 
p .lli: t:2 ruhen. 

Mc ka h.qun vërejtjen budgeti i 
K. Kontrollues qi ashe prej 2 Mil. 
lG0.000 shumë këjo e madhe në pro· 
po-c.on me t' arJhuna prej 23 Milio 
nësh, qi në fond të v.etit nuk mbli 
dhen. Veç kësaj do ri lutem Qeveris 
të gjejë ilaçin e duhun qi të mrapa 
mbetuna mos të mbesin, Se si do t'a 
bajë :retë Qeveria unë sot nuk jam i 
pregaiirun, po i rekomaodoj të studioj 
si kanë ba shtetet e tjera, dhe të gjejë 
nji mënyrë qi të rnraparnetuna mos të 
ketë. 
• Kaq kishe për të thanë p.!rgjithë· 

sisht reservohem të flas kuer të bise- 
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dohet budgeti kapitull për kapitull. 

Z. F. VOKOPOLA: Si antarë i ko 
misjonit të bugletlt desha qyshë dje të 
marrë fjalen e të shpjegoj keë çështje 
qi asht me shumë randësi, po ngush 
tica e kohës me sht. rr-go t~ heshti, 
tuke pandehur se nuk do t~ baneshin 
vërejtje n.bi veprimet c komi jonit 

Kur bahet studimi i budg.tit me 
rret parasyesh historj a e budgeteve të 
kalu.:m, po edhe këjo nuk asht nji 
gj~ e lehtë ndër n-, se harrimi i bud 
getit me ligjët e t' ar.ihunavet e të 
prishunavet, me ligjët organike eti, 
asht nji gja e randë e me shurn- ra 
ndësi, se po të hcdhi.n sytë ngi !1011- 
gresi i Lushnjes e c!eri sot, në k etë 
Dhomë, tue pa së edhe përsn.ia qi d.. 
shir.i e tyne që u: kritkonin njeni tje 

I dhe mb' atë minutë u hodhëm mbi 
shqvrtirnin e t' ardbunav-t, mbi të ci 
lat nuk do t:.: bajë fjalë mbassi këto 
u pranuese prd së nd, Dromë. Këto 
t' ardhuna janë parapa në bazë të bud 
geteve: t2 vjetvet të ka.uem, dhe mbas 
kë.pne t'ardhunavet shpresohet se bud 
g.ti i yn~ nuk do të ketë nji deficit 
kaq të math. 

Nisem oiesen e të prishunavet e 
xu në nge Kryesi]a e R. pub li kës, dhe 
komisioni nuk bani as shtim as kur 
sim, pse si e dini të gjithë ajo zyre 
qi e sht zprja ma e naltë e Shtetit 
t'onë duhesh të kish'e shpenzime ma 
'epër, po riga ngushtica e budgetit 
t'on;; nuk përmetohesh nji shtim. 

Në Senat nuk ka gia tjeter veç 
se shtesa e Kryetarit si mbas shteset 

trin, nuk kanë qenë të zotët të bajuë I qi i asi-it bamë Se ia orvet, ashtu edhe 
n!i budget të mbaruern, d!:. r o ë ha- Krvetarit u~ P.irl-m~n•it. Përveç kës ij 
prrn proces-verbalet e asaj kohe, do .në b.idgetln e Parla nentit kemi shtue 
të shofim se asnji raportë mbi art' mL1 nji s'iurnë për go1in e tij për n' u 
e budgetit nuk asht bam si duhet. bairë. 

Q .ver ija e sotëshme, qi për nb 1- '.'lë Minis! in e Drejte sis. Kornisio- 
het me voten e kësaj Dhorn ·, sot ~a- -n që i rn nd.s qi këio shumë qi kër- 
reqiri nji budget qi me të v . rtet · S0° 0 ko'·et pi'r ketë !\1inistri asht e vogel, 
asht për t'u lavdue, sepse jo pse pa- po budget' i saj mbas si të bahet or- 
raqiti nji budget të rnbaruern, po rse 
mundi të para shtoj nji budge t qi do 
të vinë si bazë për budg .• ter qi de> 'ë 

vinë. Qevcrij i nga shunc , c Komis o 
ni: perkra'i në disa s~time S; këto u 
gj~ten t' aësyeshme, u benë edhe 
kusine nE;a ana e Kornisjo d'. Kriti 
kat mbi b.idg, t ja ië shu.n të k:1 t i, 
po harrimi i nji b.idgctit m : të gjitha 
ligjët organike e me të gjitha neve] lt. 
asht nji gja shumë e zorshme. 

Si e dini të gjithë budgcti ::ji u 
paraqit ngi Qcverij : e u pranue në 
princp, kishte nji det.cit Pos 1 shkoj 
në Komisjon budge.i, komisioni nisi 
punen nga klasifikim! i nëpunësavct, 
po ma voië u p 1 S;! nuk isht~ e mu. 
nd-ir lë bah sh k'a,;;if:kirni p~ ·1 m a 
rrë vesht me Qever.n, d11: ky u la, 

ganizi mi i rij do të sh.ohet, dhe ky 
shtim i p rk et budg tit t' ardhshëm, 
dhë shuma qi asht sot mbas ligjëvet 
qi i snë në fuqi u gjet e mjaftueshme. 

Në Dr:jt. e P. r Arësirnit, Drejto 
rija e P. e Arsirnir is'it s ma përpara 
n? nii sh .atrim të përgjithshëm, dhe 
sot ash: mjaft «ë rregull, dhe shpan 
zrn.t p r ketë degë ianë pakë, dhe sa 
do qi të vihet për ketë degë, nuk do 
të jc.ë shumë, S?. arsini asht ai q• do 
W prcgatitë brc zin C! ardhshë.n, dhe 
shu.na c: kërkue.ne u pr.inu e pa ndo 
nji kundër shtim në komisjon. 

Ministri e Financa vet: Në ketë mi 
nistri janë .ba disa organizime të rea 
dhe ligja e orgrn'zirnit asht paraqit 
në Parlament "' asht ,'ranue më prin 
cip e edhe nga Kornis'oni asht pranue. 

Si e dini t] gjithë nji organizim i rij 
k ; edhe aj shpenzimet e veta. Z. Ka 
so kë:o organizime i shef të teperta, 
mund të jenë të teperta disa shtime 
nëpunësinash po këjo do të shitet për 
vjetin e ardhshëm e jo sot. Sa për 
rregullimin e asaj ministri]e atje sot 
shitet nii rregull e plotë qi nuk Ishte 
ma përpara. Prandej o~ganizimin e 
rij duhet l' a shotin në vr prim, dhe 
atr h.re mund të bajrnë fjalë mbi do 
bin apo mos-dobin e tij, Në K. Kon 
trollues u banë sa shkurtime. Këshilli 
Lontrollues ka detprcn ma të naltë 
karshi budgetit, dhe prandej ky kë 
shill lnvdohet prej shumicës Kornislo 
nit s1: me ko mpetencen qi kanë ata 
nëpunës, Shteti do të shofin sherbirne 

të mdha pre] tij. 
Në Ministrin e jashtme. Disa nga 

antarët të Komisioniti hoqen vërejtjen 
Ministrit mbi shpenzimet qi parashi 
len, Ato shpenzime u shqyrtuen nit 
nga nji dhe u gjetën t' arësyeshm e, 
dhe nuk u panë aspak të tepërta. 

A:je u banë kritika për shtimin e 
nji Minis ri në Bukuresht, si ka qenë 
edhe me> përpa-a, dhe kë]o u pa ma e 
arësyeshme tu e pa randësin e iyne 
vendeve qi kanë për politiken e Shte 
tit t' on:'. 

Sa për fondet qi nuk existonin në 
budget.n e vjetit të kaluam, komisioni 
nu'< kish të drejtë të kritikonte Min. 
e [ashtëm, se si e dini, Zotni, nji mi 
nistër asht responsab.I për veprat e 
veta, po jo për nji minis ër qi ~ ka 
s-kue, Pas'aj u shti edhe nii shumë 
për pagesen e Kom. të Kufiv.t, dhe 
po të shikojmë shërn-n e përgjithshme, 
të kësaj rninistrije, do të shofim ,:,tµ! 
rnerrë randësin qi ka .inJ,ni~trija 
e jashtme, se nuk ssht nik shumë. e 
madhe. 

Në ministrin ,e mb~en_(\$hfi1,le ,.,nuk, 
u ba asnji kundershtim, se nw të ,v'i;r 
t: tr: fuq ija e trupit të Shtetit n1· ~dla ". 
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mbi dejët e asaj Ministrije, dhe shum 
e kërkueme u pranue pa ndonji kun 
dërshtim. 

Në budgetin e Shëndeiësls u banë 
shtime si mbas organizimit të pranue 
me prej kësaj Dhomë me brohori dhe 
nuk po flasim mbi te, se Z. Dr. Si 
monidhit qi ka punue për ket organi 
zim na ka dhanë mjaft shpjegime dhe 
i falëm nderit për punim qi ka bamë, 
se shëndetësija e nji populli asht gia 
ja .ma me randësi, 
. Në Ministrin e P. Botore. Me çu 

di të madhe ndigjove prej të nd. De, 
putetin të Gjinokastres Z, Delvina 
kritiken mbi shtimin e 400.000 fran 
gave. Këtd 400.000 franga nuk ishin 
harrue po ishio lanë t~ mrreshin nga 
huaja, po mbasi nuk u muerën andej 
u shtuen këtej. dhe mbasi nji deficiit 
nuk ka pranue kë.o shtesë e cila do 
të përdoret në punë botore. Ministri i 
P, Botore natë ditë do punon e po 
tregon nji vulladët të patundshëm 
për sigurimrn e ndreqjen e rrugavet, 
dhe çdo këshillë qi i kemi dhanë e 
ka prcaue me knaqësi, 

Z. F. RU.SI : U shtuea. pse u 
shtue xhelepi 1 Fr. ar. 

Z. F. VOKOPOLA: Unl! auk rnproj 
tezin e Qeveris, po të Komisionit, se 
kam qene antar. 

Z. H. DELVINA : Po subvencioni 
i teatros, 

Z. F. VOKOPOi.A: Unë flas si 
relator i shumicës së Komisionit, dhe 
pakica të mproinë tezin e vet me re 
latorin e saj. 

Në budgetia e Fuqis Armate kemi 
ba disa ndryshime e shkurtime në 
marëvesh]e me te. 

Përgjithësisht nuk u banë kundër 
shtime ne komision. 

Ma në fund Komisioni mori në 
shqjrtirn :disa t' ardhuna e disa të 
prlshuna pi duelën në kohen e fun 
dit. 

U banë disa 'shtime • për bande· 
rolin 50.000 fr., p.r laboratoriurnin 
kimik: 23.000; për përmirësimin e 
duhanit 50.000 fr. për Spitalin e 
Tiranës e të Vlonës : 12.000; për 
të marrë masa konra lisë, gëlbazës 
të baktis e pës bujqësi: 1 ?.O.COO gja 
kjo qi asht e domosdoshme pr r po 
pullin. 

Z. H. DELVINA: Thuej Qeveris 
. të mprojnë Myzeqar~t nga Bejlerët 
ma parë. 

Z. P. VQKOPOLA: Z. H Delvina 
si antar i Komisionit të Imancavet 
duhet t'a diinë se gjendi« e myzeqa 
r •. vet përmirësohet kur të ngr het nji 
bankë bujqësiie e H' merret nii hua 
e të thahen kënetat p,1 ·,, jo sot me 
budgetin e sotçërn nuk nund të bahet. 

Të lana si mu igesë ne të parapa 
me për t'ardhuna 314485. 

Prande] Z. Kryetar i jar) fund bi 
sedës s'ime dhe tha m se në pikat e 
përgjithshme ky budget asht hartuern 
mirë, dhe ky budget ka nii tepricë e 
jo nji deficit. 

Mbyllet n' ora 1 1-2 pss dreke. 

Mbledhja 48. 
E Hane me 24-V 26 ora 4 m. d. 

Kryeson Z. K. Kotta 

Këndohen emnat e ZZ. Deputet 
vet e mungoin ZZ. B. Frashëri (!~je) 
J. Koçi, Gj. Ç3ko, K. Mjeda, K. H:.qi 
(leje), M. Tutulani (mision), M. Libo 
hova (leje), Dr. S. Popa (leje), V. Se 
vrani (leje), Dr. Vozhori (leje). 

Z. KRYETARI : Shumica asht 
Mbledhia hapet. 

Këndohet shkresa e Senatit mbi 
projekt ligjin mbi mbjellj ~n e detyrë 
shme të druive të frytëshme e të pa 
frytëshrne si pason : 

Së ndershmes 
Krpesis së Dhomës së Deputetvet 

KËTU 
Në përgjigje lë shkresës 5' uej Nr, 

13-I datë 13-V-926. 
Kam nderin t'i baj me dit asaj së 

Ndt rshrne Krpesi]e, se Senati në mble 
dhjen e vetë me datë 22-V-.!)26, pati 
në bisedim projekt-ligjën mbi mble 
lljen e dety.ëshrnc të druive të frutë, 
shme e të pa frutëshme e dërguerne 
prej asaj Kryesije me shkresën e nalt 
përrncndun, të cilën e votoiti me mo 
difikimet e posht-shenjuerne. 

Senati, tue marrë p iraspshë se 
nuk eksiston relasioni meritueshëm 
midis artikullit 6 e 7 për sa i p.rket 
giobavet. N' art. 6 të projekt ligjën 
në fjalë caktohet nji dënim me 20 dit 
punim në rrugët kornbtare ose me 50 
fr. ari gjobë. Kurse për gjvmsën e 
kësaj kondra vajtjevs në nenin 7 për 
sa i përket punimit të rrugëvet kom 
barc a-ht caktue proporsionisht 10 
dit; por sasija e gjobës asht shenjue 
55 (pesdhet e pesë) fr. ari gja e cila 
nuk asht në proporsjon si gjysëm e 
sasts së gjobes të treguerne n' art. 
6. 

rue marrë -parasys.ië se h zr.imi i 
trazës së fundit të nenit 7. të naltpër 
rnenduu në mënyrën qi asht pranuern 
prej Dhomës së .Deputetvet, mund të 
ketë rjedhun përveç prej prej nonji 
gabim shtypi edhe jo nga nonji men 
dim i bazuem në denji arsye; vendo 
si sssiia e 55 fr. ari qi bahet fjalë në 
projekt- ligiën e pranueme prej DhG 
rnts së Deputetvet të korigiohet në 
ketë mënyrë : 

Art. 7. «Kondravaitësit për mos 
mbushje të detyrlmevet të ngarkueme 
në virtut t' art, 5 dënohen me dh et 
ditë punim në rruga ko nbt-re ndër 
vendet ku ka me u caktue prej zyrës 
së P. Bo'ore 03e m ~ 25 fr. ar] gjo 
bë». 
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Lutemi qi mbasi t'i parashtrohet 
ky modifikim edhe nji herë së nder 
shmes Dhomës së Deputetvet për pel 
qim e aprovim, të nakthehet përsëri 
për me berë Veprimet e me pastaj- 
me. 

Me nderime të posaçme 
Kryetari i Senatit 

Pandeli Evangjeli d. v. 
Tiranë 24-V-!)26 

Z. F. RUSI: Me të vërtet gabim 
asht se komisioni në raportin e tij e 
kish caktue 25 fr. ari, por nuk e di 
si ka shkue në Senat për 55 fr. ari. 
Ky do të jetë gabim i bamë nga Se 
kretari. 

Pranohet modifikimi i Senatit 
Këndohet shkresa e Ministris së 

P. Mbrendeshme me të cilën kërko· 
hen pajtimet për fletoren Zyrtare prej 
zz. Deputetvc t. 

Këndohet shkresa e K, Ministruer 
me të cilën paraqitet konvensjoni për 
ngrehjen e nii fabrikës për stof e beze 
prej Z. Vilash Dovana dhe Georges 
Mangolesit. 

Viret në rendin e ditës. 
Z. KRYETARI : Bisedim mbi bud 

getin e vitit 1926-27. 
Z. S. BLLOSHMI: Z. Kryetar e të 

ndershëm kolegë ! Me qenë se gjith 
orator filuen të bajnë nga nji ekspozë 
mbi budget do t'u lutem të më falni 
dhe mua të them dy fjalë për ç' ka 
mendoj. 

Si dihet nji Qeveri qi e ndalon 
r,ga punimi janë dy sende e para 
Parlarnerui dhe e dyta Kryesiia e Re 
j ublikës. Kur se në nji Parlament asht 
nli opozitë e madhe dhe e fortë Qe 
verija nuk mund të bajë punë se qof] 
për mirë ose për keq i nxjer pengi 
me dhe nuk e le të punojë. E dyta 
qi asht Krpesija e Republikës, aty kur 
nji Kryetari mungon vulneti i nevoj 
shëm, at' herë Qeverija qëllon në disa 
shkërnbë] qi nuk mundet t' i kalojë 

dhe kështu nuk do të ketë mbarësi 
në veprimet e sajë. Tash pre] dy vjet 
e këndej situata jon ka ndryshuc krejt. 
Në ketë kohë ka qenë nji Parlament 
omogien, i bashkuem dhe nii qëllim. 
Kryetari i famëshëm i jone ka tregue 
kurdoherë aktivitetin dhe prestigjin e 
lartë qi ka. Kurrë nuk u kanë sjellë 
ndalime por ku-doherë ka përkrahur 
rrugën e p.rparimii. 

Kurrë nuk ka thenë jo por kurdo 
herë, po. Po Qeverija i01 pra asht gjin 
dun kurdoherë në pë-krahie dhe jo 
në pengime. Me kek Parlament orno 
gjen dhe me ke të Krp.tar të Repu · 
blikës qi kemi patun fatin t'a kemi 
mbi krye, ajo Qeveri qi nuk ka punue 
qi s'i ka tregue le htësiua popullit, 
nuk di se ç'të them, por do të jetë 
nji Qeveri e pavlleftëshrne. Për Qe 
veriu e e sodrne nuk them se s' ka 
tregue nji energji dhe se s'ka punue 
por edhe prap nuk mundem të them 
se. e ka përmbushun detyrën e sa] 

Në vitin 1922·23 budgetet kanë 
pasun shifra të mëdha e të renda, 
ishin niizet milion elart, Por taksat 
qi rrëndojnë sod popullit at'herë nuk 
nuk kanë qenë. Pra asht nji · çudi si 
mbusheshin këto shuma dhe i bahësh 
ballë budgetir, se st' herë nuk kkanë 
qenë këto taksat e reja si p. sh. ajo 
e bandrollit qi përfvturon dy miljen 
e gjymsë franga ari në budgetin e 
.këti] vii. Si kur hiqen këto taksa prej 
budge.it të sodmë, at' herë mbetet në 
deficit ç-ç kësaj dhe nuk e demë e 
dhe se në do të mundë t' aplikojë 
Qeverija ligjin e bandrollit, masi 
shkuan dy muej nga viti financjar 
edhe duhen disa muej për t' u venë 
në veprim. Për ketë nuk jemi respon 
sabel se Qeyerija na ka thenë se 11ë 

qoft qi do të pranohet propozimi i 
juej nuk marr sip-r përgjegjësi. Pra 
m: si u panue si e dëshëronte Qe 
verija neve nuk jemi përgjigjës se 

ketë e morri Q~verija ose ma mirë 
të them Ministri i Financavet. 

Thamë ma parë S'! Q~verija ka 
pasun gjith këto lehtësina edhe mun 
det të kish berë shum gj<:ra. Ç' far 
asht berë ? ... Hiç as gia ! Ç'masa 
ka marre Qeverija për përmirësimin 
e pasunis së Shtatit? . . . As gja ! 
janë në gjin dte çifliget ashtu si kanë 
qenë qi në kohën e Hasretit Nuhut. 
Ç' ashtë berë për të dherat ? .. Ende 
kemi sistemin e mykun të rnbetun qi 
në kohën e turqis ose ml mirë me 
than qi në kohën e Proleit Muhamet. 
Ky sistem po aplikohet në shekullin 
niizet ! Mrrekulll' përparimi ! ! Multe 
zimi po i nx'er shpirtin popullit, po 
i thith gjakun katundarit. Myltezimi 
gjith inatin q'i u shtrua e theta i a 
nxjer popullit tue patun në dorë nji 
ligi i cili thotë se ay qi nuk paguen 
të dhetën burgoset. SJ rn r shum qi 
dhe masat e Qeveris mbrojnë multe 
zimin të shtrydhë sa ma tepër popu 
llin. 

Vijmë tash në çashtjen e naktiatit. 
Këtu në P.;1 lament votum nji ligjë 
Ptr mbledhjen e detyrëshrne të dru] 
vet të frytëshme. 

Këtë Shqiptari e ka në natyrë të 
mbiellë dru], por mënyra dhe sjellja 
e rnultezirnëvet e kanë detprue qi t' a 
presë vetë atë drujnë qi ka patun, se 
i vete dhetari me dhet xhandarë nga 
pas dhe i thotë ,,'ja të më paguash 
kaqë dhe për drujn qi nuk blri fryte 
ja po ja se ku janë xhandarët». Pra 
deri sa të ndryshohet ky sistem të 
mos lodhemi të detyrojmë katundarin 
t~ biellë me nji ligjë se aj edhe në e 
mbjelltë, kur t' arrijë koha qi të japë 
frytë, do t' a presë. 

Zoti Ministri i Financavet në eks 
pozen qi na tha se e vetmja mënyrë 
për përmirësimin e të dhetavet asht 
siste mi i kadastrës, por kjo, shtoj Z. 
Ministër, nuk mundet të bahet bahet 
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para se të rnarrërn hu anë. Zotni! Ça- I pushohet pa nonji arspe, Deri tash nushit ! ·• Po le të shpresojmë qi të 
shtje e huas nuk mundet të futet kë- \ kan qenë kohët anormale, por të mos përmirësohet mbas këndej se po nuk 
tu e t!! lidhemi vetëm në të. Kjo ngjet ngjasin ct!":e pas këndaj se sod je .. i patem arsim at' herë nuk co të kemi 
si nji proverbë shqip qi k~mi qi thotë: nënji kohë normale qi s'ka qenë dhe as nji nga gj.th këto qi nërnëruem. 
vdis sot dhe ngjallu 'mot. Në fjalen herë tjetër në Shqipni. Sistemi i kla- Në Nenpreh kturen e Grarnshit ndo· 
qi mbajti Z. Ministër na gëzoi kur I sifikimit duhet të shokë nga oksid. n- dh -n vetëm tri shkolla fillore! Asht 
tha se rnandiatin do t' a heqë dhe në ti se soj në oksldent ka vaj tun q\?te- e drejte kjo, Zotni? Populli asht gjith 
qeft e vërtetë se do 1' a baië këtë, tërimi dhe jo në Orient. Nji nëpunësi [eten tue pague por kundrejt këtyne 
at' herë me të vertet i ka b.rë nii nuk duhet t'i shtohet klasi dhe rendi pagesave do dhe nji shpërblim Duhet 
shërbim popullit dhe emni i tij do të ose t'i jf pet rrogë ma tepër se pu- 1 t' j japim edhe të kuptojë qi të mos 
jetë i ~henjuem në histori si nji refer- i non ma shurn, 'por duhet të shkojë I tho'ë se kjo Qeverija qënka vetë n qi 
malor. I parnlel me ata qi janë në graden e kurdoherë t'i paguash! 

Foli për peshkun, por ky. shitet tij. Aj qi punon ma shum, ka nii ak- Për politikën e Mbrëndshme dhe 
dhe s'hahet në Shqipni se nuk ka nji J tivitot e zotsi ma të msdhe, merr nii të Iashime të Shtetit kjo dirizhohet 
ligjë konsumasjoni. M' at 'anë Adria- I shpërblim nga nji fond i veçantë, por vetë rrej Shkëlqesis s;; tij Prezidcntit 
likut asht m'i lirë se këtu. I jo shtim rroge dh> ~rade. Kështu e prandaj kurdoherë ka dhanun frptat 

kanë në oksident. Asht d're n]i sistem e duhuna, por si thashë këtë e diri- 
tjetër qi p rgunen nëpunëset si mas ()'·ion vetë Shkëlqës'[a e tij Prezidenti 

e- 
nevoje~ qi. ~anë, qi ".~ s'..stcm .. ash~ 

1 

Për Botoren. Ministrija e Botores 
shum 1 mirë. P. sh. _np nëpunësi qt asht për të levdue, dhe prova asht 

Foli për importasjon e ekspo: tasjo n 
Z. e tii, por këtu s' ka të bajë vetëm 
Ministri i Finar.cavot se asht e , terë 
Qeverija. Na tha se kemi nji diferencë 
të madbe në importasjo via dhe eks 
portasjonin. Kjo ngjet se Shqiptari nuk 
konsumon gjë qi kjo duhet të lëftohet 
e duhet të merren masa për t'u bira. 
sue impor.asjon! me eksrortasjonin. 

Zoti Ministri na tba se nuk kemi 
mar-zhë të k·yµës edhe të krppës e 
dhe po të kishim vënd ky do të vin 
te krppa do të qenë përrnirësue. Neve 
për ;:në malsi votuem nii ligjë për 
2.000.000 qollo krppë se që dhënë pro. 
vë se po t' a shtshe Shteti i kushton 
te shum ma shtrëjt, Pra në qoft se do 
të liret e lirë krypa e të ketë konku 
rencë, at' herë ma-ezhet do të përmir 
sohen vehtiur. 

Ligji klasifikimit të nëponsav.t ka 
nji rëndësi të posaçëm. Z. Ministër 
na kish paraqitun nii projekt i cili 
kish kaqë shurn 1-{abime sa nuk ngjis- 

.· te në ligjë dhe nuk u pranue Veç 
[kësaj nuk mjaftonte vetëm ky, se ligii 
i klasifikimit shkon barazi me ligjin 
e në punsavet. Se nuk mjafto i vetëm 
të klasifikojmë nëpunsat por dhe t' i 
sigurojmë, se nji nëpunës fillon në 
punë dhe pa mbushuu dy tre muej 

. ka fëmijë, i jepet nji shtesë 'mbi rro- 
' gen ose pëë sh cak shtrejtës je a të 
tjera merr nji sypll nan për të mos 
rënë nga dinjiteti nga shokët e tij. 

Për drejtësin nuk do të flas gjatë 
se nuk jam i ligjit por vetëm dy Ijal>, 
Thanë se nji dorë e fortë me vullnet 
të mii ë dhe nji Parlament omogjen e 
lehtëson Qever.n për të bërë shum 
punë. Po të m-rrëm për shernbëll Tur 
qin, atje ish'e nji Parlament omogjen 
dhe me n.i Kryetar dorë hekurt Qeve 
rija ka berë rnrekullina. Hudhën po- 

; shtë ligjët e vi-tra të mbetuna prej 
shekuj edhe adoptoj a'o të Zvicrës qi 
jaoë ma moderne dhe qi i përshtaten 
kohës së sodme Dhe na në mos baf. 
shim kështu mashina e Shtetit nuk do 
të mundet të vazhdojë dhe shum kohë. 

Vijmë në arsimi. Ky mur det të them 
se :,uk ka ndenji ndryshim prej si 

I ka qenë dy tre vjet ma parë, me pë 
rjashtim se at' herë që futtur edhë në 
politikë. Sod dolli prej asaj rruge por 
ka hyrë në rrugën e p adijenis, Fëmijët 
t'orn nuk mësojnë gj 1 tjetër veçse të 

I këndojnë në për rrugat »këngcn e mi- 

kjo qi shohm qi punojnë shum njerës 
jashtë. lo i Ministër e ka tregue edhe 
gjetkë aktivitetin e tij edhe tashti e 
shohim se punon jashtë orarit. Këtu 
shohim puntorë shum, gjuryllti të ma 
dhe, por penë nuk del në shesh edhe 
kjo vjen se randmani i duhun i në 
pu isavet mungon. Kam ndjerë se në 
Prefekt uri' të Durrësit, Sh' Jak e Ka 
vajë gji h burrat janë në punë, po të 
shohim ç'do të qisin, N~ an ët t' ona 
nuk po lenë nierës, po i marrën në 
punë dhe në kohen e bulqësis. 

Nuk kemi ndenji kundërshtim, le 
të punojnë, por radmani duhet të jetë 

, pak m'i math. Kjo vjen nga sistemi 
i punimit t' inglinerëvet. 

Pra kur se bulkun e ndalojmë nga 
punimi edhe themi se s'kemi kundër 
shtim, qi aj bulk në punën e ditës së 
sodme asht rnvarun, por të pakën le 
të bahen rrugët. 

Duhet të merren masa se në disa 
vende t' ona ianë vrar në perllagëme 
puntorë. Pra për ata pu itnrë qi vri 
ten në sherbim e sipër duhet të ba- 
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het nji ligjë për të sigurue shpërbli 
met e familjes së tyne. Thash qi gjy. 
rullti po shohim se sistemi asht qi ve 
tern të jene në punë, por a bahet punë 
a s'bahet, këtë nuk e dijnë as ingii 
nerër. Nisin nji rrugë me nji direk 
sion dhe si nuk u del e filloj në nga 
ana tjetër tue thënë se këndej nuk na 
la përroi t' a banim. 

z. S. DELVINA: Na thuaj nonji 
shëmbell ? 

Z. S. BLL03HMI: Shërnbell dhe 
provë kam urën e Matit, ku atje asht 
nji prrua në të cillen nuk mundet të 
bahet urë, por ingjinerët t' onë atje i 
hodhë themelët ku nuk .mundi të gu 
xojë nji lmperatori Austriiake t'a bajël 
Qi kështu rezultati qe qi e morri lu 
mi !. Tash këto të holla kush do t' i 
paguej ? Ingjinerëtxu janë? P ~r se 
nuk thëriten të dënohen? Me glith 
këtë prap për botoren do të kufizo 
hem se diçka ka bërë. Por do t'i lu 
tem Z. Ministër, qi të mos e lerë pu 
:1ën në dorë të dallkaukëve se po t'u 
bjerë dy a tri herë pas do t'i kup 
tojë veprat e tyne. 

Zotrij ! Nuk dua të zgjatem tepër 
vetëm do të theres Qeverin qi të 
mbajë rrugën e përparimit e t'u verë 
shqelmin sistemeve! t' orienalizmës 
ose t'a them ma mirë t'i hedhë posht 
ato rnashinat e kalbuna e t' i bajë të 
shëndosha. 

Z. H. MUFTIU : Nuk do të ba] 
kundërshtime ose kritika për budgetia 
qi ka paraqiten Qeveriia vetëm do të 
i përgjigjem Z. H. Delvinës për sa 
tha për myzeqarët qi po skkelen prej 
pasunikëvet. Unë, Z. Kryetar, nuk be 
sonja qi H. Delvina të mbante nji 
adityt si atë t~ kundërshtar ve politik 
t' onë të cilët mbrenda në ketë Par 
lament tue folun si kur mbronin bul 
kun përfitonin me to për të mbushun 
qëllimet e tyne edhe kur ardhë në fu 
qi vepruan të kundërten. 

Z. H. Delvina ka qenë vetë në 
myzeqe edhe e di situatën e atjeshme. 
Për t'u përrnirësue ajo gjindje duhen 
mjete dhe muaj të cilat nuk mundet 
të bahen ndryshe, veçse kur të bahet 
huaja e përgiithëshme të ndahet nji 
shum e posaçme për përmirësimin e 
myzeqes. 

Z. J. EREBARA : Unë nuk do të 
flas shum mbi budgetin, por vetëm 
do t'u them Z. s' uej se gjindja jon 
ekonomike përmirësohet kur ekspor 
tasjoni nji irnportasjoni të jenë leg~! 
dhe jo sod qi importasjoni bahet nji 
shurn tepër me madhë nga eksporta 
cjoni. 

Sa për Myzeqen do të them se 
atje duhet të bahet nji reform edhe 
të kontrollet pasuni e Shtetit se u si· 
guroj sa m'e shumta asht vjedhun. 
Le të vejë nji komision t'a kontrolojë 
dhe po të mos jetë kështu, at' her 
unë jam i Iurpëruern. Korupsjoni, 
Zotni], duhet të ndalohet e të mos 
bahen ato qi tha Z. Q. Durmishi e 
të na ngjasë si në juzoslavi me Z, Pa 
s'çin i cili donse e shpëto] Jugoslavio, 
por ra mbi hundë se e prishi korup 
sjoni. 

Nëpunësit nuk janë shërbëtorët e 
Ministravet, 1' ardhunat e Korçës janë 
ma te shumta se të Beratit, me gjith 
se Berai asht të m'i math se Korça, 
dhe ko vjen se klasifikimin e nëpun 
save t nuk e bajmë si mbas Zotsis por 
si mbas rrogavet dhe rrogat ma të 
mëdha i marrën ata qi janë akrabani 
të Ministravet. 

Tash do të them pak për të dhe 
tat, Në kohën e Turqis kam kenë në 
punës në zirahat T në edhe kur kisha 
vajtën nji herë nji katundeqi qyhësh 
Goriçan ku atje janë të gjith Bullgarë 
edhe tue u fjalosuo me ata katunda 
rët me thanë të mjerët se "t'i që ken 
ke njer i mirë se na deri sod nuk 
kemi lun me të tillë Zotninj». N'atë 

vit të dhetën e ati katundi e kish 
marrë nji Haxhi Ahmet Bej edhe pse 
kish berë n'a shtatdhet lira dam, u 
thosh katundit "Ose të m'i pagueni 
ose do të mvarem në këtu dru», Ka 
tundarët më thoshin se nuk kishin 
hallë e t'i se do të mvaresh, por do 
gienin belan e nga yqymeti se do t'u 
thoshin se "iu e mvarët». Vinte dhe 
u kërkonte hashar nga pemët tue u 
thenr «dua kaqë» me gjith se ato nuk 
kishin. Me ketë dua të them se këto 
vuajn populli nga dhetarët. 

Z. B. BEGOLLI: Në sesionin e 
kaluern kur qe kërkue nga Ministrija 
e Mbrendëshme nji kredi prej 200,0(~0 
fr. ari për emigrandët, atherë Z. Ba 
miha kish kërkue nji raport të para 
qitë Qeverija oë ketë sesjon ku të 
kallzohësh in- ta I imi i emigrandëvet 
dhe ku qenë shpenzue këto të holla, 
edhe kjo u pranuë, Me gjith qi ky 
raport nuk u paraqit, por nuk shohim 
në budget as nonji kredi të shënjohet 
për imigrandët e sidomos tash qi kemi 
ndjerë se po vijnë 40.000 veta. Pra- . 
ndaj pyes Z: Ministrë se.ç'masa ka 
marrë për instalimin e tpne. 

Z. M. JUKA : (M. i Botorës) Për 
200000 franga qi u dha kredija në 
sesjonin e kaluem nuk di qi të jetë 
kërkue nonji hesap ku të tregohet 3e 
ku janë shpenzue aio të holla Vetëm 
di qi asht votue kjo. shumë. 

ZANA: Asht vendosuri. 
Z. M. JUKA : (M. i Botores) Sa 

për piken e dytë asht vërtet qi do të 
vijnë ernigrand edhe për at' herë eke 
mi lenë qi të mendohemi për të gie 
tun nji fond qi t'u bahet ballë nevo- 

jave! të tyne se sod nuk mundemi t'a 
parashofim sa të holla do të na du 
hen. 

(Vijoi~) · 
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B IS EDI MET E SEN AT IT 
Mbledhja 34 

E Marte 25- V-1926 ora 10 p, d. 
Kryeson kryetari Z. Ibrahim Xhindi 

(Vijon nga numri 161) 
Unë jam antarë i mos pranimit të 

kësaj shtojce, për arsye se Qeverija 
me ndonji arsye munt të shterngohet e 
të rregulloi mëndyreo e sr itjes me I ji 
Dekret-Ligië në bazen e këti] autori- 

shtynë shumicën e Kornisjontt për mos 
pranimin e kësaj shtojce e pata lregue 
gjanë e gjatë në mbledhjen e ma par 
shëme. Z. S. Papa në fjalën qi mbajti 
thotë se me ngritjen e kësaj shtojce 
mbetet pë fuqi neni 6, jo Zotni se 
dhe me mbetjen e kë:saj shtoice prapë 
neni G asht në fuqi s : ajo asht nji 
Ligje i voturn pre] Dhomave L gjis 
lative, por këio shtojce nuk duhet t~ 

zimi qi nepet në ketë shtojcë, s: ndo- I jetë pr arsye se nuk asht aplikabel, 
nse Z. Ministri na siguroj se nuk me- se për zbulimin e sajë duhet nji Ligje, 
ndon qi mëndyren e shitjes të kësaj shumica e Komis.o iit thotë qi nuk 
pasuniie t' a baj me Dekret- Ligje, por asht e arsyeshme pranimi i nji shtojce 
si thash qe për nevoja të ngutëshrne inaplikabel dhe thotë që kur të na pa 
mundet _të ndodht.t e.' shtern~ueme e I r~~it~t Ligja për shitjen ~ ~ësaj. pasu 
të veproi kundra s~gunmeve qt na dh~'. I nije I nepet ~he ky autorizim q1 lypet 
pra tue mendue qt Saranda asht n11 me ketë sh!') ce. 
vend me randësi ptr sigurimin e in- Z. H. XHE\1ALI: Në fjalën qi 
teresave të kombit deshroi qi rnëndy- mbajta thashë Sc arsyet qi paten shive 
ra e rregullimit të pasunis së Shtetit 
në Sarandë të bahet me nji Ligje të 
diskutueme gjanë e gjatë ndër të dy 
Dhomat dhe pos qi jam antarë i ngri 
tjes të kësaj shtojce, proponoj që t' i 
njoftohet Qeverisë se Senati kctë shtoi 
ce e ngriti për arsye se deshiron qi 
Ligja mbi rregullimin e p isunis Shtet 
nore në Sarandë të bisedohet gjanë e 
gjatë ndër Dhomat Legjislative se du 
het marrë parahvsh q : si mbas Ligje 
ve në fuqi Qeverija mundet t' a shesë 
tetë pasuni ; pra për arsyet që trego 
va ma naltë them që t' i njofto het Qe· 
verisë kjo deshirë, jo se dyshojmë 
prej Qeverise, por si thashë mundet 
për ndo nji arsye të ndodhet në sh tër 
ngim për nji vepër të këtillë. 

Nji gje asht për t'u marrë para 
sysh se në ketë shtojcë thuhet qi Mi 
nistrija e Financavet autorizohet m'i 
dhanë "me qira» por a ka nevojën e 
këtij autorizimi? 

Z. S. VUÇITERNI: Arsyet qi e J 

Dhomat Legjislative në votimin e Li 
glës mbi)mendyrtn e rregullimit të 
pasunisë së Shtetit në Sarandë po ato 
arsye janë qi shtynë shumicën e Ko· 
misioctt pi r mos pranimin e kësaj 
shtojce dhe shtova se ër posë këty- ; 
ne ar s ycve, por asht dhe nji arsye ! 
tiatër qi e shtyni Komisionin për me 
marrë ketë vendim me kenë se këio 
shoice asht inaplikab. l nga shkaku i 
ptrmbajties së frazës s1> fundit, qi 
kështu Komisjonin ngritjen e kësaj 
shtojce nuk e bëri na shkaku vetëm 
qi nuk mund t' aplikohet si e ka kup 
tue Z. A. Dibra, por pika kryesore 
që shtyti komisioni me marrë ketë 
vendim asht a o qi shfaqi Z, Tij, se 
unë tue kujtue se qi të gjith i dijrnë 
arsyet përse u shtërngue Dhoma në 
votimin e asaj Ligje nuk deshta të 
zgjatem e t'i shfaqe, por mjaftova 
vetëm tue thanë se arsyet qi shtër 
nguan dy Dhomat për bërjen e asaj 
Ligje shtërnguan dhe sot shumicën e 

Komisionit për ngritjen e kesaj shtoj· 
cc. Sa për ate qi thotë Z. A. Dibra 
se Qeverija si mbss Ligjeve në veprim 
mundet t' a shesë pasimin Shtetnore 
në- Sarandë 'dhe shef të nevojshme qi 
t' i njoftohet Qeverisë qi Senati de. 
shron qi pasnniia Shtetnore në Sara. 
nd~ të rregullohet mbas nji Ligjes të 
diskutume gjanë e gjatë ndër Dhomat 
Legjislative, mua nuk me duket aspak 
e nevojshme këjo, se art. 6 i Ligies 
si! posaçme të bame për pasuninë e 
Shtetit në Sarandë, nuk e lejon Qev. 
rinë për shitjen e kësaj pasuni]e si 
mbas Ligicve në veprim? e lejon për 
pasunitë e tjera Shtetnore, pra neni i 
6 i Ligjes për mua mjafton, dhe më 
duket se s'është nevojë rekomandi 
mi. 

Z. J. GJIN ALI: Jam në mendimin 
e parë se sikuer të kish ardhë Ligja 
mbi rnër.dprën e shitjes së kësaj pa 
sunije e t' a shifshe që ishte n' inte 
resë të Shtetit do t' a pranolsha, por 
pl ardhuri Ligja ketë shtojce nuk 
mundem me pranuem. Nji paragraf i 
kësaj shtoice thotë se autorizohet Q,· 
verrja për me dhanë me qira ose me 
shitë; pra pa këte autorizim a nuk do të 
marrë qira Shteti nga këjo pasuni, 

Z. S. VUÇETERNI: Kur u votue 
Ligja u tha qi pasuniia Shtetnore në 
Sarandë u nepet muhaxhir ve, dhe nuk 
përmendesh fare qira, tani me ketë 
shtojce thuhet qi epen me qira ose 
shiten, pra nuk mund fa kuptoj nga 
::. ka nxjerrë fjalën qira, dhe për ç' 

arsye e kan vue në ketë shtojce, kur 
se Ligja c parë, nuk flet fare për qi· 
ra, dhe asht e ditun qi për deri sa 
t' u ndahet emigrantave kjo pasuni 
Qeverija t' i ape me qira, pra çashtia 
asht shum sernp el, nji shtojce qi nuk 
asht aplikabel, nuk votohet. 

Shtypshkoja »Nikaj , Tiranë 
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PERMBAJTJA: 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi ardhjen 
e nji lnglizi. 
Shp e Financavet, Gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

MIH. t ~. I~ M~~tN~~~Mt 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPREF. 
Mbi ardhjen e nji Inglizi 

Ministria e P. të Jashtme me shkr. 
e sajë Nr. 2712 me 17-9-926 na laj 
mëron se për pak ditë vjen në Shqip 
nië Z. Hope nji lngliz njeri me ren 
dësi dhe Kryetar i trupit legjislatif, 

Lutemi zotëniën në fjalë t'a pritni 
mirë dhe t'i tregoni ç'do lehtësië të 
mundun gja qi ka me ba përshtypje 
të mirë për Republikën t'onë. 
18-9-26 Nr. 2804 I 

Sbp. e Financavet 
Si mbas vendimit të Këshillit ad. 

Nr. 180 data 15. 9. 1926, Kullot dim 
more të pasunis shtetit· të qarkut 
të kësaië Nënprefekture u vuë në 
adjudikatë leçitia provizore fillon rrej 
15 9-26 deri 5-10·926 dhe shitja de 
finitive 6-10-26 deri më 15,10-26. 
Kavajë 15-9-26. 

Kryep. i Financavet. 
* 

Me vendim të Këshillit Admini 
strativ Nr. 222 datë 16-9-26 e dhera 
e ulliivet të këtij qarku u nxuer në 

aniudikatë, koha e leçitjes u caktue 
20. 9. 26 deri me 10. 10 26 dhe ajo 
deftnitivja'I 1 deri 30-10-26. 
Ballsh 17-9-26. 

ti në katundin Pejanë u nxuer në 
adjudikatë që ; prej datës 10 shtator 
1926 deri me 24 të k, m. Dhe dorë 
zimi bahet pas 48 orëve. 
Korçë 16-9-26 Kryenëp. Financës. 

* 
Bari i livadheve që zotënon Shte- Drejt. Piaancave 

Shpalljet e Gjyqevet 
Pasunija e !1 ashigimtarvet të ndyerit Kristo Them a Nef on it nga katundi 

Grabjan, të qojturit Pasi Kristo, Jani Kristo e Paro Kristo të biret f! të ndye 
rit të përmendur nga ay katund e banuesa në katundin Libofshë. 
Qytet Katund Sinjori Lloji Kufiet Siperfaqe 

Lushnje Orabjan Tr111li Stefanit Korie për ka L. V. Udha e Arab is P. Strem 
dhe ara të pu- Perrojë J. Hysejn Ago .249. 
nucrne 12 dyn. Resuli 

Rrenja Shytit Pyllë e ka tokë L. P. Hysejn Ago Resu- 250. 
buket 12 dyny. li V. J. Udha e Arabas 

Gryka Pyllë ka ara të L. Hysejn Ago Resuli 160. 
punuern 16 dy. P. Udha e Kodres V. 

Aleksi e pjesëtar J. 

,, ,, 

,, 
" 

,, 
Perroië 
L. Gjoli Terbufit V. Is- 32, 
lam Gani P. Ara Durrl- 
mit J. Hpsein Aue Resuli 

Lamarina Suke Iodine L. J. Udha e Arabas 58 
V, Dhimitri P. Hysej 
Ago Resuli 

Rraha Nush it Shkorot V. Ujet e 'Bukur P. Udha 16. 
e Arabas V, Kodra e Qi- 
qros J. Udha 

Rraha Kottes Pyllë e Shkoret L. Hysej Age Resuli V. 50, 
Kufini Dushkut P. J. U- 
dha e Arabas 

Yrti Shtepiiave Kopshtije e Ara L. J. Mysejn Age Resuli 
P. V. Udha !:19, 

Çaira Priftit Livadhë 

» " 

,, 

" " 

,, 
" 
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" Skalona. Li vadhë • 

" Çaira Skalemes Livadhë 

jj ,, . Çaira Muzges Li vadhë 

,, Fprti Buiramit Ara 

,, Çaira Kodr-s Livadhe 
(tek Mulfini) 

Mbasi Gjyqbjerrësi i vdekuri Kris- 
, Thoma \ldoni në igjall~nicn e vet 
nuk e peg· jti delen e !20 (njiqint e 
njizet) Napolona florie si mbas Akt 
Gjykimit Nr. 101 e datë 12-9·918 të 
Gjyqit Shkallës së I. të Beratit qi ja 
detyronte gjyq.fituesit Nas Trifon Gjer- 

li 

L. Gjoli .J. Gjergji V. 40. 
Hys?jn Agë Resuli P. 
Dhimitri. 
L. J. të zot-rit V. o:1imi- 20. 
tri P. Gjoli 
V. P. Gjoli J. Kostandin 20: 
Narja L. Dhimikr Shurrlaqi 
V, Udha P. Dhimitar Shur- 120. 
llaqi J. L. Hyscin Age 
Resuli 
P. J. Kostandin Narja L. 20 
Udha e Arabas V. Gjoli 

manit nga katundi Fiert Vesi Bej i ci 
li të vdekurit të përmendur qysh·' në 
glalle nien e ni i pati sekuestrua për 
sigurimin e kësajë detë pesen e vet 
nder 12 pjesa riji pjesë në pasunie n e 
sipërtregueme, e qi sot kryhen for- 

malitetet e sikuestrirnit përmbi trashi- 

I 
gimtaret e të ndycrit, të qojturit Tasi 
Kristo, Jani Kr.sto e Pare Kristo, e 
cila pasunie me daten 20-8-926 asht 
shkelur nga Zyra e Përmbarimit të 
Gjvqit Paqtues Lushnje. 

Pra pasuniia e përmendur vihet në 
ankan si mbas nenit 28 të Ligiës mbi 
disa ndrrime të ligjavet vepruese, dhe 
koha e ankanës fillon mbas 15 dite 
vet që nga data e shpalljes e · deri në 
shitjen e parë, dhe e dyta fillon që 
ngJ data e shitjes së parë e deri në 

I 
shitieu c fundit. 

Afati i ankanës së parë asht 3.J 
. (tridhjete) ditë, e i të dytës 15 (pesë 
rnedhjetë) dtë. 

Kush dishrou me c blemun ket pa 
sunie le të drejtohet në Zyrën e Per 
mbarimit të Lushnics. 

I 
Lhshnie, me 9 Shtatuer rsze 

p. IO p, 97~ Përmbarues 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
- - - ---· - SESJON""I I II- 

, BISEDIMET E OH O MES SE OE PUTET VE i 
Mbledhja 48. 

E Hane me 24 V 26 ora 4 -rn. d. 

Kryeson Z. K. Kotta 
(Vijon nga num. 162) 

Z, 8. BEGOLLI: Qeverija duhet 
të merrë masa për imigrandët qi vijnë 
ose për ndryshe të mos i qasë fare 
e të bahen rezil se asht turp të lohet 
me nderin e tyre si maca me rninin 
I shpien në 11ji vend dhe se andejmi u 
marrin atë tokë e i dërgojnë gjetke. 

Z. M. JUKA: (M. i Botores) Cilët 
janë ata qi lohet si maca me minin 
lutemi të na i tregojë dhe at' herë jam 
gati të japë përgjigje. 

Z. I\RYET ARI : Kjo asht nji ç1- 
shtie tjetër edhe në k:t ndonji njeri të 
flasë mbi të le të bs] nji mosjon ku 
ë thëritet Ministri kompetent për për- 

· ! 1digje. 
Z. F. ?.USI : Do t'i përgjigjem Z. 

H. Muf,iut për sa tha për Zotin Z. 
H. Delvinen qi rnbajtkërka nji adiryt 
si të kundershrarvet të hershëm. Kjo 
s' asht aspak e vërtetë dhe s'mundem 
të bashkohem rn i mendimin e Z. tij. 
Z. H. Delvina si Nenprele kt qi ka 
qënë në ato anët ka plotësisht t2 drej 
të të flasë dhe ,ë tregojë se ku e ka 
plagen populli. Z. e tij asht dhe kl 
qenë partizan i Ilagët i ktsa] parti]e, 
prandaj f;alët qi thotë Z. e tij nuk 
duhet të kunsiderohen as pak si të 
kundërshtarvet të hershëm. Për se Z. 
H. Delvina nuk përkrah dhe 5' mbron 
interesat e bejlervet dhe s'përkrah me 
ndimin e atyne qi i mbi ojnë, ajo asht 
r.ji ide e tij e ru.k mundet të konsi- 
derohet ashtu si do t' a tregojë Z. H. 
M1fdu. 

(Bahen pesë minuta pushim dhe 
pas pesë minutash Mbledhja rnbështie 
llet prap): 

Z. S. STAROVA: Do t'u përgji 
gjem oratorvet qi folën si para dreke 
ash iu dhe mbas dreke. Ma parë do të 
fillojmë nga Z. S. Blloshmi i cilli tha 
se përkrahja ose pengimet qi mundet 
të ke të nji Qeveri nga Parlam -nti ehe 
nga Kryetari i Republikës bajnë efekt 
në veprimet e sajë. Asht e vërtetë se 
Shkëlqesija e tij Kryetari i Republikës 
kur na dha dekretin na tha se "dua 
ligj~ e drejtësi e jo kusari» tue shue 
se "në veprofshi mbas ligjit mua 
më keni përkrahëse. Këtë e ver 
teto] se giith proponimet që i kemi ba 
na i ka pranue. Gjith ashtu dhe e 
ndershmja Dhomë kurdoherë na ka 
përkrahur dhe për këtë e Ialnderojmë. 

Zotni, Veprimet t'ona nuk janë aqe 
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të gjata sa tregojmë fryta të mira a ligjin për të sigurue të drejtat e në- 
të dobia, por këtë mundet t'u them punsavet. Kjo asht e drejë dhe na e 
se me sa ka qënë e mundun nuk jemi kemi marrë parasyshë dhe nji të tillë 
kursye të punojmë. S'kemi reshtun e kemi tue studj.ie qi të mos paraqi- 
si natë e ditë pa marrë paras yshë tim nji projekt si atë të paren qi nuk 
festa e pushime. Z H. De'vina si dhe ngjiste në ligjë Mbasi t' a studiojmë 
shum oratorë të tjerë foli mbi klasi- në sesionin e afërm do t'i a u paraqi- 
fikimin e nëpunsavet dhe organizimin tim. Sa për atë q'u tha se merren dhe 
e Shtetit. Per keë Z. Kryetar, do t'u hidhen jashtë nëpunëst pa nonji ar- 
jap nji përgjigje. Neve nuk kemi b~r~ sye, do të lutem atyne Z. Depuietve 
organizim as kompletim mundet të të na i tregoin se cilët janë këta në- 
them por vetëm nii përmirësim n'atë punës qi janë hedhuri jashtë. Këtë e 
qi ka qënë. Se nji organizim i plotë them për në kohen qi kemi qënë na 
nuk mundet të bahet më nji koh kaqë në fuqi se nuk jam përgiigjës për 
të shkurtën dhe sa ma shum kur mu- konrat e kaluern e. Unë dhe kam 
ngojnë giith elementat e duhuna. qenë kurdoherë përkrahës i sigurimit 
Do të flas sa për pjesën e I.nancës. i të drejtave të nëpunësavet, se no të 
Aty Z. Krv.tar, tue qënë s e u ndo mos u sigurohen të drejtat e tyne at· 
dhërn para shum shrregullimevtt sikur herë mos presim punë nga ata. 
se e kam thënë dhe tjetër herë, u mu- Në klasifikimin e n-punsavet nuk 
nduem t' a vernë pak në rregull dhe them s ; nuk ka të meta, por le të 
filluam ma parë në qender se l{jo na- 1 shqy-tohet dhe ato qi të gjinden ma 
tyrisht asht truni i cili kurdoherë ban të drej a tue ,1 bashkuam edhe unë me 
përsh typjc në pjesët e tjera te tru pit a ta Zotrij qi do të pre.endolnë të ba- 
d. m. th. organizimi i qendrës ban het ~' atë mënyrë. 
efekt edhe në qarket. Bamë ato qi qenë I Z: H. Del vina na tha se asht rregutlue 
të rnunduna edhe e përmirësuern deri vetëm nji, korespondencë. Për ketë e 
diku, fryten e të cillit po e shohim Ialëud-roi, por nuk asht vetëm rre- 
për dit se po të mos qe b-rë ky për- gultimi i korespondencës se veprimet 
mirësirn në të nuk do të mundnim të e deri tashme na tregoinë se janë për- · 
formonim nji budgjet si ky qi kemi mirësue e po përmirësohen të gjitha. 
sod të paraqituri. Nuk th srn se asht Si mas rregullores ·së mbrëndshrne 
plotsuem, por do t'a përsërit prao qi Drejtori .i të ardhunavet dh e konro- 
asht berë në nii rnëny.ë sa q e emu· 11ori qi duhet të ndjekin veprimet 
ndun të bahesh. Në bisedën e parë e aktevet, po merren edhe me përg i- 
thamë se të parapamet e të ardhunavet titie projektesh se nuk kemi dhe nji 
të vitëvet kaluem kanë qenë krejt në zyrë të posaçme qi të merret me këtë 
kundërshtim dhe larg nga njeri tjetri, punë. Per ketë z Haxhi Shkoza me 
Në këtë qi kemi paraqitun mundet të natë me ditë, pa marrë parasyshë 
them se në mos asht ekzakt, asht afër sh-nd-rln e tij po punon. Giirh ashtu 
së vërtetës. Kësaj së vërtetë i u afruern dhe nëpunësit e tjerë m ~ ult e me 
me statistikat qi rnbluado më me ata ndërgjegje. 
nëpunsa qi punojnë nat ë dit. Qeveri- U fol për ç rshtjen e të dhetavet 
ja bani oji ligjë të klasifikimit të n '· prej shum të nd-rshem Denutetë. Nuk 
punsevet të cilat së bashku me bud- do të zgjatem për kë'ë se si thashë 
gietin i a paraqiti së ndershmes Dho- dhe ma parë na jemi d tkord qi t' a 
më. Këtu na u tha se nuk kemi edhe edukim ket sistem damprurës, prandaj 

kemi pregatitun nii projet-ligië të ci 
lin nuk guxueme fa paraqisnim në 
Parlament se e pame qi nuk i mbeti 
kohë së ndershmes Dhomë për t'a bi 
sedue, por e mbajtëm në rezervë për 
të berë si thashë dhe ma parë disa 
prova. Sistemi kadastriel me të vërtet 
asht nii sistem i mirë, por edhe p.r' 
këtë thamë qi s rd nuk jemi në gji ndje 
t' aplikojmë. Për nahdijen e pemve e· 
dhe për kë të jemi dakot me paralelë 
sit të cllen do t'a bajmë me riji dekret 

- ' 
ligi~ masi nuk na pret koha deri në 
sesionin e arthërn. 

Z. F. Rusi tha se u paraqit budge 
ti i hallanzuern por kjo nuk tq '! e ver 
tetë se u pa nevojë të shtoheshin dhe 
400 000 f. ar. Kjo shumë Zotrij, nuk 
se s'qe marrë parasyeshë nga Qeveri 
ja, por ish lenë qi të rregullohesh 
me huanë. Por tue qenë se komisjoni 
nuk desh t' a pranonte, u fut prap në 
budgiet tue u përbalun kjo shumë me 
t' ardhunat e shtimit të xhelepit. Ketë 
e pranoj dhe komisjoni. Prandaj e për 
sërit qi buJgjetl asht i b alanxuern p01· 

ketë vit edhe për vitet e arthme do 
të ketë tepricë se nuk do të figurojnë 
ato shpenzirn.t ekstracrdinare. . 

Z: F. Rusi u ankue dhe në siste· 
min e li gjë vet qi janë bazue të parapa 
met e t'ardhunavet. Këtë të gj,ith e dij 
më qi ligjet t'ona janë të vjetrë, por 
kush mundet t'i bajë me nii herë të 
gjith ligjët të rij? Këtu disa të pakë 
projek-ligjë janë paraqituri dhe nuk 
mbarohen dot! Për të elaborue liglë 
duhet kohë, mjete e s.u Jime të th.Ila. 
Prandaj do t'u lutem të kini pak du 
rim se për kri ikë shum lehtë, 'po: 
për të berë vepra të studiohen do 
kohë si thashë e siudijm. Dëshirë qi 
t'i baimë me nji herë kemi shumë, 
por s'jemi as shejt as profetë qi t'i 
bajrnë me nji të frymë. 

Z. S. Blloshmi thotë se t' ardhunat 
e vitëvet 1922-23 kanë qen" ma të 

BKSH



4 

shumta kur se nuk eksistonin dhe kë 
to taksa të rea qi kemi sod. 

Ajo nuk asht e vërtetë se si e tha- 
shë dhe në fjalen e parë t' ardhenat 
e atyne vitëve qenë vetëm të parapa. 
me, por nuk qenë vërtelue në se ki 
shin hyrJ në arkë ato shuma me që 
në se nuk fish budgjet konsomtiv ~ 

Z. S. BLLQ;HMI: Edhe tash nuk 
• l kemi.------------- 
2. S. ST1AROVA: ( \1. i Financa vet) 

I u siguroj Zotnin t'uej se për këtë 
vit edhe në mos qofsha unë Ministër, 
aj Ministri i Financavet qi do të vijë, 
do të mundë t'u paraqesë budgjeiin 
konsumtiv. 

Z. M. Kassoia e pa të shumtë qi 
asht dy milion budgjeti i Ministris S'.! 
Financavet. Por duhet fa ~dijë Z, e 
tij se në ketë Ministri përmblidhen 
dhe zyrlt kadestrijale, doganat, e mo 
nopolet c 1jera. 

U tha se bejlerët përjashtohen dhe 
nuk detyrohen të paguejnë këto të 
mbrap rmbetunat, Për këtë do I' u lu 
tem të na tregohen emnat se cilët ja 
ne ata qi përjashtohen. 

Z. F. RUSI : Nuk na sualltë listën e 
të mbrapambetunavet qi kërko] Z, M. 
Kasoja, ql t'u tregonim e nnat. 

Z. STAROVA: (M. i Flnancavet) 
Zotrij, e dini qi ish e pamundur të 
bahesh ajo listë në nji kohë kaqë të 
shkurtën, por duhet të ini të sigurtë 
se Qeverija e ionë ka për program 
prencipet demokratike kështu qi të 
gjith për para ligjit janë nii, Ne pun 
sëvet i u kemi dhanun urdhen qi për 
para ligjit nuk do të ba'net as nji fa. 
vorizim për as njeri në qoft pasha 
bej aga. Përpara ligjit duhet të jenë 
nji, se përndryshe nuk do të shpëtoj 
në nga përglegiëslla. Na si kur t~ mos 
kishim mbledhun këto ti mbraparnbe 
tunat nuk do të mundnim t' i banim 
ballë budgetit të vitit kaluem si kur 
se e thamë dhe herën e parë, 
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Z. F. RUSI : Emnat nuk i dijmë 
por kemi dëgiue se në Elbasan e Be 
rat ka ujerës qi kan me miira napo 
Iona pa pague në financë. 

Z. S. STAROVA : (M. i Financa 
vet). Në Elbasan nuk ka rnbetun as 
nji pa pague se vetëm nji qi kishte 
mbraparnetuna prej shum vjetësh e 
dhe këtij i u sikuestrue gjih pasunija 
qi kish në Lushnje. 

Z. Q. KARA03MANI: Edhe janë 
prerë edhe tapir, Z. Ministër. 

Z. S. STAROVA: M i Piannca 
vet) Po. Sa për në Berat edhe atje 
janë marrë masët ma të repta për bur 
gime e sekuestrime. Edhe këta qi kanë 
për të pague nuk janë beglerë. 

Z, F. RUSI : Në fj slen e pad! na 
thatë Z. Ministër se për të pague di 
sa të mbrapambetum të zonës së Li 
ndjes të vitit kaluern i kini lenë do 
ganen e Bilishtit qi t'i pagu.j, d. m. 
th. se atëherë po hamë nga budgeti 
i ri për të pague a o të vi.it të kl 
lue m. 

l Z. S. STAROVA: (M i Financa 
. vet) Kemi nji kompetencë t~ mjaftë qi 
nuk nxjerrë edhe me kctë balancohet 
kjo shumë qi do të paguej dogan 1 e 
Bilishtit. 

Z. S. Blloshmi banë edhe nji vë 
rejtje për se nuk janë përmirësua çi 
flliget. Zotnis së tij i them se ky pë.. 
rnirësim në dimër edhe mb.enda gja 
shti! muejve a mundet të bah-t ? !. 
Me gjithë ketë nuk ke mi lënë mrapa 
të banim ato qi qenë të munduoa 
të baheshin. Këtu do të për 
serit atë qi thashë dhe ma parë qi na 
nuk jemi as shën]t as prolete qi t' i 
bajmë me frymë, prandaj do t'u lutem 
qi të prisni se ç'do gia bahet me 
kohë. 

ar.lune, por na këtu po na bahen kri 
tika për ato veprime qi janë ba · prej 
Qëverivet të shkuara ! 

Z: F. RUSI: I themi si këshilla 
për kohën e arthme. 

Z. S. STAROVA: (M. i Financavet) 
Si këshilla për kohen e arthme i pra 
nojmë me gëzim por jo të kritikohe 
mi dhe për a·o qi s j anë ba prej të 
tjervet, 

Z. A. HASTOPALLI: Z. Kryetar! 
Tue falënderue Zoti Minister De pute 
tin e Beratit Z. F. Vokopolën, morra 
guximin të flas dhe unë dy fjalë se 
mundet qi fj1lët e mija të jenë këshi 
lla e të më falënderoje si Zotnija e tij. 

Fjalët e mija do të jenë të pakta 
se janë nga ato qi nuk do të përsëri 
ten arsyet e paraiolsëvet, po: velem 
do të flas dy fjalë. sa për r1 çlaqur 
gëzimin për ato q' u shpjeguan edhe 
hidhërimin për ato që duhesh lë thu 
hëshin e nuk u thanë. 

U Iolë për përsonin moral, por nuk 
u zu ngelë përsoni idi victual. 

Bisedimet që u bënë deri tash më 
duket se u banë me qellim se giith 

. nji qenë të bazuerne në të kaluemen 
j c jo t' ardhmen. Këtu d -putetët nuk 
dinin ç'lar të flisnin, se përveç qi Mi 
nistrat si të zgiedhun nga gjini i Par 
lamentit duhet të jenë ma lartë nga 
Deputetët, por edhe sa ma shum qi 
përfaqësojnë përsonin moral të Shte 
tit. Dua të them pra se fjalët e per 
gjigjet e Ministra vet duhet të jenë ma të 
gjeta dhe të kthiellte. Tash më duket 
ashtë nevojë të dijmë ç'far asht bud· 
gjeti. Budgjeti asht pasqyra rnarherna 
tike e jetës Shtetnore, Kur thu se asht 
pasqyra e jetës duhet të dihet se 
ç'asht Shteti dhe jeta e tij. Kemi dy 
jeta: të përsonit moral të Shtetit dhe 

Z. F. Vokopola na për krahu e p"r të indivldual-tetit, Për të kuptue se 
ketë e falënderojmë edhe kish të dre]- ç'ashtë jeta na duket shurn zor, por 
të kur tha se këto v.reitjet qi bahen asht edhe lehtë se në të roj-në. Minis- 
duhët të jenë këshilla për kohen e I tri këtu pra do të mbrojë personin 
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moral të Shtetit, por në këtë jetë asht 
e thithun edhe jeta e individualit se 
Shteti gjallnin e rnërr nga individuali. 
Të gj;th pra duam përparimin e këtij 
prandaj Ministr! këtu duhet të na tre 
gojë arsye të forta. Por ç' na tha? ... 
Per mua këndoi suparan hesber ! Kë 
ndoj artikullat dhe mbi to na dha di 
sa shpjegime të shkurtua, kur S:! duhet 
të na thosh fjalë cilsuese e të na jep 
te kurajo na dhe popullit. Nii tha se 
kemi organizatë të keqe e nuk mu 
ndet të beirnë dot gia, E dimë dhe na 
qi organizata nuk asht e mirë, por 
kur të jetë fabrikanti i mirë, mundet 
të nxjerrë sende të mira. Si thashë 
nuk na tregoj shënja dalluëse se ç'far 
ka në pikpamjen t' ushtris e të degvet 
tjera. Kjo i mungoj Z. Ministër në ek 
spozën qi beri. Në budgetin janë shu 
ma; nji grumbull i math qi prishet 
për ushtrin si dhe pjesë të tjera qi 
shpenzohen për degate ndryshme t'ad 
ministratës, por arsyet për se prishën 
këto nuk na i tha z. Ministër edhe 
këtu do lë flas unë. Populli Shqiptar 
asht ashiku i indlpendencës së tij. E. 
dhe kjo asht nii pikë dalluese me ra 
ndësi i asht marrë parasyshë dëshira 
e vulneti i këtij populli se po të qe 
ndryshe, këto shuma mundësh lë pri 
sheshin në fusha tera për përrni.ësi 
me, por ma parë duhesh të qemë të I 
mbrojtun nga gjith anët se arëhrë I 

tri i Financavet nuk u përgjegji sicilit 
Deputet veçanerisht edhe në gjith pi 
kat qi u folë. 

z, S. STAROVA: (M. Pinancavet) 
I nderti Deputet i Elbasanit Z. A. 
Hastops lli me sa munda të kuptoj unë 
me nji oratori të lartë më duket se 
desh të thosh se r.uk asht i kënaquri 
nga shpiegimet qi dhamë mbi të pri 
shunat e Shtetit. Ketë pikë Z. e tij me 
nji oratori, si thashë, të lartë e spje 
goj_ Në pyet Z. e tij se ç'farë poli 
tikë ndjek Shteti në ekonomi, se unë 
ketë munda të kupto] Politika qi ndjek 
Shteti i jenë asht krejt independente 
dhe individuale. Për pikate tjera mu· 
ndet të pyesë Ministrat kompetentë. 

Z. V. BAMIHA: Çashtje e budgie· 
tit u raf mjaftë e nuk do të zgjatem 
tue u bisedue mbi te. Ve.ërn do të 
bëj nj' a dy vërejtje mbi ç'kam kqy 
run në ketë budgjet dhe do t' i lutem 
Qeveris qi të mos i marrë si re mark. 
Badgjet: kështu si asht paraqiten asht 
nji sistem m'i vjetri i budgetevet, Me 

/ këtë budget qi asht në ketë mëndyrë 
nuk mundet të kupohet se ç' bah. t 

/ në ketë Shtet, Na janë ndarë disa fle· 
të qi kemi në për duar të cilat i sheh 
njeriu dhe nuk merr vesh se ç'janë. 

mashina të maruara . qi të na baj 
në idare dhe të na teprojnë, por masi 
këto shuma janë të ndara, nus mu 
ndet të bahet as gja. 

Budgeti nuk asht qi t' a diimë ve 
tëm na qi jemi këtu njiqind veta me 
gjith dëgjuesit, por asht për gjith po 
pullin. Budgeti shtypet e botohet e 
përndahet në gjith popullin ose me 
të holla ose gratis qi të dijë populli 
se me çfarë mënyrë i vihen këto të 
holla, se budgeti nuk asht as i Par 
lamentit as i Senatit, por i popullit, 
prandaj kurdoherë duhet të ndahet 
në gjith viset e Shqipnis. 

I thashë ma parë se me ketë sis 
tem nuk respektohet unifikimi i bud 
ge lit. Duhet të jetë i ndarë në kapi 
tulla e o' artikuj të cilët të përmbajnë 
g;ith rrogat, qiratë, shtvpëshkrimet 
etj. se ndryshe kurë nuk mund ~t të 
kuptohet e të bahet kontrollimi i të 
prishunavet. 

U kuptue se ky sistem asht i keq 
të cilën edhe në disa Shtete të tjerë 
qi e kanë pranu e kanë hapun luftë qi 
duhet të ndryshohet, por ata nuk 
mundet t'a lenë kaqë lehtë se e kanë 
të pranuem pr ej shum vitëve, Por me 
gjith ketë prap e lëftojnë dhe thonë 

Nii shtet qendrën e jetesës së tij e ka , qi duhet të jenë të kt ssllikueme p, 
në Financë e dhe ajo qi ushqen gjith I sh. mobillat në rnobill-t, ashtu dhe 
Shtetin nuk mundet të ketë nji poli- rrogat e tje. 
tikë t~ unifikuerne, pa patur nji bud, Tash në ketë menytë qi asht h ar- 

mundej të përparonim të p.rrnirësohe- 1 get të u iifikuern. Budgei i ha-tuen 
shim në gjith pikpamjet. I në menprë të sstemit qi kemi pranue 

Për ketë kemi prova se na kur I tregon sikur sicila Ministri ka të ar- 
nuk kishim nji ide të caktuern mbi dhunat e sajë të veçantë. Nuk kupo- 
këtë pikë dalluëse me kaq randëst 
nuk na afrohesh as nii kapitalist i 
huej edhe kur caktuem këtë ide, na 
ardhë kapitale qi këta do të na sjellin 
oji ditë qi të arrijmë në nji glin Jj : të 
meritueshme. Këtë me gjich se duhësh 
t' a dëgjonim nga goj e Zotit Ministër 
por nuk c dëgiuem. Veç kësai çf · q 
edhe nji herë hidhërim qi Zoti Minis- 1 

tue detyrohen Minis'rat qi të vijë si 
cili Ministrë në tribunë dhe të japë 
shpiegirn Thashë qi të vijnë gjith 
Ministrat në tribunë se duhet të ma- 

het se Shtetit sa i kushton qlrr të, rro- 1 rrën verë besimi nga Parlamenti se 
gat, meremetimet etj. s~ në çdo listë qi kur kanë hyrë në kabinet nuk kanë 
qi na asht dhenë shohim qra në oje- I kërkue. 
rën, qira në tjetren, mobla në njerën ZANA: Pranimi i budgetit asht 
mobila në tje1ren, kështu qi nuk mu- ' vol-besimi 
odet të merret vesh se ç'paguen Shteti. 1 Z. V. BAMIHA : Thamë ma pare 

I 
Shihni, Zotnij, qi kapiiullat e shkre- / qi baza duhet të jetë unifikimi d. m. 

sinave kalojnë gi.?ms~ milioni franga th. të janë të shënjuerne përgiithërisht 
ari. Me kctë shum mundet të sjellim , se ç'janë t'ardhunat e ç'janë të psi- 
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shunat. F. v. kemi Parlamentin. Ç' na 
duhet të blemë për ketë. Më ra në 
sy qi janë shënjue «mobila;., e në 
blefshim mobila të rea, duhet të she 
sim këto të vjetrat. Po ku janë shë 
niue t' ardhunat qi do të vijnë prej 
shitjes të këtyne të vjetrave? .. Ve 
tëm pashë se thuhet në nii kapitull qi 
t' ardhuna prej plaçkave të përdoruna 
të Shtetit» qi janë fr. ari. Por kerë 
shumë edhe ma tepër mund të them 
e sjellin shitja e teshave: të Koman 
dës Fuqis Armate d. m. th. qi qeve- 

mallkuem edhe unë nuk dua ti a shoh 
sytë e kërkoj qi të hiqet ky sistem, 
por kjo nuk mundet qi të bahet m e 
nji herë dhe p.1 i sjell dame të më· 
dhaia Shtetit. Per t\! adotue nji sistem 
të tillë si thotë Z. Minisër duhet të 

kemi ato ligjë, ata nëpunës dhe atë 
naltësi në popull qi të mundet t' a 
kupoië, Ky sistem si thashë asht 
shum i keq, por për arkën e Shtetit 
asht i mirë, Ketë sistem : e k .në pa 
sun në shum shtete të tjerë e kan 
dëshërue qi fa heqin, por përveç qi 

Kry~sis së Republikës. 
Z. f. HURSHID : M~ qenë st: në 

ketë listë përmblidh~n dhe rrogat e 
për3onelit të Këshillit Ministruer de 
sha të hajë ob3ervHsjon për rrogen e 
Sekretarit Gjeneral t' atij Këshilli i 
cili e ka 450 fr. ari kur se të giith 1 

Sekntarët gjeneralë të Ministrive ndry 
shme marrin ngJ 500 fr. ari. Pra ja 
se t'i bahet dhe këtij si edhe të Se 
natit dhe të ParhmcntH 600 ose t'u 
ulet dhe te tjervct 450. 

Z. H. DELVlNA: Me qenë se li- 
1 

rija vetëm na kërkon, por nuk na kanë pasun mjetet, prap nuk kanë I gji i klasifikimit u la dhe nuk do të 
sjell. Kemi pasunit e Shtetit të n dry- shpëtue pa u damtuc. Nuk mundet të . his.dohet tash këtu mund W metra 
shme. Këto si duhet t' i bajrnë ? A them se s' hiqet ky sisern, por duhet nil vendim i cili lë jetë bazë për giilh 
duhet t'i mbajmë vetë? fillue qi tash te hiqet nga nii fond Sekrct-1rët c Përgjithbhëm qi ose të, 

A po t'i japim në nji mënyrë në për t'u mbledhun nji shum te: holla mar rin nga -~50 ose nga 500. 
të tjerë? Por si thashë për të studiue për të sjellë ata sp.sjalista qi do të Z. J EREBARA: Klasifikimin të 
këto pika duhet budgeti të jetë i uni- I vijnë. Të keq nuk kemi vetëm siste- rrogavet duhet t'a bajmë jo të niejta 
iikuem. I min e të dherave, p~r un.ë ~hem ~i të ~ë Se~retari:t gjeneralë, ~un~ t t' .u. 

Nuk do të zgjatem vetëm do të I ndryshohet c dhe sistemi 1 tapivet, I Jepet 500 franga por ata Qt kan n1e 

flas mbi nj' ady pika qi na tha z. Vetëm do t'i lutem Z. Ministrë të dipllomë. 
Minis'ër, Zoti Ministri i Financavet I mos mundohet tash të verë nji taksë Z \\ KA'SO: Në fillofshim të cak, 
na tha se budgeti as~t i ballanzuem. vergjije popullit se veç qi do të ba- I tejmë rrogat .. nuk_ duhet të f1lloi~ë q' 
Unë them nuk asht 1 balanzuern, por hen pa drejtësina të mëdha, por dhe nga Sekretaret g1en ralë, por qt ng: 
asht paraqitun si i balanzuem. Nuk arka e Shtetit do të darntohet Direktorët e Pergjithëshëm, nga Kë- 
mundet të them qi asht i balanzuem 

I 
Z, M. i Flnancavet ! Më vjen keq shilltarët e kështu të vazhdojmë me 

deri sa të mos shoh këtu qi të thuhet I qi nuk ndodhet Ministri i Botores, por radhë. Në i u blfP rroga Sekretarve 
1ë ardhuna gjithfarësh dhe "pro me- do të lutem t'j a thuhash, Huanë, Zo- të Përgiithëshëm 50G franga, af her: 
moria,, Kaqë për ketë, tnij, do t'a rnarrërn për gii•h Shqip- ç'rrogë do l' u japim Drcitorvet \ 

Vij në klasifikimi i nëpunsavet nin e gjith do k paguein për pagi- Këshlurarvet, veç kësaj janë dhe në· 
dhe ligjin organik Zotnij, klasifikim min e s-j, prandaj duhet të përfitojnë punës të tjerë qi nuk u asht caktu. 
asht tjetër dhe organizim asht tjetër. të giirh. Për ketë ato të holla nuk rroga me të drejtë se asht venë n] 
Klasifikim asht qi të caktohet se në mundet të prishen vetëm për disa ndihmës Kryeprokurori më posht se 
ç'shkallë asht nji nëpunës e të mo, Pref krura, se pashë në fle.oren lyr- I nga n]i sekretar i cour de conpf 
marrë nii nëpunës qi ri n~ nji Mini- tare ku janë listat se ku do të bahen dhe i .v\inistrive. Kryesekretarit i Dik. 
stri ma shum prej atij qi ri në nji 

I 
punra botore e dhe pashë se janë për- \ timit i asht she, jue rroga sa nji pro. 

Ministri tjetër, kur se kanë po atë [ashtue ato Prefektura qi do t'a pa- tokolist ! Prandaj si thashë duhet të 
gradë. Tash përse të mos b mi ligjin I guejn ketë borxh. Me kaqë mbaroj, I cakroh n me radhë. 
e klasifikimit pse nuk asht berë ligji Populli do të paguej borxhin dhe z. z. F. RUSI : Gjith këto fjalë u 
organik? Qi kjo asht për tje'ër punë së Uej u baltë mirë.~ shkaktuen se nuk u ba klasifikimi, 
se cakton çfar kalite te duhet të ketë . (Bahen pesë minuta pushim mbas Pra me qenë se nuk bamë ktasifiki- 
nji nëpunës. Pra se nuk kemi njerin pesë minutash Mbledhja mb.shtjeiler min e nëpunsavet duhet t'u pranojmë 
nuk asht kondit qi të mos k,~mi dhe prap) nji rrogë sa e kanë pasun Nuk e 
tjetrin. I Z. KRYETARI: Fillojrnc: votimin mohoj se janë berë pa drejtësi në\ 

Sa për të dhetat ketë sistem të e të parapamvet të shpenzimevet të caktim të rrogavet s~ i jepet nji S!!·. 
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f 1retari te nji Ministrije 300-350 fr. ari 
ahe nji drejtor qi asht teknik merr 
M)O por si thashë rnasi nuk bamë dot 
ligjin e klasifikimit le të mbetet dhe 
jetë vit si asht se nuk mund-mi të 
bajmë dot shtesa. 

Z. S. ST ARO VA: (M i Financa- 
vet) z. F. Rusi ka plotësisht të drejtë 
se mbasi nuk u ba ligji i klasifikimit 
ky bisedim asht i kotë edhe në qoftë 
se do vazhdojmë në caktimin e rro 
gavet nuk e di në do të mundemi e 
kur do mundemi të mbarojmë. 

Z. KRYETARI : Mbasi koha ka 
kalue e !em bisedimin e kësa] çasht]e 
je per nesër. 

Z. M. JAKA : Me ligjën organike 
ku u janë caktue detyrat e inspektorë 
ve të cilët ma parë qenë të lidhun 

pason : 
li, 

Të prisunat 
A. në Ministrit dhe tash u transferuan 

në kryesi të Republikës. Në ketë ligji Kryesi]a e Republikës. 
Pjesat e të prishunavet tue i fillue organik kanë kompetencë t' ispektojnë 

nga gjindje e parapamë e shpenzi- jo vetëm qarket por gjith degët Qe- 
meve të Kryesis së Republikës e cila veritare si dhe Ministritë, por masi 
tregohet fr. ari 992,820 me shkoqitjet ky ligjë nuk që e mundun e votohesh 
e sajë ngelë si ka qenë i Qeveris por nga Dhoma e Deputetvet do fa bajrnë 
rrogat e katër inspektorave të Për- me dekret-Iigië. "' 
gjithërn me gjith përsonalin e tpne të 
rradhitun.a në budgietin e Ministris së 
Mbrendcshme Kap. I. Art, I c qi ka 
pin shumën SS,200 fr, ari tue i u 
gritun ng s Ministriia në fjalë dhe tue 
u shtuem në budgietln e kryesis shu 
me e përgjithëshme bahet fr, ari 
1.048.020. 

Pranohet me ndryshimin e komi 
sionit. 

Kapt. II. Shpija Ushtarake 
Art. l Rrogë i indemnitet 259.440 
,, 2 Shkrcsinë l.000 

3 Ziarrn dritë 

Z H. DELVINA: Z. F, Rusi kër 
kon qi këta inspektorë të mos kupto 
het se janë vetëm të Ministris së P. 
Mbrendëshrne por [ane inspektorë të 
gjith Ministrtvet, Qi me mendimin e 
tij bashkohem edhe une. Mund të ins 
pekojnë Ministrin e Financavet e të 
Dreitësis, Botore e giith zyrat Qeve- Mbledhja 49 

E Marte 25 Maj 1926 ora 10 p d. 
(Kryeson Z. K. Kotta) 

Këndohen emnat e ZZ. Deputetvet 
e mungoin zz. B. Frashëri (leje), H. 
Biçaku, J. Koçi ~, Mjeda, K. Floqi 
(leje), M. Tutulani (misjon), M. Libo 
hova (leje), Dr. S. Popa (leje), V. 
Rusi, V. Sevrani (leje), Dr. Vozhori 
(leje), 

Z. KRYETARI :Shumica asht Mble 
dhja hapet. Bisedim mbi budge in e 
vitit 1926-27. 

Gjendje e paraparne e Shpenzime· 
vet të Kryesis së Republikës për ush 
trimin 1926-1927. 

ritare, Kur të shohin nevojë të kenë 
të drej'ë të inspektojnë dhe gjith sek 
sjonet e Ministrive. 

Z. M. KASO : Me qenë se nuk u 
votue ligji organik nga Dhom e de 
putetvet proponoj qi këta inspektorë 

120 000 . k f h .. k . .. R · qt po tran ero en ne ryest te e- 
! O,OOO publikës të kenë të drejtë t'ispektojnë 
1 () 000 .. h Q . d . .. · te gpt zyrat everitare en sa te 

bahet ligji organik, por kjo nuk 

,, 4 Banda Prezidencjale 
,, 5 Udhtirn djeië 
,, 6 Qira 

Grand uniformë veshje 
e mbathje 

,, 8 Ushqim ka'i 

" 7 
64.000 : 
3.600 : rniafton qi të çlaqim mendimet t' ona 

470 040 : këtu, por duhet Dhoma të marrë nji . ' 
vendim të posaçëm për ketë çash- 
tje, 

21 230 Pronohet 

Pra.iohet 
Këshilli Mioistru':!r 
Kap. III, Rrogë 

Shpenx. të ndryshme 
Kapit. I. (i Qeveris) 

Art, I Shpërblim i Krye. 

Pranohet 
Kap. IV. Shpenzime të ndry- 

Z. M, }UKA : (M. i Botores) Si 

2 740 
thashë dhe ma parë këta inspektorë 

shme . 
Shuma e përgjishme l.048.020 kanë për detyrë të syrvejojnë gjith 

Pranohet zyrat Qeveritare dhe gjith Ministritë, 
Z. F. RUSI: Masi lnpektorët po Por me gjith ketë mundet të merni 

transferohen në Kryesi të Republikës dhe nji vendim nga Dhoma për ketë 
100.000 : dh . dih d . t h k .. t , e e st 1 et en as ane pa u r k t .. q'u · p t "0 ooo , ompe ence Je e . 
'- · , kompetencë t' ispektojnë vetëm qarket, 

Instala sjoni elektrik : unë proponoj qi t'u [epet kompetentë 
498.920 për të ispektuarë edhe gjithë Minis- 

Komisjonit si trit kur të shohin nevojë. 

240,000 : tarit 
Rrogë përsonali 
Shpenzime pallati 
Qira 
Mobilje 

28 920 · 
80.000 
30000 

" 2 
" 3 
" 4 
» 5 
» 6 Automobil 

Këndohet raporti 
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Mbledhja 34 teteve të Sarandës. 
Pranohet. 
Z, S. PAPA: Neve e refuzuem ç' 

pranohet?? 
Z. S. VUÇETERNI : Refuzuam 

E Marte 25-V-1926 ora 10 p d. 
Kryeson kryetari Z. Ibrahim Xhindi 

(Vijon nga numri 162) 
Z. A. DIBRA: Z. Kryetar ! Prop o- shtojcën e nenit 6, por shtojcën e ne- 

nimi im të merret parasyesh se unë nit 1 dhe të paragrafit C të nenit 2 i 
nuk e refuzoj ke ë shtojce se asht' ina- 'pranuarh qi kështu neve nuk refuzuam 
plikabel, por pse Saranda asht nji ve- gjithë shtojcat e tjera të bame me ke 
ndë me randësi, dhe mundet qi Qeve- të Dekret-Ligje por verërn ate të ne 
rija të shtërngohet t' a bajë me D;!· nit 6. 
krer-Ligie ndonse na tha z. Mini· O .... l\1inistr;a e Drejtësisë e P. 
-stri qi nuk e bajmë me Dekret-Ligje. Botore e Bujqësisë dhe ajo e Finan- 

z. H. XHEMALI: Z. Kryetar! Si cavet ngarkohet me zbatimin e kësaj 
qi i thashë dhe ma parë që arsyet qi shtojce. 
shtyne Dhomat të bajnë atë Ligje Pranohet. 
shtërnguan dhe shumicën e Komisjonit Z. KRYETARI : Bisedim (për herën / 
të refuzojnë ketë_ .. shtojce dhe iuapli- e .. parë ~e. n~u1ësi) m~i Pro!ekt-Ligjen I 
kabel_ asht, por keJ~ ash'. e dy_t~ "" per udhëtimin e barive ne kohë të I 
arsyeja kryesore qe. shtyri komisionin kullotave. 
për refuzim asht ajo qi e dijmë të Këndohet raporti i Komisjonit A. 

I 
gjithë, sa për dhanien me q'ra e tha I datë 25-V-1926 si vijon Komisjoni A 
bukur Z. S Vuçeterni qt s'ka asnn r në mbledhjen e vetë me datë 25·V·1926 
Ligje qi t' a ndaloj Qeverinë nga dha· në numrin legal të Misëve tij mori 

në bisedim e shqyrtim ProjektLigien nja me qira. 
Z. KRYET ARI: Po e ve në votë mbi udhëtimin e barive të pranuern 

prej Dhomës së Deputetve, dhe ve 
ndcsi pranimin e sajë dhe i lutet Se 
nati me dhanë apronimin e tij. 

Këndohet Ligia nen për nen si 
vijon 

proponimin e Qeverisë; Kush asht an 
tarë i mbetjes së shtoicës të nenit 6 
që në Ligjen e paraqitun thuhesh i 
nenit 4 të ngrerë dorën. 

Pakicë. 
Z. KRYET ARI : Po ve në votë 

proponimin e Komisjonit: Kush asht 
antarë i ngritjes fare të kësaj shtojce 
të ngrerë dorën. 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI : Po ve në votë 

dhe proponimin e Z, A. Dibres : Kush 
asht antarë këtij pronimit të ngrerë 
dorën, 

Pakicë, 
Nj. , •. Këio shtojcë 

Ligjë 
I. Barijt kan të drejtë të kullosin, 

t' ujisin e të qetësojnë bagëtitë e tyne 
kur kalojnë me tufa si mbas zakonit 
ndër vende që nuk shkaktohet dam 

pleqësitë e katu- e që caktohen 
ndarve, 

Pranohet. 
II. Kjo Ligjs hyn 

e shpalljes. 

nga 

në fuqi që ditën 

hyn në fuqi Pranohet. 
III. Ministrija e P. Mbrendshme 

dhe ajo e Drejtësis ngarkohen me 
qi nga data e shpalljes së sajë nepër 
viset publike të Sarandës prej autori- 

zbatimin e kësaj Ligje. 
Pranohet. 
Z. KRYETARI : Mbasi gja tjatër 

për të bisedue nuk kemi mbledhja 
mbyllet n' ora 12 për m'u mbështjellë 
nesër me 26-V-1926 ora !O para 
dreke. 

Mbledhja 35. 
E Hane me 26 5-26 ora 10 p. d. 

Mledhjen e kryeson Z, P. Evangjeli 
Këndohen emnat e ZZ. Senatorve 

dhe mungojnë ZZ. E. Frasheri (lej.) 
P. Harito, Sh. Verlaci, Sh. Serreqi 
(leje) 

Mbasi u gjend shumica Z, Krye - 
tari çeli mbledhjen. 

Këndohet lutja e tregëtarve të Durr 
sit me të cilën luten modifikimin-ene· 
neve 7, 8 e H të Ligies mbi taksat e 
Bashkive të votuerne prej Dhomës së 
Deputetve me ngutësi mbasi këto ne 
ne darntojnë tregëtinë, 

I referohet Komisjonit A. 
Z. KRYET ARI: Tani hyjmë në re 

ndin e ditë, : 
Bisedim (për herën e dytë) mbi 

Dekret-Ligien mbi shtojcën e nenit 1 
e paragrafit C të nenit 2 të Ligies mbi 
pasunin e Shtetit në Sarandë. 

Këndohet Ligja nen për nen si 
vijon: 

Ligje mbi shtojcën e nenit 1 dhe 
të paragrafit C të nenit 2 të paragra 
fi I parë të nenit 3 të Ligjes mbi rre 
gullimin e pasunisë së Shtetit në Sa 
randë me datë 28-Vll-1923. 

Dehret-Ligj ë 
Mbi shtojcën e nenit 1 dhe të pa 

ragrafit C të nenit 2 dhe të paragra 
fit 1 të nenit 3 të Ligies mbi rregu 
llimn e pasuniës Shtetit në Sarandë 
me datë 28-7-1925. 

Shtypshkroja ,,Nikaj,, Tiranë 
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~EPUBI.!I:KA 

Fletorja 

Nr. lo4 

Sf{Ç?IPT.A~E 

Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

PM r1ME: për nil mot fr. ar 12 në li Drejtlml : Zyra e Shtypit I\Njl copë ~ javës fr. ar Q.25 ; nil copë 
Shqlp:ni ; fr. ar 20 Jashta; T I R A ~ Ë e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA : 
Shp, e Financavet, Gjyqeve, Kadas-rës 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Shp. e Financave 
Me vendimin K. Adm. Nr. 8) d. 

16-9-916 qitet n' ankande dhera e du 
hanit të këtij qarku. 

Ankani fillon prej 16 9-26 deri me 
5-X-26 e ajo definitivja prej 6-X-9rn 
deri 15-X-?6. 

LP.$h 18-9-926. 
K. Financë, 

* 
Me vendimin e këshillit ad. N. 73 

datë 17-IV-26 shtyhet shitja e të Dhe 
tave të vona të Qarkut ksaj nenpre 
lekturë deri 25-IX-36. 

Lesh 18-9-926 
Kryenenpunsi fmancës 

Shp. e Gjyqev~t 
Mbi padi en civile te ngreh un pre] 

Selam Cferit nga Gjinokastra, kundra 
I) Murteza, 2, Xhafer, 3 Fetije e shoq' 
Hilrni Cipit të tr,! të ndodhur këtu, 
4) Hiqmet i ndo-dhur n' Amerikë me 
banim të paditu a që të katër bijt edhe 
bija e të ndyerit Di. Mustafa Poshit 
nga Gjinokastra dhe 5) Munir, 6 (Fuat) 
të dy këta të ndodhur në Bari t' Ita 
lisë me banim të paditur, 7) Hatushe 
e shoq' e Nazmi Skendulit banuese 
në Fier, 8) Nazime e shoq' e Aqif 
Goricës, 9) Bardho e shoq' e Hazhi 
Kashahut të ndodhura këtu bijt edhe 

bijat e të ndyrit Ne xhip Halimit nga 
ky Qytet të ngrehun në Gjyqin e 
patit të Gjinokastres për pjesëtimin 
e 31 copë arave të ndodhura brenda 
kt.:finit të katundit Grapsh të Gjino 
kastr. s të reg.istruara me N. 61, 69, 
64, 7 J, 62, 63, 51, 60, 73, 72, 50, 43, 
44, 46, 4,, 53, 54, 55, 56. 57, 52, 48, 
4), 59, 58, 65, 45, 70, 66, 67 e 68, u 
caktue dita për gjykim me 10 Janar 
1927 ditën e Henë ora 9 para-dreke. 

Me qenë se nga të paditunit Hiq. 
meti ndodhet n' Amerikë me banim të 
paditun dhe Muniri e Fuati ndodhen 
në Bari t'Italisë me banim të paditun 
si mas nenit 26 e 32 të P. C. lajme 
rohen me anën e kësaj shpalljeje të 
prezantohen d.ten dhe oren e sipër 
shenuar për gjykim, se për ndryhe do 
të shikohet gjyqi me mungesë, 

I 
P. 10 Gitnckastër 4·9-92S P. 975 

Nen Gjykatësi 

Shp. e Kadastrës 
l. Asaf i biri Daljan Çuberit nga 

Gjinokastra ka pas marrë hua nga Z. 
Ferid Çene po nga aj qytet shum-n 
prei Napolonave ari (100) niëqint me 
kamatë ligjore 9 °10, qysh prej datës 
27 Korrik 925 deri me 27 Korrik 1926 
me një vjet afat, ku për sigurimin e 
surnës borxhes i ka pas lenë penk 
(vela) 2-18 pjesë të cajrit të quajtur 
Soreze në provencen të Gjinokastre s 
dhe kufira siç refehet në Regjistrin 

katastal me N. 145, 193 D. Korrik 
1925 prej nieqin e gjashtdhe të stremësh. 

Me qenë se afati ka kalue dhe de 
tyruesi .borxhlliu,, sa do qi u lajme 
rua por mbasi nuk ju gjegj pageses, 
në bazë të ligiës e kërkimit të kre. 
ditorit çairi në fjalë shitet në ankan. 

Shpallet pra këjo ankane tue berë 
të ditur se ata qi deshirojnë me ble 
të prezantohen në zpren e kadastres 
të Gjinokastres pas pesëmëdhetë di 
tëve nga botimi i kësaj shpallje në 
një muaj brenda, për ankanen e parë, 
edhe në pesëmëdhetë dit për ankanen 
e dytë, tue filluar nga e nesermja e 
mbarimit të ankanës së parë. 
P. 10 Cjinokastrë me 15. 9-19Z6 P. 977 

K. Nep, i Kadastrës 
* 

Vangiel Goxhamani që i cili kër- 
kon titra Zotnime për shtëpin që ka 
në lagjën e stanit qishës dhe Zonjat 
Tefika Haxhi b zut e Nabile Myftiut 
kërkojnë tapir për tri copë shtëpi buj 
qësh e tet cop ara në Katendin She 
qishtë me ato kufi: që i përmban letër 
Dëshmia që po behen veprimet më 
mënyrë (Haki karari) me këmbim. 

Prandaj shpallet në fletoren Zyr 
tare që kush të jetë Kundreshtar në 
15 dit e brenda të na bien dokumen 
ta Provuse për çëlljen e gjpqit se për 
ndryshe kio zyr~ ban veprimet ligjore. 
P.10 Fier 24-9·26 P.979. N. Kadastrës 
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Bisedimet e Trupit 
S ES_J_O ~ I-·- I 

B I S E D I ~1 ET E D H U MES S Ë 

Po më duket se nii Minisli!r nuk muri- " 3 Shkr.si_nf shtynhkrimc 1 
det të jetë nën syrvejanc dhe të ins- ~ bit m:c. l'.~'rnsh 1 l.500 I 
pektohet, Se kur nuk ka besim Krye- I ,, 4 Ziarrn dr te 1.000 (Modifikimi i Ko nisionit) 
tari prei tyne, at' herë mundet t' u i ,, 5 Mo.~il_ie . .. 20.000 I l''ë pe scn e këtij budgeti n' art, 
ngrihet vat-besimi q'u asht dhanë. 

1 
,, 6 Ndërtime e mbirërn- I. qi tregohet fr. ari 275,600 tue u 

z. M. JUKA : (M. i Botores) Jo bajtje zyre 11.0.10 j shtuem si të gjirh ; Deputetëve në 
se janë nën kontroll Minis1rar, por I " 7 Udhtim djetë S.000 

1 
bazë t.: ligjit posaçëm fr. ari 1500 

nëpunësit e tjerë të degavet Qeveri- 1 ,, 8 Pekta pol'ciic shërb". I 
tare, kur të shihen se veprojnë jashtë I terësh 1.7000 I 
·ligjit raportohen prej inspektorvet I - 220,060 I 
ne Kryetari i Republikës. Modifikimet e Kornisjonit : 1 Art.kulli "të vogla" nga fr. ari 

z· XH. YPI: Z. Kryetar! Si mas Giendia e parapamë r.ë budgetin Ito::> zbritet e bahet IOOO. 
Statutit asht e caktuern detyr.1 e Mi- e Senatit ndryshohet rue u shtue 1.500 
nistravet dhe prei kujt munde: të kon- J fr. ari art. 1- i cili mbasi bahet 139. 
trollohen edhe të jenë përgjegjës. Pra- 1 800 fr. ari shuma c përgjithshme ka 
ndaj nuk mundet të konsiderohet ash- 1 pen 233, 560 fr. ari. Shenioimë se ky 
tu si thotë Z. Barniha qi këta isp-k- : ndryshim caktohet nga shtimi qe i 
tora do të syrvejojnë dhe Ministrat 

1, 

bahet Kryetarit si g;ithë Se aatorve në 
Z. F. RUSI : Nuk bashkohem as bazë të ligjit të posaçëm : Pasqyrë e 

Mbledhja 49 
E Marte 25 Maj 1926 ora 10 p. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Vijon nga num. 163) 
Z. V. BAMIHA : Pyes Z. Ministër 

se a pranojnë Ministrat të jenë nen 
syrvejancën e inspe ktora vet ? 

Z. H. VRIONI: (M. i Dr,j ësis) 
E kemi proponue ligjin organik. 

· Z. V. BAMlHA: Falem nde rit ! 

pak me Zotin Barmha qi thotë se Mi 
nistrat do të jenë nën kontroll t' ins j 
pektorvet qi m \ aren në Kryesi të Re- i 
publlkës, Ministra! janë përgjegjës 
përpara Parlamen.it prandaj nuk mu 
ndet t' i jepet nji ngjyrë e tillë kësaj 
,;ashtjeje. 

Z. KRYE I' ARl : Këto biseda janë 
ashtë themës. 

Prandaj po ve në votë proponlrnin 
e z. M .. Kassos mbi kompetencat e 

ispektoravcr. 
Kush asht antar të pranohet t€ 

ngrcië doren. 
Pranohet 

i Gjendja e parapame e shpenzime të 
Senatit për Ushtrimin 1926 27 
Kap. l Shpenzime 'ë r dryshme : 

Art. ·l Parija e trupit 
Senatorvet 

,, 2 Përscnali Rrog' 
138.300 
37.560 

posaçme: qcvers shtim ngelun 

229,060 1500 230,560 
Pranohet me moditikimct e Komi 

sjonit: 

Gjendja e parapame e shpenzimevet 
të Këshillit Kombëtar për Ushtrimin 

1926 - 27 

Kap. I. Shpenzime të ndryshme. 
Art. 1 Parija e trupit legji- 

slativ 275,600 

Legjislativ 
II_ 

DEPUTET VET 
" 2 Rrogë përsonali 4d,520 

" 3 Shtypsbkrirne shkre- 
sina Bibliotheke 20,620 

" 4 Zjarmë e drite (.400 
,, 5 Mobilie W,500 
,i 6 Të vogla 1,500 
,, 7 Mirëmbajtje zyre 2,0CO 

" 8 Qira 9,000 
,, 9 UJhtim dietë 25,000 

" 1n Veshe e mbathje 
sharbtorësh 1,500 

508 740 

për sa i përket shpenzimit të Krye 
tarit të kësaj Dhomë artikulli në fjalë 
bahet 377.100 r r ari 

Artikulli «mobilie» ng 1 fr. ari 
19,500 zbritet e mbetet 11.500, 

Shtohet nii artikull i veçante prej 
40 000 (katërdhet mije) fr. ari për të 
ngrehur nji godi për Dhomen. 

Z. S. BLL03!-L\11: Unë nji vërej 
tje do ba], Z. Krvct ir, mbi shumën 
q' asht cak tue për mobiliet, se më du 
ket qi, kë.o rnobila na mjaftojnë dhe 
për k , ë vit. Se përveç këtyne qi janë 
në kct,' salle kemi dhe disa qi kemi 
dhanun cena it të cilat do të na kthe 
hen masi Senati po ble të ren. 

Me kë.o mobilie jemi bl idare qi . •.. - 
kur qe Asambleja qi ishim niiqind 
misa t: për se ti:! mos na miafto] në 
tash të paktën edhe për nji vit. Në 
asht cakiue kjo shum me qellim qi 
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të kemi mobilie të miafta për ditën e I emigrandët etj. qi [ane ma me ran- J çfaq.t, ajo asht çashtie tjetër dhe po 
ceremonis kur vjen Krye'ari i :~epu 
blikës në çelje të sesionit, al' h-rë 
mundet të lihet nji shum m' e pakë 
sa për t'u plotësue nonji nevojë qi të 
ketë. Dhe për ke'ë propoio] ti] lh-t 
nji shum prej 1 500 franga ari. 

Z. l(RYETARI : Unë u them si 
kryetari i kornisjonit qi në rtie e parn 
t' arsyeshme qi të vihet kjr-, shumë se 
kur të transf rohet Se oa i nga Dhomat 
qi ka okupue ato Dhoma do t'i p!r 
dorirn për komisionet Parlamentar 
dhe kështu do të kemi nevojë per të 
mobiluar. Por gjene asht në dorë të 
Dhomës në e pranon mirë, në jo le 
të rrë xohet, 

Z, V. BAM IHA: Në raportin e 

dësie të ngrihet dhe shuma qi s'ieno 
het p:.:r bibliotekë tue u ndarë nga 
shtypëshkrlmet e shkresinat masi sod 
për sod nuk kemi g'etun libra, kështu 
qi te mbetet vetëm shtypëshkrlrnet 
dhe të dijrnë sa shpenzohen. 

Z. KRYETAR!: Kë:;hitli Kontro 
llus në ketë mënyrë i kish hartuar, 
edhe neve si mas mc lelit të tij i ke 
mi paraqituri. 

Z. M. KA'"SO : Unë bashkohem 
me Z; F. Rusi qi duhen të i-në të 
ndara, p1 në do Këshilli kontrollues të 
ketë pur-ë pak e t'i balë si rnas qefi: 
të til, ne rnarrrn nii vendim qi të 
bahet si asht in eres i Shtetit dhe jo 
si tho-ë Këshilli Kontrollues. Duhet 

komisionit asht shëniue nji sh urn për të dijmë sa janë sh'vpës hkrimet dhe 
ngrehjen, e nji godinë për Parlamen- sa shkresinat. Neve BibIio'ekë nuk kemi 
tin. Pra me qe në se asht nër mend 

I 
dhe nuk mun.demi të vot.j më nii fond 

qi të ngrihet nji godinë e tillë të li- j për nii gië qi nuke kemi. Pra të cak 
hen dhe mobilat për t'u bier ct' herë 
si mas godinës qi të mos na venë 
dam. 

Z. M. KASSO : Për të pasun dijë 
Dhoma e Deputetvet u them se në 
komisjon nuk asht marrë nonji v. n 
dim për këto 19,000 fr. ar qi tre go 
hen se unë kam qenë kurdoherë c tje 
jo vetëm kur u bisedue budgeu i Par 
lamentit dhe i Senatit por edhe i g;·th 
Mioistrivet. Automobilë: i u kemi h0- 

qun te gji th .'v\i nistrivet veçse Minis 
Iris Botores. Kështu qi më du',er se 
ky fond asht për autornobi.ë të cil.n 
neve në komision e kemi rrëx re. 

Z. KRYET ARI : Me :ë vërtet qe 
uji fond për automobil, por atë ve.ë 
e kam hequr në komision dhe duhet 
të besoni ç'u them unë. 

Z. F. RUSI : Z. Krvetar ! Edhe 
unë jam antar qi të hiqet fondi mobi 
lje se me këto kariga [ërni b.rë ida 
re tetdhet veta në Parlamentin e parë, 
Me qenë s jt mi në nji ngushticë bu· 
dgeti se na duhen të holla si për 

tohen !000 fr. ari për si-··,r-·sinu dhe shu 
rm 15.0'.)0 fr. ari për sli'yrëshkri·ne. 

Z. J EREBAR.l. : Neve për disa 
vjet me radhë ro votojmë fonde për 

I 
bibliot-lë, po: këtu nuk k-rnl a, nji 
lib ë. Ç'po b t t këlu ? 

ZANA: Ju ini kujdestar> ! 
Z. KRYETARI: Shkaku qi asht 

she niue a'o shumë për shtypëshkrime 
asht se qe ç! qun d shirë nza an' e 
Dhomës qi të mos shtypen bisedimet 
e Dho nës në H~ oren Zv-tare, por të 
shtycen broshura ma shumë e të ptr 
nd .ben në Depoteë e popullin, Sa për 
b.blotekë nuk mundet 'ë thuhet se nu': 
asht berë deri tash dhe të mos e baimë 
tash :; tut] '. Me qenë s: librat janë 
të n.voishërnc për 0:10 1;ë,1 e Drpa 
tetv t, unë e kishe p 1ri'. t' arsyeshme 
qi t2 banim ni bibliotekë dhe për të 
zg.edhun libra: qi janë :c: nevojshme 
të formohet nji uornisjon. Tash në 
nuk dolli Z, c i icj qi e kemi libra 
për t'u konsulluar në ç'do rast qi të 1 

të doni mund t'i hiqni. 
Z. fvl. KASO : Si mbas shpjegime 

vet qi dha Z. Kryetari unë ketë ça 
shtje e lë në ndërgjegje e në karak 
terë e Z. se tij qi fa adoptojë, Sa për 
broshurat e bisedimevet të Parlamentit 
këto jo të ndahen vetëm në Deputetët 
por edhe në Katundarët qi të dijë 
populli se ç'far bajmë na këtu. 

Z L. LOGORI : 40.000 fr. ari qi 
janë shenjue për nji godinë për Par 
lamentin janë të miafta për nji kase 
llë ose për nii godinë private dhe jo 
për nii Parlament. 

Kur asht caktue kjo shurn më du 
ket se nuk asht marrë nonji bazë se 
këto të holla nuk rniaftojnë. Përv.ç të 
hollavet qi do ngritje e godinës, du 
het dhe nji shumë për rnobila se njf I .. 

1 godinë e re me mobita të vjetra ngjet 
si nii nuse me këpucë të grisuna, 

Por me gjith ketë nuk jam antar 
qi ta hiqet kjo shum, por ti! pranohet 
si nji Ior.d rezërve për ngrehjen e go- 

• dinës së Parlamentit, tue . u lenë I?ër 
ma von ngreja e kësaj godinë: 

Z, XH. YPI : Z. Kryetar ! K~r u 
bisedue budget i në komision :1 tha 1qi 
duhet të bahen kursime. Pra me gjith. 
se Shteti paguen me mijta napolona 
qira ra dhe asht .e nevojshë~e. ·. qi fë 
ngrihet nji godinë se ka fitim_..Shteti1 
por rnasi me ketë shumë nuk mundet 

· të bahet gjn, proponoj qi të ngrihet 
si kjo shum e godinës, ashtu ,dhe e 
mobiljevet dhe e bibliotekës, M_e ke:? 
mobila si kemi shkuar kaqë kohë le . \'. 

të mbetemi dhe ketë vit. Gjith ashtu 
dhe për bibliotekën pasi nuk kemi 
librat. 

Z. Dr. SIMO~IDHI: Budgeti i 
Dhomës së Dep utetvet asht ba nji 
sallatë qi nuk merret vesh se ç' asht 
se nuk janë të_ ndara shtypëshkrim !t 
veç, shkresinat etj. 

Vetëm për shtypëshkrime jauë 
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shënuarë gjysmë meleoni Fr. ari për 
U! gjithë Zyrat, qi me ketë shumë, 
si e tha edhe Z. V, Bamiha, blihet 
nii Shtypshkronje e mbaruar që të 
përmbushë gjithë nevojat qi ka Shteti 
Kjo plagë nuk duhet të tiret kështu, 
do nji operacion se po të !iret kështu 
behet kaniren. 

Sa për Bibliotekën, kjo asht e do 
mosdoshme se mbaj mend kur kishim 
nji librë për t'u konsultuc, po mer 
shim me pii Diksioner të vogël "La 
rousse» qi e kanë edhe foshnjet. Pra 
libra na quhen se nuk lëftohet pa pu 
shkë e fyshekë. 

Z. H. DELVINA: Gjith ata qi fla. 
sin qenë. në komisjontë budgetit ku 
atje u rahnë këto çashtje të gjitha, 
se si kur lë mos ndodhësh in në ko · 
mision Z. e tyne qi kundërshtojnë ta 
shti e të mos kishim mbetun dakort ky 
budget nuk do të kish dalë e të vin 
te të bisedohesh në Mbledhjen e Për, 
glithëshme. Prandaj unë Z. Kryetar 
nuke marr vesht për se bahet gji th këto 
kundërshtime, Në komision si.p~r të gjith 
ashtu u ba fjalë dhe për shtypshkrojën 
edhe dihet se asht e nevojshme 
por nuk mundet të bahet tash, pran - 
dai vetëm do t'i rekomandojmë Mi 
nistrit lë Financavet qi t'a marrë pa, 
rasyshe për vitin e arthme e t'a futë 
në budget. Gjith kështu do t'i njofto 
hei z. Ministrit të Financavet edhe 
për shkresinat e Shtypëshkrirnet e 
tjera të mos i shënjojë bashkë po lë 
jenë të ndara tue u blemë prei Mini 
stris së Financavet e jo prej ç' do 
Ministrije. Sa p.r godinën qi asht 
shëniue nji food prej 40.000 franga 
ari ka të drejtë Z. L. Llogori se me 
të vërtet nuk rnuermë mendimin e 
nonji ingjineri edhe Z. e tij qi asht i 
asaj karjere atë ditë nuk u ndodh në 
komisjon. Pra edhe në janë të paka 
miafton qi të fillojmë se nji godinë 
nuk baht t për gjashtë muej dhe në 
bodget'n e vjetit qi vjen shtojmë dhe 

nji fond tjeter qi të na miafrojë. Sa 
për Bibliotekën, Z. Kryetar, kjo asht 
e domosdoshme se në Bibliou kën 
Komb tare nuk ndod ',eri Libra. 

Z. S, BLLOSHMI : Unë si e pro. 
penova dhe ma par:', Z. ;{,}1etar, kër 
koj qi të viret në vo:ë. Shuma 11.500 
e mobiljevet të zbritet në 1.500. Sa 
për Shkresina le të mbeten aqë sa 
janë dhe në ka pak ma tepër ajo 
shkon n' ekonomi të Shtetit. Për bi 
biotekë miaf.ojnë 30or,1 Ir. ar i rnasi 
librat janë të lir se nji cr,cikllopedhie 
e Larusit kushton 1500 franga fr in 
ceze. 

Sa për godinën të zbriten të dy 
zet mijë: franga ari dhe ketë e lemë 
në jeneroztetin e Tiranasve të cilët 
na e kishin premtue dhe s'besoj t'a 
kenë harue ngref.en e nji godine. 

Z. V. BAMIHA: Fondin pr. j 40.000 
fr. ari prr ngrehien e nji godine e 
pranoj më por me nji konditë qi kjo 
shum të jetë si nji akont p~r godinën 
edhe të depozitohet në nji Bankë 
për ketë qellim qi tJ mos mbeten 
vetëm të shkruara në lerrë. Sa për 
bibliotekën jam i mendimit qi tëmbli 
dhen giith fondet qi kanë shënjue 
Minis'rit e ndryshme për biblioteka 
dhe të bahet vetëm nji bibliot-kë 
kombtare tue u formuem nii komisjo n 
për të zgjedhun librat qi jenë të ne. 
vojshëme. Me nji libër qi të jetë r.ë 
ketë bibliotekë rniafton për të giith 
Ministrit e kështu nu~ asht nevojë qi 
ç'do Ministëri të ketë bibliotiekë e 
e Lilia të saj. 

Z. KRYETARI: Ma parë po vë 
në votë proponimet qi barti Z. S. 
Bloshmi. a) fondi për bibliotekën të 
zbritet në 3 000 fr. ari; b) Fondi i 
mobiljevet të zbritet në 1.500 fr. ari 
dhe c) Fondi 40.000 për grefjeu e nji go· 
dine për Dhomën të ngrihet krejt. 
Kush asht antar t~ pranoh ·n pro io 
nimet e Z. S, Blloshrnit me gjith 

ndryshimet e tjera qi ka berë komi 
sjoni të ngrerë dorën. 

Pranohet 
Gjendje e parame e shpenzimeve 

të Ministria së Drejteeis, për ushtri - 
min 1926-27. 

(i Qeveris) 
'Kap, I. Qender Qarke Shuma 

art. 1. Rrogë 31.20() 617.280 546.480 
,, 2. ,, Zavendësije 

648.480 
(\'\odifikimi komisjcni ) 

Në gjyqin e paqit të Ko.ç-s shto 
het nji kopist me !(JO fr. ari në muej. 

Në zyr:n Notari-Përrnbaruës Kor 
Çë3 shtohet nji ndihmës Noteri me 160 
fr. ari në muej edhe nji kop.st me 100 
fr. ari në muej. 

Si mas ligjit votuern në Prefektu 
rën e Dibrës krijohet nii gjyq Fillimi 

I me qendrën Peshko ot, dhe qendra- e 
I gjyqit të paqit qi ndodhet në Peshku 
pi transferohet në qëndrën e Nenore 
fekturës së Matit. 

Z. H. VRIONI: (Zav. M. i Drejt,' 
sis). Dje u bënë shum fjalë mbi Mini 
stria e Dreitësis, prandaj si zavendës i 
asaj Ministrije dua lë them dy fjalë mbi 
ato pika q'u folë dij-, Rro~:it e nëpunë 
s vet të Drejtësis nuk kemi mundur t'i 
sbtojmë nga ngushtica e budgetit. ~1 

për orgaaizirn et qi ish berë fjalë u 
them Z. së Uuej se sicil i do Ministri 
ash'u edhe e dreitësis asht munduar 
të përmirësojë organizimin e saj dhe 
ka pregatitun shum projek1-ligjë, por 
për të patun nii organizim aplikable 
e qi t'u përshtatet nevujavet të sod 
me asht e domosdoshme, Zotni] t' i 
ndryshojmë kr-..jt ligët e vjetra qi ke 
mi në veprim e t' adoptojmë të rea, 
por për të b-rë këtë përveç qi duhet 
nji kohë e gjatë por duhen dhe miaft 
të holla. Sa për emnimin e nëpunsë 
vet të Dreitësis, këta emnohen si mas 
propozimit të Këshillit Drejtësis rue u 
zgjedhun ata qi janë ma të zotët, pas 
taj nuk asht e drejtë ajo q'ish thenë 
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se Ministri emnon nëpunsa inkapable. 
Na nga ngushticë · e budgjetit kemi 
bërë nji kursim deri IO·l5 për qind, 
por në asht e munduri të na jepet nji 
shurn e meritueshme për të munduri 
të përkthejmë disa ligië të ra qi kemi 
nevojë. 

Z. Dr. S. POJANI: Z. Kryetar! 
Unë kam nji proponim. Si kurse dihet 
Kryetarët e Parlamentit dhe i, Senatit 
kanë pasun rrogat të njejta me Minis 
trat edhe tash me qënë se Kryetarit 
t€ Parlamentit dhe të Senatit i u shtuan 
rrogat proponoj qi dhe Ministrave! t'u 
shtohen qi të venë paralel. 

Z. H. DELVINA : Z. Kryetar! Unë 
do të flas dy fjalë si përgjigje për sa 
tha Z. Ministri i Drejtësis. 

Unë pardije e kam krltikue ma shum 
nga të gjith Ministërin e Drejtësis, por 
sod do t'a lëvdoj, Do fa levdo] sod 
se e paska kuptue Z. Ministër qi ligjët 
t'ona janë të rnykuna e nuk i përsh 
taten nevojës së kohës sodme edhe si 
ka kuptue ketë paska dëshir" qi t' i 
ndryshojë, prandaj edhe na paskëndaj 
do të na ketë ndihmës. Pra 'tue për 
krahun mendimin e Z. Ministër kër 
koj nji shumë për përkithirne un pro 
ponoj qi kjo shumë t'icaktohet 30.000 
fr. ar. Kio shumë të jetë në dispozi 
sjon të Z. Ministrit qi t' a rregullojë 

aj si t' a shohë t' arsyeshme. 

Z, Xh. YPI : Kurdoherë qi bahet 

fjalë për Ministrin e Drejtësis kritiko 

het kjo në dy pika: e para : Për se 

nuk ka berë ligjë të rea dhe e dvta 

për pazotsin e nëpunsavet, Sa për në 
punsat unë them se këta nierës janë 
miaft të zotë se të gjith këta kau qënë 
në punra të larta në Turqi dhe kanë 
nji praktikë mjaft të gjerë, Për ligjët 

edhe unë jam dakord qi duhet të ke 

mi ligjë të rea, por nuk mundemi të 
kritiKojmë diktimin S':! atë nuk e ke- 

mi ngarkue për të berë ligjë. Sa të 
drejtë kanë ata të bajnë ligjë, aq ke 
mi edhe na edhe giith populli. Por 
Këto bahen me këshilla ~të veçanta si 
kur se i bainë në ç'do Shtet. Prandaj 
edhe neve duhet të kemi nji Këshillë 
qi të merret me përkthim e pregatitje 
të ligjëve t. 

Z, M. KASO: Për kredinë qi pro 
pozohet për përkthim ligjash edhe 
unë nuk kam nonji kundershtirn të 
pranohet, Sa P' r atë qi asht thenë 
shum herë këtu se Turqi]a pranoj li 
gjen e Svicrës, mua le të më thonë 
qi ~,je konservator», por une ketë me 
ndim kam : qi nii li gjë për n ii Shtet 
e nii popull munde! të jetë shurn i 
mirë, por për nii popull e nji Shtet 
tjetër mundet të jetë shumi damshem. 
Ligjet e riji Shr.tit tjetër mundet të 
merr st si për bazë, por kurrë nuk du 
het të pranohet si ç'janë mot-a-mot. 
Do t' a shikoni qi Turqija ka për të 
berë falimenton në qoftë se ajo i ka 
pranue llgiët e Svicrës mot-a-mot. 

Me qi u ba fjalë per shtim rroge 
sikur se e kam thenë në komisjon do 
t' a them edhe këtu. E par: për Mi 
nistrat: Zotni. Arsyet qi qenë qi na 
detyruen të shtojmë rrogat t'ona e të 
Senatorvet, ato arsye eksistojnë dhe du. 
het t' u shtohet edhe rrogat e Minis 
trave qi janë deputetë, por nuk kam 
kundërshtim qi t'i shtohet edhe nonji 
Ministri qi nuk asht Deputet. 

Dije e kishim bisedimin :mbi cak 
timin e rrog avet të Drejtorvet të për 
gjithësh me, Sekretarvet Përgjithëshëm 
dhe Këshilltarëvet edhe këtu duhesh 
të vazhdonte bisedimi edhe nuk e di 
se pse u hodhëm gjetkë. Tash në qoft 
se do t'u shtohet rroga e Sekretarvet 
Përgjithëshern, duhet të merret para- 

syshë edhe për drejtorët e Këshilltarët. 
Vinj në'Nënkry·prokurori i Diktimit, 
i cili zavëndëson Kryeprovurorë qi ky 

mundet të them qi asht m'i lartë dhe nga 
Kshilli Ministruer se dhe ata në Drejtë 
si të Dik iktimit bazohen. Pra në duam 
të kemi bazë Dreitësn duhet t'i japim 
randësin qi ka. Në budgetin e Drejtë 
sis Nenprokurori asht venë ma poshtë 
nga sekretarët e Këshillit Kontrollues 
të cilët marrin nga 375 fr. ari. Nuk 
kam kundërshtim për rrogat e tyne, 
por nuk asht mbajtun drejtësi se nuk 
mundet të barazohet detyra e Nën 
prokurrorit të Diktimit i cili për të 
marrë atë pozi.ë duhet të [ketë shum 
cilcina dhe jo si Sekretari i K. Kon 
trolluës, 

Asht kryes.kretari i Diktimit të 
cilit i asht shëniue nji rrogë prej 240 
fr. ari d. m. th- ma pak nga nji se 
kretar i K. Kontrollues qi n]i Kryese 
kretar i Diktimit duhet të ketë dalë 
nga nji shkoll' e Drejrësis edhe të ketë 
nli praktikë të gjerë se ka nji detyrë 
të rëndë dhe me responsabiliter, Pra 
si asht e mundur të viret ku ma posht 
nga nji sekretar i Kshillit Kontrollues i 
cili nuk ka as non]i përgjegjësi dhe nuk 
i kërkohen cilsi të tilla se ky vetëm 
me nji shkrimm.rret, Prandaj Kryese 
kretari i Diktimit duhet të jetë barraz 
me Kryesekretarët e Parlamentit, të 
Senatit e të Ministrivet, 

Nënprokurrori i Diktimit i të k etë 
nii rrogë me antarët e Diktimit. Mi 
nistravet t'u shtohet në 47 dhe Dre] 
torv, t Përgji.hëshërn e Këshilltarvet 
tu sh'ohe t në proporsjon në qoftë se 
do t'u shtohet Sekretarëve! tl! Përgji 
thëshërn. Këtë proponoj Z. Kryetar, 
dhe kërkoj qi të viret në votë. 

Z. KRYETARI: Nuk na mbeti shu 
micë prandaj ky proponim do të viret 
në mbledhjen t: arthrne. 

Mbyllet seanca orr 121/2 mes ditë. 

vijon 
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Mbledhja e 50. 
E Marte 25 Mai 1926 ora 4 mbas dreke 
(Kryeson Nënkryetari Z. Kolë Mjeda) 

(Këndohen e vertetohen Proçes-Ver 
balet N. 35, 36, 37, 38, 39. 40. 

Këndohen emnat e Z. Z. Deputetve 
e mungojnë Zz: Bexhet Frashëri (me 
leje), Hysni Toska, Jak Koçi, Gj. Ça 
ko, Kristo Floqi (me leje), Maliq Ju. 
shati, Milto Tutulani (mision), Myfid 
Libova (me leje), D·. S. Popa, Veis 
Sevrani (me leje) e Dr. Voxhori (me 
leje). 

Z. NENKRYETARI : Shumica asht 
e mbledhja hapet. - Bisedim mbi 
budgetin e Mioistris së Dreiiësis, per 
heren e dytë. 

Z. J. EREBARA: Z. Dr. S. Pojani 
proponoj për shtesen e rrogave të Mi 
nistrave. Me qenë se Kabineti nuk 
asht i plotësuern, tash për ~1ash, nuk 
e shof t' arësyeshme e jam i mendjes 
qi rroga të mbetet ashtu si asht. 

Parë u muer me ironi fjala e ime, 
se po të kemi 100 napoljona në xhep 
po prishemi rnendësh na shqiptarët, 
dhe s'po beg-nisim me folë as me pe 
rendin. 

Pastaj u tha për »nder-. A dijni 
kush asht ma i ndërshem? Ma i nder 
shem asht ai katundari i cili paguen 
taksa e verziina e shkon në luftë e 
vdes. Ketë e tham, qi të marrin vesht 
ata qi 'qeshin për çështjen e 100 na 
polionave qi përmenda, qi mos të kuj 
tojnë se hamë barë. 

Z. F. RUSI : Nuk bashkohem me 
z. Dr. S. Pojanin për proponimin qi 
ban për shtesen e rrogës të Ministra 
ve, se pse i u shtue rroga Kryetarit 
të Parlamentit, se tjetër asht fuqija 
eksekutive. 

Ministrat Deputet nuk mund të për- 
fitojnë pre} shteses qi ka pranue Par 
lementi për Deputet, dhe po t'j shtoj 
më rrogen Ministravet, aiëherë duhet 
të nisim qysbë prej kopistave e naltë 

se këto ma kan nevojë se nëpunësat e 
naltë. Pastaj Ministra vet u kemi. dhanë 
automobil etj. sende qi Kryetari i Par 
lamentit nuk i ka. 

Sa për atë qi thotë Z. Kaso, qi t'i 
s11 ·ojmë rrog it di sa nëpuns; ve ajo 
nuk mund të bahet, se mbasi nuk ke 
mi ba klasifikimin, nuk mundemi sot 
t' a marrim nji nëpun-s e ·:1' a çojmë 
në nji shkallë nu të naltë. Amii shte 
së nuk duhet të pranojmë për asnji 
neri, se po të pranohet për nienin, 
duhet t~ pranojmë për të giithë, pra 
ndaj jam i mendjes qi budgeti të pra 
nohet me ata uog.i sikur S.:! janë. Su 
për 20,000 fr. ari qi kërkon Ministri 
i Dretësis për elabori nin e l'giave 
moderne, ketë e pranoj. 

Z. LON LLOGORI : Në të gjithë 
boten qi ka Parlament, budgeti hpenë 

I në Parlament i gatitun c i stolisuri 
me lule e me ar e del nga Parf unen 
ti i premë i zhvzshun e lakuriq po i 
bukur dhe i paster, 

Këtu Zotëni, budgeti vjen i thaë 
e e nxjerrim të majm. vjen pa karnbe 
dhe i baj më tri] kam bë. Ky budget er 
dhi në Parlament, u vue në rendin e 
ditës e shkoj r ë komision, atje u bi 
sedue, u shqyrtue e u ndryshue, dhe 
vje i prap sot në Pari srnent për bise 
dim. 

Me vjen k-q se do të flas për nji 
Mfnister qi jam i lidhun me n.i miqë 
si të ngush të q veshë pr .:j bahet, Sot 
vjen Z. Min. i Drejrësis e na thotë se 
harova nji shu 11ë dhe ketë shumë nuk 
e vuena, se harrova qi duhen ligjë 
moderne e kërkon t' i shtohet në bud 
get e kërkon diten e fundit kur asht 
bis.due bu dgeti gjanë e "gjatë. Asht 
e vërtetë se perkëthimi i ligjve të re 
ja e modërne, asht i nevoishern, dhe 
Parlamenti ketë e ka kërkue sa beresh 
po ku ishte Z. Ministri ma për para, 
dhe priti t'i a kujtoj Parlamenti. 

Detyra asht e Ministrit qi 'lë para- 
v 

shof se ç'i duhet, me nji fjalë, Minis, 
tri duhet të ke.ë nli përspikaçitet. Nuk\j -- jam kundër pse nuk duhet, po jam 
kundër, se detyra c· Parlamentit nuk 
asht P shtoj shumat, pot' i këntroloi, 
t'i dlirin e t'i shkurtojnë. Sa p.r shti 
min e . rrogave të Ministravd, këjo 
nuk asht se ishte harrue, po modesti 
ja e Mini,trave nuk përmcton qi këto 
të fusin në budget nji shtim rroget 
pir v. hten e lyre, dhe kë]o nvaret 
nga mallshtiia e mirësiia e Parlamen 
tit. Atë qi nuk e v ueni korn's'on', e 
proponu ne d.sa shokë e banë shum 
mirë, ~u Qeverija tue mos e kërkue 
asht trcgue me të vertetë fisnike. 

Z. H. VRIONI: (M i D) Z. Lio 
god tha se Ministri i Drejiësis haroj 
të vente nii Ior d për c laborimin e 
ligjëve. Un nuk harova, po kur kemi 
hartue b,idg'tin, nuk kis'rim këto i'ar 
dhuna, se budgeti parashifte vetëm 
18 19 miljon, dhe nuk ka qenë e mundur 
me këto t' ardhuna të b ijrnë shtime, 
po për kundrazi kemi ba shku·time. 
Tani, mbasi t' ardhunat u shtuen, e 
baj ketë proponim. 

Z. V. BANIHA: Un përkrahi me 
ndimin pëi shtimin e rrogës të Minis 
trave, dhe në mos kjosha i gabuar 
shtimi i rrogës të Krvetar.t të Parla 
men'it, nu'c qe se Deputet mueren 7 
napoliona ma tepër e duhet të marr 
edh e Kryetari ma tepër, dhe neve kur 
pranuern shtimin e shpërblimin e 
De putetve, nuk thamë se këto 
nuk mund të rrojnë me 20 nap. po 
me qenë se nëpunsat marrin rrogë 
ma tepër, per dinjitetin e Parlamentit, 
duhet t'i shtohet shp.rblimi e jo se 
nuk mjaftonte rroga Kryetarit të Par 
lamenti', a pse dinjiteti i u ;naltësue 
Kryetari i Parlamentit deri tashti merr 
te nji rrogë barabar si Ministrat dhe , 
tani po s i i u shtue këtij, duhet t'i 
u shtohet edhe Ministrave. Me qenë 
se Kryetari i Parlamentit profitoj prej 
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kësaj shtesë, duhet të nrofitoinë edhe 
Ministrat, dhe nuk kuptoj pse të baj 
më diferencë, po, ja të pranojmë se 
shtesa asht vetëm për Deputet, dhe 
prej kësaj s'ka të drejtë të profitoj as 
Kryetari i Parlamentit, ja po të proft 
tojnë e Ministrat. 

Sa për shumen 20.000 fr. ari e për- 
krahi qi fa marrë Ministrija e Dre 
tësis dhe për atë qellim qi kërkohet, 
vetern due të tham, se kur njl Minis 
tër nuk mund të pregatisin këto ligjë, 
atëherë pse t' a kemi Ministrin e Dre] 
tësis dhe do t' i lutëshe Z, 'Vlinistrit 
të heqin dorë. Un due të di] se çë fa. 
rë pieset do të merret në komisjon 
Minis. Drejtësis e me çë farë njerëzish 
do të bahet ai komision, se oren e Iu 
ndit po na kërkohen '. 000 nap. e du, 
het të dijrnë se si do të përdoren kë 
to, Do të na paraqesin Z. Ministri nji 
organizim apo vetem na kërkon ketë 
kredi. Në qoftë se kjo kredi asht për 
me përkthye ligjë, un jap dorëheqjen 
qpshë sot nga Deputetsija qi të për 
këthej ligië. Në qoftë se ka tjetër qe 
llim, atëherë ndron, po duhet t'a dij 
me. cc farë kompetcncet do të keP 
Këshilli i Shtetit qi po kërkohet, 

Pastaj u tha, se budgetin t' a vo 
tojmë sikur se asht, dhe mos të pra 
nojmë shtesa. I falemnderit atyne qi c 
thonë, po këto janë a'a qi përkrahne 
shtesa për të tjerët e Z. F. Rusi asht 
nji ndër ata qi ka përkrah sh.imin e 
rrogës të Kryetarit të Parlamentit, Pa· 
lamenti ka të drejtë të presin edhe të 
shtojë. Në komision kemi kerkue të 
bahet klas.fikimi, po nuk e deshtë 
mirë se nuk u ba klasifikim, po nga ana 
tjetër nuk d. m. th. qi të përmetojmë 
t'u hahet e drejta atyne qi e meritojn 
mbas shkallës së nëpunësis qi kan. 
Prandaj përkrahi proponirnin e Z. Ka, 
sos, se si ash: e mundun qi Nënkrye 
Prokurori të gjindet me nji rrogë nii 
soj me nji kryesekretar. 

Nënkrye Prokurori xen vendin e 
Krye Prokurorit, d, m. th, se asht në 
nji gradë me ant rrin e dikrirnit ; dhe 
asht kundra dinjitetit të Shtetit, ketë 
nëpunës të naltë, t' a lamë në nji ka 
t gori me nji kryesekretar, A asht e 
mundua për dinjitetin e vendit të mbe 
tet këjo e mberë, dhe çuditem si Mi 
nistrija e Drejtësis e ka cue kështu. 

NH Nenprokuror si pas detyrës e 
titullit qi ka, d het të rinë me shokët 
e tij. Gjithashtu edhe rroga e Krye 
sekretarit të diktimit asht e vogel e 
e vjen në nji gradë me nji protoko 
list archvis', se duhet Zotëni, se krye. 
sekretari i diktimit asht aj qi bashk 
punon me gjyqtarët ma të nalë e 
Shtetit t' onë, 

Prandaj asht nevojë qi këto të 
mbeta trashanike, lypen të korigiohen 
dhe ata nëpunës lypet të vinë në rad hen 
qi i përgitgjet detyrës së tyne. 

Z. H. VRiO\ll: (M. i D.) Detyrat 
e ko-nisionit do t~ jenë me studiu 
lgiët qi i p.rsht.t. n ma tepër vendit 
t' 0:1,:. Ministri i Drcjrësis nuk asi-it 
për me bamë ligië, po ka sorveljan 
cen e drejtimit të Ministris, dhe ka 
nji sekretar xheneral. Sa për katego 
rizimin, ky me të ve rt.të nuk u ba 
dhe kur do të bahet, do të merret 
parasyesh N' asht se e doni Z. [uej, 
mund t'i a shtojmë qyeshë tash, se 
edhe un jam d' akord. 

Z, H. MYFTIU: Këtu janë 4 pro 
ponime : shtesa e rrogës së ministra 
vel; shtesa e rrogës të K. Drejtësis, 
Nen Krpeprokurorit të Diktimit e Krye 
sekretarit të Diktimit. 

Nuk jam antar për shtimin e rro 
ges të Ministravet, se rrogen qi kan 
sot asht mjaft e mirë. Sa për Këshill 
tarin e Drejtësis, tue marrë para sy 
shë randësin e punës qi ka, e detyrat 
e nalta qi i janë ngarkue, i cili ka e 
dhe detyren e inspektimit, jam anëtar 
qi t' i shtohet. 

Sa për Nen Kryeprokurorin e Dik 
timit, ky asht në nji shkallë me krye 
tarin e Gjyqit të Fillimit, dhe nuk jam 
kundra qi këtij t'i shtohet, po atëherë 
duhet t' i sh !ohet edhe Kryetarve të 
Gjyqit të Fillimit. 

Sa për shtimin e rrogës të Krye 
sekretarit të Diktimit këjo ashte drejte 
se kryesekretari asht nii me antarët 
e gjyqit të fillimit, dhe jam antar 
qi t' i shtohet. 

Z. M. KASSO: Do të marr Iiale n 
persa u kundershtue mbi proponimin 
t' em. 

Kur Z. Mini3td i Dreitësis propo 
no] fondin prej 20.000 fr. unë me kna 
qësi e pranova, me gjithë qi nuk dij 
she se ç· farë nierzësh do t' ernnohen 
n' atë Këshille, se atje duhet të vinë 
njerëz qi të dinë edhe gjuhët e hueja, 
se do të përkthehen ligjët në gjuhen 
korntare, tue i studjue si pas zakone· 
vet e nevojës të vendit. Kam qene e 
dhe jam pro fondit qi proponoi Z. 
Ministri i Drejtësis. Sa për shtesen e 
rrogës së Ministrave: i përgjegjem Z. 
J, Erabarës, qi tha me qenë se kabi 
neti nuk asht i plotësuern nuk ka ne 
vojë qi t' i shtohet, dhe i tham se kuer 
të bisedojmë mbi shtesa, nuk duhet 
të marrim para syshë personat, po au 
toritetin e zyres qi kanë. Kuer nji mi 
nistër zevendson nji ministri tjetër, 
unë atë ministër e falënderoi se nuk 
merr ndonji rrogë z-vendsi]e, psesikuer 
të mirrte do t'a kishim pa; po për 
veç kësaj statuti ndalon qi nji nëpunës 
të ketë dy rroga. Kuer asht kështu në 
Statut e nii ministër punon në dy mi 
nis.rina, unë e falënderoi. Si t'a falë, 
nderoi duhet t'i jap edhe nji shpër 
blim, se sikuer u pa i pakët shpër 
mi i antarvet të Dhomës së Deputet 
vet, aqë ma tepër asht për Ministra, 
se Ministrat për dinjitetin e Shtetit, 
janë detyruem të mbajnë nii pozitë të 
lartë. . (Vijon) 
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81 S E DI M ET E S E N AT I T 

1 Pranohet. 
D e k r e t o i m ë j E. Në mbarim të votimet, do të 

Qi zgjedhjet të bahen në ketë më- , mbahet nji proces-verbal ku do të 
ndyrë: I shenohen votat e ç' do personi qi 

A. Nënkryesinë e Krahinarit formo- 
1 
asht voue dhe dy prej tyn·~ qi kanë 

het nji këshilli! tue pas: pranë si an· ; fitue votat me unanimitet ose me shu 
tarë Kryetarin e Bashkisë, Komandan- 
tin e Glendarmerisë, e Nenkomiseris 
e Policis atij vendi. 

Ky këshill redakton listat e tregë- i 
tarëve dhe banorëve të Sarandës qi I 

Mbledhja 35. 
E Hane me 26-5-26 ora 10 p. d. 

Mledhjen e kryeson Z; P. Evangjeli 
(Vijon nga num. 163) 
Na, Kryetari i Republikës Shqip 

tare mbas vendimit me datë 24-II-26 
të Këshillit Minisruer, 

Shqiptare qi shenohen në nenin e I rë 
të Iigjts relative me datë 28-11-25 të 
cilët nuk do të jenë prej banorëve qi 
kanë të bajnë me pasuninë e Shtetit 
në Sarandë. 

Votimi fillon n' ora 9 para dreke, 
dhe merr fund ora 5 mbas dreke. 

micë ma tepër se të tjerë-, prej zgje 
dhesve qi r dodhen aty, zgjidhen për 
arbitër si mbas nenit të I rë të ligdt 
me datë 28 7- 1925. 

Pranohet. 
kanë të bajrnë me pasunin e Shtetit i F. Kopja e proces verbalit po ate 
e qi giind-n në moshë 20 vjeç e ma I ditë ka m e ju paraqitë, Kryetarit të 
naltll., i Komisionit dhe te dy të zgjedhunit si 

Pranohet. arbitër do të lajmohen me skkresë 
B. Këto lista mbeten të rnvaruna I prej Kryetarit të Kës'iillit treguem në 

3 ditë nepër vende publikë të Sara- I nenin e I. rë të Jigiit me da'ë 28 7·925 
ndës. dhe giith ashtu ky njoftim do t' i ba- 

Pranohet. j het dhe popullit me shpallje të zakon· c. Ndër këto lista në qoftë se prej I shme. 
kathegoris së përsonavet të trcguern Pranohet. 
në paragrafin A drejtohet dokush pm- I G. Në mbarim të formaliteteve të 
tandue se asht përjas~t~e prej list_ë~ tre guerne në paragrafin c siperrne çd? 
pa pas ndenji shkak ligju-r, e drejtë votues verem në pikparnjen e abuzi- 
e shqyrtimit të kërkesav-t këso -dore mit në zgjedhjen e bame, murit t' i 
i lehet në kompetencë të ~(shil li~. na,ltë I drejtohet Gjyqit t~ _µaqit " .. De~_vinës 
përrnendun dhe ky shqyrtim do te per- 1 mbr, nda në tri dite tue nise qe nga 
fundohet mbrenda 24 orëve tue nisë I data e deklarimit të zgjedhunit të dy 
që nga mbarim i afatit të mvarjes lis 
tave dhe vendimi i shqyrtimit asht i 
premë. 

Pranohet. 
D. Në mbarim t' afateve të përme 

nduna në paragrafin B C fillojnë vo 
timet për zgjedhjen e dy anëtarëve 
arbitër nen shtetas Shqiptar e qi ba 
noine rnbrenda kufinit të Republikës 

arbitrave dhe gjyqi detyrohet me e 
perfundue çështjen rnbrenda në dy 
ditë. Vendimet kso dore janë ti: preme. 

Pranohet. 
H. Na rasë qi të vendoset prishja 

e zgjedhje prej gjyqit në fjalë bahen 
zgjedhje të reja si mbas dispozitave 
të kësaj shtojcë. 

Pranohet. 

I. Këto dy arbitra të zgjedhun 
nuk marin iesë n' atë komisjon para 
mbarimit t' afatit kundershtimit mbi 
anulimin e zgjedhjes pa marrë fund 
Gjyq: në favor të tyne, 

Pranohet. 
J. Arbitra! e zgjedhun prej t' in. 

tl resuernve me ketë mënyrë po nuk 
vazhduan rregullisht në Komisjon ar. 
bitrare per me përmbushë detyrat e 
ngarkueme me ketë ligjë, e po nuk e 
muren parasyshë thirjen e Kryesisë 
së Komisisë arbitrare të barnun me 
ndërmjetësi t' autoritetve adrninistra 
t ve të vendit Ministrija e Financavet 
r sht kompetente me i dhanë dhe uji 
afat pr.] 24 orësh. Mbas këti komu 
nikimi po nuk u rregulluen në per. 
mbushjen e detyrës tyne, Mini-slrija 
e Financavet dyke i quejt këto dorë 
heqës asht kompetente me i urdhënue 
Kryesis Kornisisë me . veprue ml! dy 
delegatët e Ministrive dhe t' intere 
suemit e humbin të drejten e marjes 
pjesë në ketë kornisije. 

Pranohet 
Shtojcë e paragrafit C. lë nenit li. 
K. Ve dimer pe· caktimin e qira- 

vet të vjelit te fundit, kanë fuqi [dhe 
per kohen e ardhëshme deri në lirim 
të godinave ose deri në të lidhunit të 
ndenji kontratës. 

Pranohet 
Shtojcë e paragr-trt I. të nenit Ill. 
L. Ministrija e Financavet eshr 

e detyruem me i dhanë afat pagimit 
të detyruemve me këto vendime nii 
kohë prej dy muejsh e dr ri me dy 
vjet me kiste të caktuerne si mbas 
gradës, shumës vendueme 

T' inreresuernir per me mujt me 
perfitue nga kjo e drejtë janë të de· 
tyruem me i paraqitë zyres permarue 
se aktin e Ministrisë Financavet per 
caktim afati e të kisteve me gjith nii 
dorzani të ligjësh me. Pranohet 

Shtypshkroja ,,Nikaj,,, Tirane 
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~EPUBliI:K.A 

Nr. 165 

Fletorja 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

=========================c:c======== ================================== 
PAI rIME: për ,rjl mot fr. ar 12 në li Dr ejtlrnt : Zyra e Shtvpit \\Nii copë t javës fr. ar 0.25 ; aj! copë 

Shqlpni ; fr. ar 20 Jashta; T I R A N Ë e javës së kalueme fr ar 1.00. 
==== =' 

PERMBAJTJA: 
Shp e Gjyqeve, Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ 

Shp. e Gjyqevët 
Në Gjyqin Kriminel të Giinokas 

trës që rodhi me dyer të hapura ku 
nder të pandehurit Mehmet Mazes nga 
Lazarati dhe Veledin Bolenes të dy 
të aratisur dhe! të pandehur Mehmeti 
për hajdutlle k e vrasje të ndryshme, 
të Rs qe Llukës.. t' Avni Behbiut dhe 
Vahii; R. Hirit nga Lazarati dhe Vt· 
ledini për jatakllek çetes brigante së 
Mehmetit me shokë, këjo Gjykatore 
me vendimin N r. l 39 D. 20- s- 1926 
vendosi fajësinë e të pandehurve: 
Mehmet dhe Veledin me krim dhe de 
nimin' e Mehmet Mazes me vdekje 
dhe të Veledin Bolenës me 15 vjet 
burg të rendë po të përkohësbrne dhe 
ngarkimin' e 1682 'groshë ari spese 
Gjykore për mbi ta, 

Gjinokastre 21-8-1926 
p. 985 Kryetari : 

* 
Në padien civile të rjedhur faqe 

sisht e të ngrehur para kësaj Gjyka 
toreje prej Hiqmet Salihut nga Del 
vina, kundra Pavllo Cunidhit nga Se 
randa sot me banim të pa ditun, për 
pagimin' e 275 napolonave! ari, kjo 
Gjykatore me daten 13-7-926, ka ve 
ndosur betimin' e të paditunit Pavllo. 

Pra me anen e kësaj shpallje thri 
tet i padituni Pavllo Cuuidhi të pre 
zantohet përscnatlsht para ketij Gjy 
qit me datë !8· ll-1~26 për përmbarim 
të besë, dhe në rastin' e kundertë do 
të veprohet si mbas ligjit. 

Giinokastre, 10 9-926 
Kryetari: 

* 
Në Gjyqin kriminel të Cjinokastrës 

që rodhi me dyer të hapura kundër 
të pandehurit Nashe Kungullit nga 
Pcpeli, i aratisur i pandehur për që 
me datë 8 10-925 ka shnderuar me 
forcë tue i bamun veprën pederastike 
djalit moshë vogel Pavlle Thodhoriut 

' nga ay katund, kjo Gjykatore me / 
vendimin Nr.' 130 datë 9 8· 1926 ven- , 
dosi fajesinë e të pandehurit Nashe 
me Krim dhe dënimin e t j me 5 vjet 
burgim lë rendë po të perkohëshrne, 
dhe: ngarkimin e 130 groshë ari për 
mbi te. 

Giinokastrë, 1 O- 9-1926 
P. 982. Krye!ari 

* 
Në Gjyqin Kriminel të Giinoka 

strës që rodhi me dyer të hapura ku 
ndër të pandehurit Lipe Naqit nga 
Gjinokastra, i aratisur, i pandehur për 
që me datë 8-12-925 ka vjedhur te 
sha të ndryshme të ankuesit Ferhat 
Mazes në Gjinokastre, kjo Gjykatore 
me vendimin Nr. 129 datë 9·8-26 ve- 

ndosi Iajesinë e te pandehurit Lipe 
me krim dhe dënimin e tij me 3 vjet 
burgim n randë po të përkohëshme 
dhe ngarkimin e 130 groshë ari për 
mbi te 

Giinokastrë, 10-9-1926. 
r. 981 Krydari: 

Shp. e Kadastrës 
Z. Z. Koço Çoka e Kiço Çoka bi.t 

e Thimjo Çokos nga Brezhani kër 
kojnë regjistrimin e një «Hoteli» i 
gjendur në trek të Këlcyrës dhe i ku 
fizuar: Pr. udhë, Për Ali Meto, Dj, 
Liko Trallo e M. Fejzi Tolarin të ci 
lën e kanë bërë të vetin. 

Përanda] kushdo që ka nonjë ku 
ndreshtim brenda në 15 dit nga daa 
e kësaj shpallje të prezantohet në Zy 
ren e kadastrës Permetit ose në N. 
prefekture. Për ndryshe në mbarim të 
afatit të intersuemevet në bazë të ve. 
ndirnlt k. administratës do u jepet le 
tra Zotënirn. 

Perrnet 15-9-26 
p. 979 Nëp. Kadastrës 

* 
Z. z; Ismail Bektashi, e Tefik Ta. 

hiri nga katundi Vinokash, kërkojnë 
titra Zotenim për 1 shtëpi perdhes e 
me kepsh të, I një kopsh !t\ I korije 
ti5 vogël dhe për 10 ara, të gjendura 
në Vinokash e me emra e kufi It she 
nuara në deshrnin e pleqesis të cilat 
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u rjedhin trashëgimisht ra atër it e 
tyre dhe i zotenoinë.e i në dorcsojnë. 

Perandaj kushdo që ka nonjë ku 
ndrështirn e ko.rtestirn ose çla.do ins 
truksion rë lypun mbi pronj u e të 
nalt përmer durve, brenda në 15 nva 
data e kësaj shpallje të prezantohen 
në Z vren e kadastrës Përmetit ose në 
n. pr.dekturë.' Per ndryshe ne rnbrrim 
të afatit të tnteresu.mevet në bazë të 
vendim këshillit administratës do u 
jepen letra Zot.nim, 

Permet 15-9-26 
p. 978 · Nëp. Kadastrës 

Bise li rrner e 

* 
U oja 
Korije 

[; u f i t ë 

Lind. Proi. r-, A~ f '):idik, Vet Sh,~ 
ban Islam jug Hysni R 

Ve.idi 
Lavdan 

Dynym 
10 

Si tregoh.t kë u r alt,' ri.~curra e 
pc lujs'ime q zo'."0h, t pr i n,:.- koh> 
10 gj 'të pa ndonji dokt·.~·~r t z ortar 
ns a i q,;ajtur;i Hemen ltd.::, Giiino- 

SESJON""4 

B I S E O i r~] E T , ~: 
Mbledhja e 50 .. 

E Marte ';5 Mai 192~ ora 4 mbas dreke 
(Krvf -;~,, ::-;:;nkryetari Z. Ko!ë Mjeda) 

(, ! ga nu r'. !o4} 
Une qi r opouoi shtesa për rrogen 

e mirust.avet, kam qenë kundërsh.ar 
i sh ti mt te rrogës të Kry etarl t të 
Parlameni't, po ku, u pranue kë]o për 
konsequencë dune· të pranohet edhe 
r ër ta. 

Vi tan. re fjalë, e z. H. Muftiu', 
i cili Nd. l\.ryeµrokurorin e vuri: n 
nii gr,,dë mt: K-~eturin e Gjyqi: të 
Filli-nit. Nji i nuk asht i drejtësis 
mund t'a besoi -ë kë.e, po ata qi ianë 
të drejrësis nuk e b ssojnë, se po t'i 

kishte nder 11e n1i g~vk:ite epelit nji 
Nd. kryeprokuror, do të vinte në gradë 
në mos me k ryetari n e apelit, me 
antarin e ap.Iit. Pozita e diktimit asht 
shumë e lartë në nii Shter, dhe për 
-diniitet, lypet' t' i shtohet rroga. u;ë 
për këto përsona, pa marrë parasyshë 
kapacitetin e tyne, po për pozt.,n e 
fartë qi mbajnë, kërkoi t' l1 shtohet 
rroga, e gjithashtu për kryes:kr'tariri 
e Diktimit, 

Z. N. KIÇI: Kam të drej'ë t'i tha.n 

I 

e.Jhe vetë dy ~·nt' Z. h'.120 th:- ma 
pare se b.sedirnet t ... rlarner-tit t,; 
shtypen, qi t; n.arr ves h populli se 
ç' do bujnë pt.1r[~1·":t ucsit e i i. Populli 

' ka me i l ënduc m : gëzi11, \u~r të 

shofin se e kemi r ind i...· -r-c gj,th ;_ 
farë talrn-:sr, se m : ti.' vcrtc.ë e ket"li 
ndreqë p.~r Iaq> :~ bardhë ! I kemi 
vu ~ edhe t:..:ksë kn". m:-,i. rnl.i k,:?: 
volguri e ba izinë. i k, m= vu· rakse-i 
e duhanit, dhe t.shti po f,fri,o:inë t'i 

shtoimë rrogat nicnit e te trit. 
Për hatrin e Zotit, !ë m v-do imë 

nii grimë për ketë prpull. se në ky 
popull na duhet e mo-ii kësi-oiir. 

Z. M. Jl'!C .•. : (Vl. i P. B e Z. 
V. P. '.') \.\;ni,,, · •• t ruk e praioinë , 
sht s.n ,_ rro~:(~, dh jr f':llen nderit 

Z. EREB!\R \ : 7')ti ~·,-vo;r ... 
Z. M. KA.SO : Na n111; proconoimë 

për përsona, po për ministra. 
Z. KRYETARl: Kemi 5 proponi- 

me, 
Kush asht antar për shtirnin e 

ka-tra, 1 përmenduri dcshron ta rcgii 
stro: mi emër të vet me të drejtë 
zotnimi. Pr.'.', n,: qoftë se ka ndonii 
kundrcsl.ttm lë pa njohur duhet bre 
nda 15 d tëve k·~st'i shpallie të paraqi 
ttt N, np e.ektun ~ ketu, për ndryshe 
as nje pretendim nuk rneret para sysh, 
dhe t' int-resurnit i lihen ritra: zot 
nucs 

Balrs h 15 IX 9.:o 
P !O p, !l8'). Zrra Kadastrës. 

D 

IV 
I I_ 

JET 
f{us:1 asht cntar për shtimin ·e 

rrogës të ~d. Kryeprokurorit, të ngreh 
dore-i ? 

..• bct~t ne pikcë -: nuk p.anohct, 
Kush :..:;1~t znt.r për . shtescn e 

rrogës !: krycs,kr.,:1rit të Diktimit, 
:~ ng eh.n dcr, n ? 

Mb.tc.t n..: pakicë c nuk pranohet, 
Kush _a,'.!t antar, p.!r pranimin e 

londit për. 20.000 fr, ptr ligtë, të 
ngreh.n Jore.i ? 

Pranohet me shumicë. 
Bahet 3 r.iinuta pushim (Kryeson 

Z. K. Kor'a) 
Z. i(RYETAf\l: K'rni në Kap. e 

l n irvshimet e ko.nisioni, Në givqin 
c paq it tt: Korçës, ~ htohet nii kopist 
me Fr. a. i ~0:) në muej ; në zyren 
-riotari ;sërmbnrues të Korçës» shto 
re, nji nd noteri me Fr. ari 160 në 
mu.i, dh: nji kopist mi; Fr. ari 100 
në muei. 

Z XH. Y?I : Tue marrë para sv 
shë punët e tepërta qi ka Korça, dhe 

rrogës të miuistr.ivet, të ngrehin do- l mbassi me përsonalin qi ka sot zyra 
ren? e noraris nuk. rm.nd të kryj~ punët e 

Kus:1 asht ant.fr për sh tim;.., e popullit lut-na të pranohet shtimi i 
rrogës të Kë;hi!ltarit Drejtës is? Mbetet nji ndihn,·;s-noteri e nii kopisti, e 
ne pakicë e nuk pranohet. gjithashtu edhe të nji kopisti për gjy· 
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qin e paqit, 
Z. F. RUSI : Mb:1'.,Si kemi shkuc 

mbas principit, qi nuk d ihe. të pr i 
nojmC asnii shtes:', unë proponoi qi 
të refyzohet. 

Z. H. VR!O;-H: (M:n. i Drejrësis) 
Korça ka shume pun,' e asht r.cv ojë 
për ketë personel, dne Ju lct.rn 'ë 

pranohet. 
Z, K. MJEDA: P;e kër! ohet të 

bahet nji gja vetë 11 për prefkturen e 
Korçës, se edhe të tjerat prdt.v.tura 
qi janë sa Korç, kanë edhe ato pu ië 
shumë dhe po të pranoirn ' për nj_ 
njin, duhet të p-ancjmë edhe për 

Per s'itypshkrirne merren v-sht, 
rregjistr.1t, a:;tct not.., j:d . S2 per bib 
lioekë mbasi kcrn: prir ue të vzzh- 

dojmë rn : 1 giet e Turqi-, J·~,r·i rë de 
tyrucrn t' i sjellim ng1 [ashtë e t' i 
u u përndaimë gjyi;c'.or ve t', ena. 

Z. M. KASO: Në komision kur 
as'it bi.edue cr . 4 a-ht venuue qi të 
shquuet sa ja ë për bibl,.,ottkë, sa per 
shtypshkrime e sa p -r revisë, 

L F. RUSI : Nu, marr v.sht pse 
Ministr,ja ka kerkue 5000 fr. ari per 
mobiljc, mt-as: gjyqet mund bahen 
idare me mob-I t qi «a i. Mbasi pra 
nuem fondin p.ej 20.000 fr. ari për 

tjerat, I ligjë, j irn i me.rdjcs qi këto 50CO fr. 
t. H. VRIONI. (Nl1n, i Di e.tësis) ·, per rr obilj : ,~ hiq-n. 

E verreë fe edhe ;J,::fo\tur~t e tjera z. H. VRrONf: (Min. i Drcj.) Si 

.mtar qe ~ pranojmë, po per qender jo. 
Z. F. RU3l : ?,1':,;, ri i Drejtësis e 

qi nuk I ka fajin veti. ;,se e k:: futë per GC· 
Qe nder 

600 
400 

qi janë sa Korça kan i p11", r o •. s 
ndenji rrefekturë nuk rrun J të ba-a 
sohet me Korcen, dh : pran I. i ju IL!· 

km të pranohet. 
Z. A. H i\STOPALL!: Nl'k rr-und 

të pranohet v, tern për nji prefekturë, 
po në asht se pranohe t për 1ë giith 
prefekturat njiso] 

. Z. KRYETARI : Ku h a-ht 
i pranimit, të ngr .l.in dor. a. 

Mbetet në pakicë, kështu 
pranohet. 

Kap. I. u p-anue si pason : 
Art. r Rrogë Cer.d cr Qarq : 

,, 31,200 6!7.280 648.480. 

I 
Z. V. BA l\,HHA : Në ketë Kap. sho-1 

fim Fr. ari 10.000 fond res rv,', 9000 
per shtypshkrime e bibliotekë. Out: të 

dii se çë janë këto e perse janë, c sa 
janë për sec.len ? 

Z. H. VR!ON!: (M. i D. Neve kc- 

Rrogë Zav. 
Kap. 2. 

e dir,i Z c j uej në scum gjyqe nuk 
ka as k..rriga dhe k o shumë asht 
do, mos e nevojshme, dhe k o ruk 
asht për qender, po p r qarq '. S '· u - 
m. n qi ishte vje! .ië budg.t 1 a kemi 
dna.ië d ktimit, se mt të vertc.ë ka 
pasë n voji'., 

Z .. R DELV!:·iA: Në asht per qar- 

z Z1:.·rm e drt.ë 
J Shtypshkr ime 
4 Bibliotekë 
5 Re\' ista 
6 Të ndrpslme 

8. Qi a zvr!e 
8 Riparcclon zyrj ; 
fi Kremtime 

10 Vc shje e mathje shcrl.torësl; 
t l Të pa paraparne 

mi 7 gjykatore fillore, dhe s hurna për 1 12 Mobilie e maqna shkrrni 
mobile asht mbeshtjellë në qcnder, po 
kjo asht uër qarqe, se gjyqet e qar 
qeve nuk kan fare motiile dh · sik ir 
të shikoi n detaj t, k;o shu-në nuk 
mjafton. 

Kap 3 Uuht'm e"dj,të 5.000 
Kap i- ~hrJerbli;n avokatavct 
K2p. 5 Perkth'm l'gjësh 
Kap. 6 Shnenzime per shkollen 

e Dreitësis 

nder kuer se ishte për qarqe. Prandej 
nuk e p•a cl. 

Z H. VRIONI : (/Vlin. i Drej.sis) 
i'lt ve kuerdoherë sh u men e mobilavct 
e k "mi lutun në qender dhe i a kemi 
nda qar qevet si mbas nevoet qi kanë 
P"Së. 

Z. R. TvlATI : Të ndershëm shokë, 
Ju lutem të shkoni në gjyqin e 

fillimit të Tir.n ;s, ku mobilat mu· 
r.gojrë Lr', dh : avoketnit atj~ rrinë në 
nji 0:rasë si me kenë hamaj. Prandej 
u luten te1ë sl-iurre t' a pranojmë. 

Z_ N. xrcr. Në bndget.n e kaluem 
kishte 500G franga per mobila, ç· u 
banë këto pare ? 

Z. H. VRIONI (~,lin, i D.): Kre 
d1ja qi ka q.në vjet dër rnobilje i 
asht dhanë diktimit, dhe difte sat ndo 
dhen në Ministrin e Fm-ncaver, 

Z. LLOGORi: M: ka ra rasti me 
h_rem në gjykatore, dhe m' u duk si· 
kuer me hye në nji kopshtë zologiik 

Z. KRYET ARI : Kush asht an tar i 
pranimit të shumës prej 5000 fr. për 
mobile, të ngrehin doren 

Mbetet në pakicë, kësn-u 
pranohet. 

Kap. 2 

qi nuk 

e pranue si 
Qarqe 

9.SOO 
4,720 

pas;" 
F a ~·a a.i 

10500 
5.(20 
5.000 
3.0'.JO 
.l.000 
zco 

24.020 
500 
500 
300 

5.000 
3060 
1.000 
200 

3.500 20520 
500 
500 
3JO 

23.320 30.350 
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Kap. 7 Gjyq i posaçëm per faje 
politike :s.200 

Pranohet 
Kap. 8 Fond reservë 

ZANA : Ky fond të ngreh, t. 
Z. H. VRINI (Mio. i D.) Po shof 

nii kurani për ngritjen e fondit 
resrrvë. 

Ky fond asht kuer mungon prej 
nji artikullit e atëherë plotësohet prej 
këtij fondi, dhe kjo bahet me vendi 
min e K. Ministruer. Prandaj lutem 
të pranohet se asht tepër e nevoj- 
shëm. · 

Z. KASO : Në komision kuer u 
bisedue mbi fondet reserv ë kemi ker 
kue shpjegime nga të gjithë ministri 
nat, dhe ketë fond nuk e kemi pranue. 

Shumica e Komisjonit e ka pra 
nue, po mbasi Ministris së Drejtësis 
ju pranuen 20.000 Franga për përk 
thim e pregatije ligjësh, më duket se 
asht nevojë qi ky fond të suprimohet. 

Z. KRYETARI : Kush asht antar 
për pranimin e fondit reservë, të ngre 
hin doren, 

Mbetet në pakicë, kështu qi nuk 
pranohet. 

Kap. Subvencion i sheriatit 100.000 
Ndryshimet e Komisjonit : 
Fet, me qenë qi dependohen në 

Ministrin e Drejtësis, fondi fr. ar 
70.GOO qi figuron në budgetin e Min. 
të Mbr. n' ernen «subvencion i klerit 
tre besimesh, nzrihet dhe i shtohet 
fondit 100.COO të kësal ministrije, dhe) 
emni i këtij fondi ndryshohet e bahet 
"subvencion i tre besimevet,,. 

Z. H. VRIONI (Min. i Dreitësi.) : 
Lutem qi 70,000 frangat të lihen prap 
në budgetin e Ministris së P. M. 

Z. H- DELVINA: Ato 70,000 fr. 
thorn të mbeten në budgetin të Min. 
të P. M. si ndihmë klerit të tre besi 
mevet. Unë jam kundra qi Shteti të 
japë subv-ncion pa xhemate, dhe në 

25.200 

10,000 10.00 o 
asht, se i jepet njenit duhet t' u ep et 
edhe xhematevet të besimevet të tjera. 

Z. M. KASO Këto dy fonde janë 
bisedue gjanë e gjatë në Komision, 
dhe kështu si janë paraqitë janë 'pra· 
nue nga shumica e komisionit. Unë 
kam qenë kundra këtyre dy fondeve, 

. nga njera anë se giendja e arkës s'onë 
: nuk permeon, dhe nga tjc ra anë m ~ 
qenë se Statuti nuk nief asnji fe zyr· 
tarisht, Shteti nuk asht i detyruern t'i 
ndihmojë Ievet. Për këto dy shkake 
asht nevojë qi të ngrihen këto dy 
fonde. Po në asht se këto dy fonde 
do të pranohen, nuk kam kundershtim 
qi t~ këhehen në budgetin e Min. 
P. Mb.endshrue, po proponoj qi të 
dahen si mbas proporcjonit të tre be· 
sirnevet, pa i dhanë nji preferencë as 
kerkujt. Unë nuk jem arrar qi të pra 
nohet, po në qoftë se Dhoma e pra· 
non, të ndahet si mbas proporcionit 
të fever. 

Z. M. JUKA (Min. i P. M): 70,<JOO 
franga per ndihmë të klerit në bud· 
getin e Ministris të P. të Mbrendshme, 
e qi Komisjoni i ka këthye në budge· 
tin e Ministris së Dx jtsis, nuk janë 
sot, po tash sa vjet. Prandej i lutem 
Parlamentiit qi 70.000 fr. të këthehen 
prap t ë budgetin e Min të P. Mbre 
ndshrnc, dhe këtu r.ë budgetin e Mi 
nistris te Dreliësis të mbetet shuma 
100.000 franga. se këto mund të qu 
hen si nji fond i mshehtë, 

Z. J. URSHlD : Kuer u vendue në 

prej 100.0CO fr. për sherjatë, po Ievet 
tiëra a i epet? z. Ministri i Mb. thotë 
se këto mund të quhen si nji fond i 
mshehtë, ne asht kështu le të shtohet 
ai fond, dhe të marrin edha fetë tjera 
si merr sheriati. 

Z. Q. KARAOSMANI: xe.o 100.000 
franga qi jepen Sheriatit janë per vak· 
fe qi i qa marrë Shte i. 

Z. H. VRIONI (Min. i Drejtësis): 
Qeverija nuk i a ep sheriatit ket sub 
vene.on për vakf'e, po si ndihmë deri 
sa Sheriati të rregullojë t' ardhunat e 
veta. Ky subvencjod mund t' i epet 
sirnj et e mot jo. 

Z. H, RUSI : Këjo shumë ka qenë 
mot për mot në budget, dhe asht për 
nevojat e sheriatit se nuk round të 
roinë me t' ardhunat qi ka. Mos dha 
nja e këtvne 100.000 Irangavct mund 
të na shkaktojnë nji dam moral shunt 
të math. 

Prandej jam i mendjes qi të pra 
nohet e mos r' a zgjasim këtë b'se 
dim. Për vjetin qi vjen Qeverija të 
pregatisë nii projekt-Iigë mbi rregu 
llimin e 1' ardhunave të tyne, edhe 
prej bu Jgetit t' onë mos t' i japim, 
po sa për simjet t' a pranojmë. 

Z. F. VOKOPOLA : Po të shofim 
budgeter e vj etit të kalucrn, po të she 
frrn se edhe atëherë janë ba obsërva 
cione, dhe mendimet janë në favor U:! 
subvencionit, dhe të gjith kanë perfu 
ndue tue Iavorizue ket subvencion. 
Qpshë me 1912 kuer u ngr.t flamuri 
shqiptar, Shteti ka vue dorë mbt f pa· 
suninë qi ishte re gj'strue vak]. 

Z EREBARA: Ministti e kundei 
shtoi .. 

Z. F. VOKOPOLA : Ac; fjalët e 
Komision bartja e fondit prej 70.000 ministrit as të deputetvet, ketë të ver- 
fr. qi ishte në budgetin e Min. së M. tetë nuk e rëzojnë. 
në atë të Ministris së Dreitësis u ve- Do lë vi në fjal -n e Z, Ks ssos qi 
ndue pse Ie.ë janë të lidhuna ml: Mi- thotë se Statuti nuk njef asnji fe zyr- 
nistrin e Dreitësis, edhe insistoi mbi I tarisht. Këio ash! c v .rte të, po mos 
ketë pikë. Këtu caktohet nji shumë t'u ndihmojmë Ievet, a'ëherc do me 
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thanë se duem t'i shkatrroimë, Ato 
arësye qi ishin atëherë per pranimin 
e këtij subvencioni janë edhe sot, dhe 
;comisjoni e ka pranue. 

Vimë në cësh[en e 70 000 fra 
ngave qi kërkohet të këthehet në bud 
zetin e Min. të P. Mbrendëshrne. Q~- 
"' llimi asht qi Ievet t'u ndihmohet, dhe 
në i epet nga këio Ministri apo nga 
ajo';tjetrJ, qellim! asht nji. 

Prandej t'i pranojmë e mos të hu 
:nbasim kohen kot. 

Z V. BAM.IHA : Do të jemi në 
mendje qi këto dy fonde të hiqen krejt, 
po pas arësyenavet qi rëfyen të nde. 
Deputet e Beratit e të Dibrës jam i 
mendjes ~ edhe unë qi të pranohen, 
mbasi fetë nuk,rnund të mbahen ndry. 
she. [srn plotësisht d' akord me komi 
sionin qi fondi të hiqet prej Ministris 
5ë Mbrendshme e të vihet në budë 
getin e Min. së Drejtësis, dhe këto 
170.000 franga të dahen proporcio 
nalisht dhe t' u epen autoritetevet fe 
tar të ndryshern. U11ë këtu ndigjova nji 
fjalë shumë të randë, se fondi qenka 
përdorë si fond i mësheftë; në qoftë se 
këjo ka ndodhë deri tash nuk duhet 
të ndodhin paskëtaj. Në qoftë se Shteti 
do me të vertetë të ndihmojë fetë qi 
të naltësohsn mb' atë shkallë qi Atdheu 
të shofë dobi prej tyne, lypet të ndih 
moh-n jo f'shetazi, po çiltas. Nuk mund 
të pranoj nji fond të rnësheftë, ja për 
klerin mohamedan, orthodoks apo ka 
tolik, sz po të jetë kështu Qeverija i 
jep kujt të duen, e jo !ë gitthve. Në 
qoftë se do të përdoret mësheftazi, atë 
herë nuk do të kemi njerëz qi blehen 
e shiten. 

Z. M. JUKA (Min. i P. M.) Minis 
trija e Mbrendëshme nuk i a ka dha 
n':! mësheftas, po açik, po këjo asht 
nji rregullim qi ka rninisirija e mbrerid 
·shme për çështje politike shtetnore. 
Prandei lutem qi fondi pre] 70,000 fr. 

të lihet në ministrin e mbrendshme. 
Z. M. KASSO: Qi të kuptojnë ca 

nga të ndershmit kolegë qi nuk kanë 
qenë n' Asernble, do të tharn pakë 
fjalë. Kë]o çeshtje ka ardhë n' Asernble 
edhe atëherë csht vetëm për ketë mot 
ct. m. th. se këio arësye qi u tregue 
vjet nuk paska qenë arësve. 

Z. Q:mal Karosmani na kujo] vak· 
Iet. Ne asht se Qeverija ka marrë vak 
vet asht nevojë nji orë e me parë të 
i - këthej, se Shteti nuk mund t~ b i 
het grabitës, po unë nuk e dijë qi 
Shteti të kenë marrë mallin e hue]. 

Thotë Z. Fiqri qi asht nevojë të 
ndihmojmë xhcrnjetin. E pranoj edhe 
unë, po deri sa të pranojmë ketë, du-' 
het të pranojmë se ka xhernjete edhe 
për katholik e orthodoks, Ne u inte 
resofshim për xh-rnjetin musulman, 
duhet t' interesohemi edhe për arë të 
katolikve e t',orthodoksve, pa nJonji 
përjashtim. Prandej jam i mendjes o 
100 080 ose 170,0.JO si pas proporcjo- 

Pastaj nuk asht edhe nji shumë e 
madhe, dhe do t' ishte nji rrezik po 
t'i hiqet klerit kashaia prej gojet, se 
njerëz ma egoiste se klerikalët nuk 
ka, dhe kleri po s'e pat stomakun 
e mbushun, nuk ka as kombësi, as 
kurgja, Prandej un tham të [pranohet 
kështu si e kërkon Qevcrija,··~ dhe ne 
daçi punojmë ndryshe e nuk i japim 
kurgja, po atëherë t' a dilmë, të ma-. 
rrim valigjet et' ikim! (DL.ertrokitje). 
Z. Dr. S, POJANI : Nuk kundershtoj 

qi këto 70.000 fr. të lihen në budge 
tin e Min. së mbrendshrne dhe t'u da 
hen tre besimevet Këto iOO.OQO Ira 
Nga janë kundra vak levet pasunis qi 
i janë marrë. Prandaj të pranohet kë 
shtu si e ka paraqitë Qeverija. 

Z. li. MYFTI: Arsyet qi'.parashtrurn 
shokët e rnij janë të drejta, vetëm due 
të pye s Z. Mioistrin e Drejtesis, qi ka 
suveilancen, ki:jo shumë a epet për 
qendrën apo qarket ? ... 

Z. XH. YPI: Kuar.lohcrë qi ka ar- 
nit të Ievet, j1 Ministrija e Drejtë sis, dhe këjo çështje në Parlament janë ba 
ja e P. të Mbrendëshrne, t' u ndahen bisedime shumë të gjata. Si e dini në 
xhernjetevet të këtyre besirnevet, si u Shqipni kemi trij institute fetare, dhe 
bje pas analogjiler. subvencioni qi i epet këtyne asht· 

Z. M. JUKA: (\t i P. M.) Këto nji subvencion politik. Ata qi dijnë 
70.000 Frang kan qënë edhe ma për- historin, do të thonë, se sot Iatbardh- 
para në budgetin e Ministris të P. M. sisht kryetarët e tevet l' ona janë na- 
dhe kë:o daheu açik, dhe nuk i jepet cjonalista, ky subvencion duhet t'u 
vetëm xhemjetit mysliman, po xhe- epet gjithnji. 
mjeteve! të tr , besirnevet pas proper- Sa për ndarjen e nii pjesë në Mi-· 
cionit. nistrin e Mbrendshme, nuk kam gja 

Prande] lutemi . qi të pranohet të p .r të thanë, vetëm tha:n se nii sub- 
mbesin në bugctin e Min. së Mbrend- vencion qi epet prej dy ministrivet, · 
shme. nuk asht nji gja e rnëshelte, po ie di 

z. K. MIEDA : Desha të th im :..'!.:., të giithc bota. 
tërn pakë fjalë, se tue lul.ue klerin, Z. H. VRJONI : (M. i Drejtësia): 
luftoj me vedin, Në kohë turkis kleri I përgiegjërn Z. Muftiut, se Ministrija 
ka qenë vegël e turqvet, slavër, ita- e Drejtësis subvencionin i a ep drejt 
ljanvet e austrijakvet Ne na .ka xanë për drejt gjyqit :të naltë të Sheriatit, 
taksirati e duhet t' i japim subvencion dhe e ndanë vetë. Prandej nuk i to- 
klerit, se po t' ishte populli i jonë 
ndyshe, unë do t'i thoshe të gjithë 
klerit -mer haha-. 

kon Qeveri, kontrollimi i tij. 
Z, H. UR)HlD: Në asht se shu- 

ma prej 70.000 fr, do të mbetet në 
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budgetin e Ministris së l', Mbrendsh 
me, dhe 100 000 fr, ari në budgetinin 
e Ministris së Drejtësis, atëherë shu- 
ma e 100 000 fr. t'u epet xhe mjetit 

nizohen të gjith~5• N0 asht s: Z. :\1i- ! ~,tholik do të varet në je tescn korp, 
nistri insiston p. r .nbajtjen e këti] fo 1- ! sor, dre] të për drejt ;rn;a arka e Shte. 
di si nj. fond sekret, nuk jam kundra, ' tit shqiptar. Kë]o 51.1më q. nroponoha 
po jam i mendimi: qi k~:io dy Io.ide nuk del, dhe pra rde] lus të nd, Qeve. 

moharnedan, dhe shuma prej 7u.OOO fr bashkohen n~ nji, d'.'e t'u n.iahet ri në qcfrë se bahet ky koc kordat 
fr. të ndahet ndermjet të xbemjetcvct Lvd »oporcion . .lisht. mbrcnda vietit, ç' surnë duhet, qi mos 
orthodoks e katholik, se këtu thotë [ Z. i\i. JUKA. (\1. i P. M) lër këto t~ kemi n •.. vojë me bamë shtojca. 
për tre besime. 70.00J fr •. nga gjitë c r;;cn · u dhanë I. J UR"IH!D: Mc qenë se 70.00J 

Z. M. JUKA (\t i P. !\l ): Këto s'1p:rgi:n,' dhe këjo nuk asht ,iji sub- Fra 1gH u la ië në bi.dgc'in e minis 
t·i.; s..: rnb 'cndshrne, këto sb 'csa munl 
t'i bajmë atj '. 

Z. Kfff!:TARI: Pranohet kc jo? 

70.000 fr. qi kan qe.ië në budgetin e vendon për ni element fet1", po p~r 
Min. të P. të Mbr~ndsh!T!e epo lypet të tre b-sim.r. l{y asht mi subven 

cion adrni.iistrativ. dh : tt.; jeni të s:. qi të mbesin atje janë për të tre besi 
met, po rregullimi i tyne asht lanë n; 
dorë Ministris të P. Mbre ndsbme për 
çeshtie politike. 

Z. F. RUSI: Shof nji f1J'm.:! në 
mes të shokvet qi thonë të mbahet nji 
proporcjon. Neve në Shqipni nuk ke 
mi nji proporcjo o, dhe për mue si 
myslimani, si katholiku, si ortiodoksi, 
janë njisoj. Në qoftë se për xhem] - 
katholik lypen 150.000 lraog un do 
t' a pranoi. Po ire q ~ në se xhemj etin 
mysliman nuk asht regullue si duhet 
ka nevojë per ke: subv.ociun, dhe 
xhemjeti izlamje budgvtin e vete ka 
bazue me këto lOQ O.JO franga. Për si 
vjet t' a pranojmë e për vj_t tjera Qe 
verija !ë paraqesë nji proic kt-ligjë, të 
venë nji taksë, qi mos ,ë ve.në m i nji 
kredi të veçantë në bu Jgcr. 

Z. Dr. SIMONIDHl : Ky b sedi.n 
qi bahet këtu, asht bu i d:e në Komi- 

gurtë se nuk do të tavor.zobet rijeni 
ose tjerr, besim. 

Z. !<RYE !'l\RJ: Çvshtja u biscdue 
g;a,1ë e gj.:t.:: e po vih -t në votë. 

Kush asht ant .r i pra-iirnit të shu- 
m ës lOO O O frn1 g.1 si subvencion për 
sheriat" të ngrehin doren ? 

Pi a iohet rn : shurn'cë. 
Z. Dr. S. POJ \.Nl : un:' pm rone 

50 000 fr. ~,ë- Kishën Auto 4efol··. 
Z. KRY!:L\RI: Fas St.tutit, n]: i 

tillë proponirn duhet t~ v:11e ng a Qe- 
ve rija. 

Pranoh .t 
Kap. 10 O•g,inizatori 
Kap, J I Pagesa 
të p:1;::uc1re Q.400 Qarqe 2.f10) F,·.a. 3000 

Pranohet. 
Kap. 12 (Ion Ji qi u pranuc ma parë) 

Shpe-izim c për Komisionin e për 
k thirnevet të ligjëvet si mbas ncvpjës 
së popullit Qi nder: 20.000; Fr. ar.20000 

Z. imYETARI: Kt.mi shtirnin qi 
k:l bamë Komisioni mbi krijimin e 
gjyqit W Filli.nit të Dibrës. 

Këndohet vendimi i ko.nisjoni: si ' 
Z. H \'RIO '{I : tM. i Dr.:jt~s;s): : pason : 

QeHr:j:i ~ pr.mon pro,00:iimin ,. L. i Si mb.s !igj1t të votuem, në pre· 
Dr. Poian't për Kishen Auto q !' la dhe : iekturcn e Dibrës krijohet nii gjyq Ii 
proponon e d 'C 20.00 J p 'r Kis'ren K&- : llirni m • q.udër në Peshkup-, dhe 
tholike. j qendru e gjyqit të paqit qi ndo Ihet 

Z. A. H .\SfOPALLl: ja.n u'akor 1 n ' P. shku,ii, transferohet -në qcndren 
qi t' : epen Kishës Au toq ·fal! c Ki e Nc1 i1: efekturës së Ma ti • 
shës Katholik; jJ kaq, po e f·e zno.OOO z. f. RUSI: Mc gjithë qi k1 ne- 

sion, pyetëm Qeverln ç'janë këto dy , po jo me anë !ë Mini!)tris lë [)r~itësi s, voië, po pse M nistriia nuk e ka para- 
shuma në dy rnintstri të ndryshme, 
dhe mbas disa bisedimesh ramë d' a 
kord qi këto dy Io-ide të përmblidhe, 
në budgetin e Ministris s~ Drejtësis, 
se ndarja në dy fonde nuk asht e io 
gjikshme për arësye qi kuotohen prej 
seci!es shumë bukur 100.000 f'anga , 
i epen Sheriatit e 70.000 franga tjerë 

po të Min;st•i;; tt: M\rendshme qitë v .të, tue shkue ngi principi se 
Z. K. MJf:D\ .'\1'.! 'cnaqsi e pranoj nuk pranojmë ndenji shtesë, mos të 

proponirni 1 e Z. Dr. ~- Pojanit, me pranohet. 
gjithë qi :am nga a a qi nuk c'ue t' a Z .. '\:1. KAS~O: Po .atëhe;-ë po 
përrneadl. Qyshë në kohen e Senat.t shkatrrojmë drejtësin 
të parë [anë ba fjalë rn : i dh.inë p ira Z. H. Vf~lONi (Mia. i Drejtësis) : 
klerit, pse i drena, Në kohen kuer ishte Ministër i Drej- 

K 'IT'i ndi qi Kleri Katholik asht të sis Z. Tutulani, gjyqi i fillimit ishte 
besimevet të ndryshme N1 thomi se në marrëveshje- rn : Q -v .rin pr m e ( kriiue me liJ(ë të pranuime prei Par- 
Shteti, t'u ndihmojë të gjit'ia besim.- ba nji konkordst, dhe rnba- disa i;;- larnentit, po ishte lenë jashtë pjesa e 
vet n]i soj, si pas proporcionit e ana- forrnacionevet qi kemi .mrrë, ai kon- të holla vet. Me q .në se prefektura e 
loglis qi i to'ron , se nuk duhet t' or- , kordat asht mjaft i fa·;O",h··m Në qeft" Dibrcs ka nevols shumë për nji g1y. 
ganizohet vetë.n nji pjesë, po t'org a- i se merre fund ky konko.d st, kl'ri · katore fillimi, me qenë se ketë e ka 
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pranue edhe Parlamenti, me ligjë, lu 
tem të pranohet, 

Z. KRYETARI: Ata qi [anë të me 
ndjes qi të pranohet shtesa qi ka 0:1 
komisioni për krijimin e gjyqit 'ë l' - 
llimi! në Dibrë e transferimin c gjyqit 
të paqit prej Peshkupis në Mat, të 

ngrehin doren ? 
Pranohet me shumicë. 
Mbyllet për me u hapi' nesër n'o 'a 

9 para dre ke. 

Mbledhja. 51 
E merkure, 26 Maj 1926 ora I() p d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Këndohen e vërtetohen Proces 

verbalet N. 41, 42, 43, 44, 45, 46). 
Këndohen emnat e ZZ. Dep.ite.vet, 

dhe munguen ZZ, Bi xhet Frasheri 
(leje) Kolë Mj,da, tZol~c Deda, Kri so 
Floqi (ki"), Tutulani (mision), Mal-q 
Bushati, Mufid Libohova (kjc), Ha:nid 
Toptani, Popa, Vasil Rusi, Veis Sevra 
ni (leje) Dr. Woxhori (leje). 

Z. KRYETARI: Shumic., asht e 
mbledhja hapet, 

Vazhdim i budgetit mbi dreitoric 
e Arsimit. 

~- J. EREBARA: Në budgeti: e 
Drejtoris s' Arësi.nit k : qenë nji fond 
për internatin e Dibres, dhe kctë ko 
misioni e toqi, Lutem qi ajo shumë 
të jetë prap p lr ketë qellim. 

Z. P. POGANI: (D,· P. i Ar:0.) 
Internati qi u ~dë sivjet rrishtas, u 
çel me nji kredi të pakët, dhe me qe. 
në se nuk do ti: kaloj shi 11 shumen e 
përvjetëshme nuk kemi parapa nji 
shtim. Gjithashtu për internatet e Shko 
parit, të Mirditës, Matit etj. Drejtorija 
e P. ka nevojë per nji shtesë. Me QL' 
në se në budg etin e kësaj Drcjtorije 
të P. u hoq n fo'ldi reserve e disa 
artikuj tjerë, me shumen prej 16.000 
fr. mund t'i b ijmë ballë shpenzimev-r. 

Z. J. EREBARA: Atëherë të pra· 

nohen këto 16 000 franga. çdo katund të bahet nii internat. 
Z. H. To;:;1-:A: Mal!ak:::str.1 e ka Z. P. POGONI: (D. i ·P. i Ars.) 

Beratin 12 sahat l irg, dhe prandej lu- Internati në Borsh ka fillue qyshë në 
t.m të ç-let nji i i.eriat, 

Z. P. POGONI: (D i P. i Ars) : 
ç,:j1 ,_ nji inrer.iati si dihet lypë shpen 
zime '.ë mdha, si,io,nos për h.r n e 
parë, se lypen mobile, dhe t~ p ikten 
lypen 40,000 franga, Në qof.ë se po 
pulls'ja e 'l!fallakastrës do të bajë 
ndërtese», dhe: e ihe sikuer k votoh :t 
kredija do të mbesin pl u bi. U ië 
jam i rnetdjes qi sivjet popullsija e 
a·,::ij~ krahinë të bajë ndertes 'r, e mot 
caktojmë nii kr eJi 

Z. N l·aÇ(: Për me kërkuc haku i 
P fu11in jem; tt! ngurkuem deri në 
q ifë, se asht d, yra c jonë t'i ndih 
moirnë Iëmive qi të studiojnë Në Nen 
prefekturat e Dukagiinit e në Mal-si 
të Madhe: nuk kemi shkolla aspa'c. 
Në qoftil se si po tho'ë Z Dre'tori i 
i P. se popullsiia duhi t të brjë n.iër 
tescn, na jemi g ni t' a bajrnë, po të 
na bair ë internate. Në a nen t'onë nuk 
asht e mun Jun të baj më shkolla, se 
ato krahi ta janë hr.g njena pr, i tje 
tret. Tue pss ë intern ue m.md të mbë 
shtjellën kmija e të gjithë kra'iinav e 
e përveç shkolh's, m 'soj-ië edhe buj· 
qësi. Pr.1 na jemi gadi t'i bajrnë nder 
resat, 

?. !-l. MUFflU: Arësy- t qi svfa 
q• ko'cgu i y 1ë Z. Tosk« 1:::n:S të drej 
ta, sr ;\~oli:.!\a,t·u pr. j R"ratit asht 
shumë larg. Nii qoftë ·se Drejtoriia e 
P. e Arësimit e merr përsipër cakti 
min e nji kredis, se popullsiia godinë 
e ban gacii. 

Z. Dr. S. POJANI: Edhe unë kër 
ko; të hapet nji internat në Kolonje. 

Z. J. URSHID: Me qenë se po ba 
het fjalë për .nt-rnata, due të tham 

· se në Borsh godina asht g.adi, dhe në 
ash, se duhet të bahen internat», due 
të fillohet ma parë këtej 

Z. XH. YPI : Unë proponoj qi në 

[ 1923, po u konstatue se ndertesa qi 
asht bamë atje, ishte aqë e vogel qi 
nuk rnun t'i përgjeglëshe nevojavet të 
nii int.r.iati, se nji ndertesë kësisoiit, 
duhet t: ketë vend për 40-50 vetë me 
fjetii, të ketë v.nd për klasë, të ketë 
oborr. Neve u shrernguern t' a heqim 
andej edhe internaten t' a ngrehim në 
Ujin e Ftoftë ti; Vlorës, se ndërtesa 
atje ishte ma kontorrablë, dhe ujin e 
ka af'er c jo si ajo e Borshit qi e ka 
shum larg, Pastaj këjo in ernatë ishte 
ba ma fort për Kurveleshin e Himaren. 

Z, J. URSHI D: Beson Zotnija e 
rij, se këto internata qi do të bahen, 
do të jenë aq ë të mbaruar. 

Z. P. POGO!\ll : (Drejt. i P. Ars), 
Nderresa në Borsh asht fare e vogel, 
dhe nuk ka vend ku të zgjanohet. 

Z. H. DELViNA: Ky bise Iim qi po 
bahet për internata asht p.r të miren 
e popullit të mah sinavet t'ona. Si mal 
sinat e Veriut si të Jugut iar.ë larg 

' prej krahinav et të tyne e nga qytetet 
Për Shkrapat, Gramsh, Dibrë, Mir 
d.re, Dukagjin, Malë s] e Madhe asht 
nevojë të hapen internate pastaj edhe 
për viset nga Korça eti, Z. Dre] 
tor të marrë notë mbi këto vise, dhe 
mbi ata qi kanë me pregatitë nderte 
sat, dhe kuer lë vimë në "vjeshtë të 

, na kërkojnë kre dina, dhe neve me 
gjithë knaqësi i a japim. 

Z. P. RUSI : Solucionin ma të mi 
rë të çështjes e gjeti i nd. Z. Hiqrnet 
Delvina. Vertetë Malësinat t'ona kanë 
nevojë për shkolla e sidomos për in 
ternate. 

Prandei ma përpara të pregatiten 
ndertesat, dhe në :Vjesht ndaimë nii 
fond mjaft të mirë për internate, ose 
e lamë për budgetin qi vjen. 

vijon 
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B I S E DI M ET E S E N AT I T dhe neve tue pa raportin arsyetues 
n' atë mënyrë e studiojmë dhe e vo 
tojmë se neni G nuk asht Statut qi 
nuk mund të modifikohet, ia për dhe. asht formu për regullirnin e kësaj pa- 

. :•n,·en me qira të kësaj pasunije këtë sunte. , · 
E Hane me 26 5-26 ora 10 p. ~- . Z. S. VUÇETERNI. Z, Kryetar! në : nuk e 'pengon aspak neni 6 i Ligjës 

Mledhjen e kryeson'_Z. P. Evangjeh dy mbledhje qi janë rnbajtë, këjo çe- , me dalë 28-Vll-1925, sa për shitje 
(Vijon nga num. 164) shtie asht shpjegue gjanë e gjatë, por : duhet Ligië. 
Nj. Kjo s_htojc~. hyn në. ~uqi og~ J z. Ministri nuk u ndodh këtu, Senati , Z. S. ST AROV ~ (J~in. Fi~an~ave~), 

data e shpalljes sajë neper visit publi- I nuk ka aspak dyshim se Qeverija ka : I Ialern shu~ _nde~1t të nder:;h~1t S. 
ke të Sarandës prej autoritetve .të Sa- , me veprue si t lypë ma mirë interesa , nat. p~r ~es1m_in qr ~an k~tn.dreJt Q~ 
randës, e Shtetit, por pranimi i krss] shtojcë , verisë, Senati ka It drejtë, se ajo 

O. Ministri]« e Drejtësis, e P. Bo- I në këtë mënyrë do t' ishte qesharake, : shtojcë ishte venë me qellim për zhvi 
tore e Bulqes's dhe ajo e Finatcave t Neni i Ligjës me ds rë 28-VIJ-1925 thotë :.,.Ilimin e qytetit Sarandes, por Dhoma 
ngakohen me zbatimin e kësaj shtojcë. i qi këjo pasuni t' u ndahet ern'granra- e Di putetve në vend qi t'i vinte ve- 

Pranohet. ve, Qeveriia me tetë shtojcë do qi tulla i nxori sytë kësaj shtojcë me 
Z, S. STAROVA (Min. Fin.) Për atë nji pjesë e kësaj pasunije t' ja u shesë paragrafin e fundit qi i kan shtue, se 

shtojcë qi ka bërë Qeverija qellimet i rregëtarve industrial të Shqipnis S.:! Qeverija në ketë shtojcë paragrafin 
shpjeguam gjane e gjatë dhe natyrisht l.r.', Senati mbi ketë pikë asht dakor e fundit nuk e kish 
qi~Qeverija gjiih dyshimet qi u ç' fa- I me Qeverinë, por shtojca qi n' asht Ligjit në fuqi i përrnetojnë Q •. ve · 
qen i ka pasë marrë parasyesh dhe / paraqirun thotë qi mënyra e shitjes , risë qi të nxjerrë n' ankand pasuni të 
këto arsye kan qenë qi kan ndaluese- / se kësaj pasunije do të rregullohet me Shtetit për me shittun, por nuk do të 
cilen do Qeveri qi ka ardhë në fuqi I nii Ligjë, pra pa u ba këjo Ligjë a mundim të bajrnë gja të këtillë se Sta 
për me zgjidhë ketë çeshtie dhe asnji I mundet Qeverija me shitë ketë pasu- tuti 1 jon dhe të huajtë të blenë pra 
Qeve~i _nuk munde.I t_ë _da'..ë i_asht k~ti.! 1' ni? ~a.tyrisht jo, p.·a pranimi i ke sa] , p.ë~. me gjete nji formul .. ja .'?" Qe~~: 
prencipi, po qellimi t kësaj shtojcë shroicë asht e ko.ë, se këjo asht për nsc, por nuk asht e tete gjetiu e kët t 

ishte perkrahja e interesave të trege- shitje e cila nuk mund të bahet mbasi formuli se si Statuti ashtu dhe Ligj t 
tarve dhe industrialve Shqiptar; Mt pa- nuk asht ba Ligja qi oarashifet në janë varg dhe na pengojnë, pra për 
raqitien e kë:aj. shtojcë Q_~ verija ash~ I p~ragraf_i~ e ~undit të kësaj shtojcë, "". Qeverija bani kttë ~h:ojcë, por 
shgarku, tani t ndershmi Senat ne ne Komision 1 thame Z, Ministrit qe tue I shtue frazen e fundit Dhoma e 
dasht le t' a pranoj në dasht le t' a t' ezhurnonirn ketë bisedim dhe Qe- Depntctve, nuk i mbeti ndonji vlefte 
modifikoj si thash edhe ma naltë Qe. nja të paraqite Ligjen r.ë fjalë, por ksa] shtoje dhe sikur të pranohet, se nuk 
verija vetën e saj e ka shgarkue, Z. Ministri na tha që su apë fiat. n munt t' aplikohet nga shkaku i frazës 

Z. A. DIBRA. Nuk kemi aspak dy- në do të mundim të paraqitim Ligj -n fundit qi esht shtu prë] Dhomës së 
shim mbi qillimin e mirë të Qetevrisë e përmendua në këë sesjon, dhe kë- Depntetve, Duhet të dij i ndershmi 
por Senati, nuk e pranoj ketë shtojcë, shtu Komisjoni u shterngue t' a vo- Senat qi emigrandat qi vijnë në 
mbasi paragrafi i fundit i fundit kësaj toj, dhe nji shtojcë të kesa] Ligjë qi Shqipni jan të ~ vobeket, mund të 
ndalonte aplikimin e shtojcës për arsye nuk keje aplikabel e ngriti për deri ketë prej tyre qi dijnë mjeshtri, por 
se si mbas këtij paragrafi mënyra e sa të bahet Ligja. Z. S. Papa thotë mbasi Saranda ashtë nji vend i vogël. 
shitjes do të rregulohesh me nji Liglë, që Qeverija nuk mund të paraqisin nuk do të mundet të jetojnë me prak- 
pra Senatit e quejti të tepërt prani- Ligjë mbi mënyren e shitjes së pasu- tikimin e mjeshtrise dhe ndihmat e 
min e kësaj shtojcë inplikabel tue ve- nisë të shtetit në Sarande se asht në 
ndosë qi ky autorizim t'i nepet Qe- fuqi neni 6 i Ligjës me datë 28-VII 
verisë me Ligjin qi ka për të paraqitë 192S·i përgieglern Z. Tij së neni 6 
mbi rnënyren e shitjes të ksa] pasunije me të vertetë asht në fuqi, por këjo 
në sesionin tjeter qi deri ather dotë \ nuk e ndalon Qeverinë për me lypë 
ket krye detpren edhe komisioni qi ndryshimin e ketij nenit-me nji shtojcë, 

Mbledhja 35. 

pakta qi u epen, vetem per 2 muai 
buk u arijnë, pra ne nji vend jë vo · 
gel si Saranda këta nuk do të gjejnë 
punë me sigurue jetesën, 

(Vijon) 
Shtypsh koja »Nikaj, Tiranë 
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Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

pAJTIME: për nji mot fr. a, 12 në ,-, Dre;tlm1: Zyra e Shtypit 
Shc;ipn1 ; fr. ar 20 lasnta ; T I R A N P, 

PERMBAJTJA: 
Min. P. Botore e Bulqesis Dekretim 
mbi anulim leje kerkimit mineral të 
z. A Dishnica me shokë. 
M. P. Mbr. Qarkore mbi respektimin 
e orarit. 

M; P.E Botore a Bujqes;s 
Dekretim 

Mbi anulim leje kërkimit 
mineral të Z. Qani Dishnica 

me shokë 
Mbi paraqitjet qi Z. Qoni Dishni 

ca me Shokë ka baem në bazë t' Art. 
20 të Ligjes së rniniereve sod në Iu 
qi para Prefektit të Korçës me 4 Shta 
tuer 926 ku deklaruen se hjekun dorë 
prej kc: kimit të mineralit të ihingji 
llit-gurit nJ minjeren e Dishn.cës. 

Dekretojmë anulimin e leje- kerki 
mit qi i u kje dhanë ZZ. të nalt-për 
mendun me 13 Gusht 1925; dhe me 
ket miniera mbetet e lirë, per t'iu 
dhanë clllit do qi paraqitet tue i u 
Konformue përshkrimeve të Iigjës mi· 

I 1jereve sod në fuq i. 
Tiranë 20 9-2G 

Minislri i P. Botore! e Buiqesiës: 
Musa Juka d. v. 

Mm. t ~. It M~~[~~~~M[ 
QARKORE GJITH PRffE. E NENPREF. 
Mbi respektimin e orarit 
Kryesia e Republikës Shqiptare i 

ka dergue Ministris së P. të Mbrend 
shme shkresen qi vijon : 

Me hidhërim të math po shofim 
se shumica e nëpunësave tuj mos re· 
spe ktua orarin janë tu] dalë vonë nder 
Zyra, veper këjo qe nuk pajton as 
pak me disiplinen që duhet lë ketë 
ç' do nëpunës e shkakton vonimin e 
veprimeve Zyrtare. 

Jeni të porositun pra me ba inspek 
time per ditë, dhe per ato nëpunës 
që nuk kanë me vazhdue në detyrë 
rrregullisht e në orët e caktuerne të 
merren masat ligjore! per ndeshkimin 
e tyne, 

Tiranë me t ! . 9. 926 
A, ZOGU d. v, 

Per nioftim e veprim dhe me Iu · 
tje qi të veprohet pikrisht si mbas 

i domethanjes së sajë këtu siper ju 
1 pershkruhet urdhni Nr 1539 me 

11 9-26 i Kryesis së Republikës me 
porosi qe duhet titullar i asaj Zyre 
të kete rregullisht kujdesimin me të 
mathë për aplikimin e tij 

!\
Nil copë ~ javës fr. ar 0.25 ; oil copë 
e javës së kalueme fr ar 1.00 

Mbi art. 4 të ligjit mbi fi ... 
nancat e Bashkive 

Ministrija e P. të Mbrendshma 
ka dergue Nenprefektwrës Lushnjes 
shkresen qi vijon. 

Mbasi art. 4 i ligjit mbi financat 
e Bashkive! të drejten e lundrimit ja 
u le Bashkive në qarkun administrativ 
e të cilit ndodhet lundra dhe rnbassi 
të shumtat e lundrave ndodhen midis 
dy qarkeve adminlstrative enë bazen 
e kufinit të njeri tjetrit e drejta e 
lundrimit u pt rket pjf sërisht të dy 
bashkive të cilat t' ardhunat do t' i 
ndajnë oroporslonat.shr dhe shpenzi 
met do t' i bejnë po në ketë mënyrë 
adjudikaten e lëshimit do t' a bejnë 
të dy Bashkit një heresh dhe t'a dart. 
zojë ajo Bashki se cilës i janë dhenë 
konditat me të mira dhe shuma me e 
madhe. 

Lutemi prandaj v, p.oni në ketë 
mënyrë dhe lundrat qe ndodhen mi 
dis dy qarkeve administrative si atë 
të Mbrostarit të Kuçit të Kozares et], 
perdoreni kështu duke mbylluri dhe 
llogarit relativa per të cilan u urdhë· 
nuan gjithë Prefekturat e Nenprefek. 
tur.ivet. 

Per njoftim e veprim Prefektura 
vet e Nen prefektura vet 

20-9·26 Nr. 24421111 
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Bisedimet . Trupit 
SES JO N""-I--I 

e 

B I SE DI l1 ET E DH O ~1E S SË 
Mbledhja e 51. 

E Merkure 26 Maj 1926 ora 4 m. dr. 
(Kryeson Kryetari Z. K. Kotta) 

(\ijon nga num. 165) 

Z B. BEGOLLI: Z. Kryetar ! Un~ 
si po shof Z. Fiqri nuk ka në mendje 
me ba asn]i shtesë, dhe i lutem Zotnis 
së tij mos të sunderahtolë për arsim. 
Lutem qi edhe në Lumë të bahet ni! 

Kap, I. Qender 
Art. l Rrogë 52.3~0 

2 " Zeve ndsiie 500 
12.000 3 Indermitet 

Ndryshimet e Komisionit. 
Fondi indermitet zbritet në 10.000 

fr. ari. 
Rrogat e guardjanit dhe të kopsh 

tarit të Muzuemit zbriten në 80 fr. ari 
në mue], 

Z. M. KASSO: Komisioni art 3 të 
kap. I indermitet e ka zbritë në 
10.000 fr. Unë kët artikull e shoftë 
teperrn, se nuk e dijë se ç' janë kë.o 
shperblime qi jep drejtorija e përgiirh 
shme e Arsimit, dhe p-opono] qi të 
hiqet. 

Z. P. POGONI (D. i P. A.): Kr,> 
dija indernnitet asht për profesorët e 
huej. 

Profesorët e huej engaxhohen me 
kontratë, dhe atyne u caktohen shpen 
zimet e udhëtimit, Në ket kredi hynë 
këto shpenzime, Pastaj sivjet do të 
shtojmë profesorët, se do të plotësojmë 
Licen e Korçës do të bajmë edhe të dy 
vjetë baccalaurëat të filosofis e të ma 
thernatikës, d. m. th. do të na duhen 
edhe profesorë; të tjerë gjithashtu për 

internat, se me gjithë qi asht në Ko· 
so, ë nji nuk mjafton, se Kosova e 
Malësi]a e Gjakovës janë vende të 
hapta. 

Z. KASSO: Nuk kemi ardhun aty 
ku lypset, dl:e kuer të virnë në inter 
nata atëherë mund t:- bisedojmë. 

Z. KRYETARI : Pranohet prcpoii 
mi i 1.. H. D lvinës ? 

Pranohet. 
Qarqe. 
1.605 880 

Fr. ari 
1.655200 

1.500 
12000 

Gjinokastrë do të bimë tre profesor, 
dhe për këo nevoja asht, këjo kredi. 
Gjithsej t janë 8 pt olesora, 

X. H. MUFTI : Nji gjame heq vë 
rejtjen, se nuk i asht dhanë ra ndësija 
e duhun shkollavet femnore. Duhet t'a 

1.000 

di'rnë se bota jashtë arësimit f, mnuer 
i jep nji randësi të posaçme, se shko 
llat Iernnore janë ato qi pregatisin me 
mat. 

Duhet të marrë ves.i nga z. Drej 
tor i P. se ç'masa ka marrë për për 
mirësirnin e shkoilavet Iemnorë ?, 

Z. P. POGONI: (D. I. P. A). Për I 
elementin fomnuer per fat të keq nuk I 

Kap I. u pranue si pason : 

Legjislativ 
I I_ 

OE PUTET VET 
1 ishin marrë ma përpara masat e ne 
vojshme për shkolla, po sivjet kemi 
pruë nji profesoreshë prej France, për 
në normale qi të kemi mësueset e ne 
vojshme. 

Z. V. BAMIHA: Me gjithë qi po 
pranoh in shpjegimet e Z. Drejtor, unë 
nuk jam d' akord Tha Zotnija e tij se 
kemi 8 profesor të cilcvet do t' i ba] 
më shpenzimet e udhtimit. Po sa pa- 

1 re i duhen këtyne për shpenzime udhë 
timi? 

Z. P. POGONI (M. i P. Ar): A 
type qi janë me familje i japim 800 
franga, dhe atyne pa familje 500 fr. 

Z. BAiv1lHA: Sa janë profesorat 
e martuern ? 

Z. P. POGONI (D. i P. A.): Shu• 
mica e tyne ; nder këto profesora qi 
do të vinë nuk e dijmë taman sa janë 
të mar.uern e Sil të pa-rnartuern, po 
në këtë kredi përfshihet edhe kredija 
e qeravet të shtëpijavet, të martuemvet 
qi janë me familje u japim 4 napolio 
na, e atyne qi janë pa familje (të pa 
rmrtuern) 2112 nap. në rnuei, 

Z. KRYETARI: Pranohet kap I. 
me ndrysnirnet e kornls.onit ? 

Pranohet 

Qender Qarqe Fr. art 
1. rrogë 51840 1,602.880 1.654.720 
2. ,, Zev. 500 1000 1.500 
3. lndemnitet 10.000 10.000 
Kap. H. Shcenzime zyrje: 
!} Shkresina 1000 7000 8.000 
2) Ziarrn e dritë 600 13.000 13.600 
3~ Fe ndryshme 2000 8.000 10.000 
4) Mobilji! 2000 15.000 17,000 
5) Shtppshkr., blemje librash, 

çmime autori 62.000 62,000 
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6) Shpenzime gjyqi 
7) Qira 
8) Kremtime 
9) Petka sherbtorësh 

10) Të pa paraparne 
Ndryshimet e Komisjonit. 
Art. 6. shpenzime gjyqi 600 fr, ar. 

suprimohet. 
Art. 10. I ndrpshohet emni fondit 

në fond »për kërkime historike në 
Wien •. 

Art. 4. Fondi mobilie zbritet në 
12.000 fr. ar. 

Z. V. BA MIH A : Ç'janë këto shp. n, 
zime të ndryshme qi parashilen në 
art. 3 ?, .. 

Z. P. POGONI (Drejt. P.A.): 8000 
franga janë për qarqe e 2000 p. qe 
nder. 

Këjo shumë përdoret për sende të 
vogjel e ma fort per internate për me 
blemë sendet qi thyhen, se kemi 9 in 
ternata e doemos kemi shpenzime të 
vogla, 

Këto për qender janë për qiranë 
e libravet qi do të dergohen neper 

500 500 
3.600 J8.000 31.600 
500 500 
640 640 

3000 3000 
dini Zonija e [uej, veglat e para të 
shkollës janë librat. Shkollat pa libra 
nuk kanë ç' të bajnë, Per fat të keq 
shkollat nuk kanë libra, dhe edhe 
shkollat fillore kanë librat e rnbetë, 
Sa për shkollat e mesme, normalet 
nuk kemi asnji liber, dhe per me 
mujtë me pregatitë të gjithë librat qi 
na lypsen, këio kredi nuk mjafton. 
Përveç kësaj në ketë kredi hyenë edhe 
diftesat shkollore, r regiistrat, se kemi 
tri lloj rregiis'ra. Kemi 555 s'ikolla 
të cilat duen ka tre rregjistra qi bajnë 
1800 rregjistra. Kemi 30.000 nxanës 
për të cilët duhen 30 000 deftess. 
Kio kredi asht e pakët, dhe kuer të I 
fillojë k shtypun't e lib:avet për 
shkolla të mesme duhet kredija dyfi 
shue se nuk del. 

Z. M. KASSO: Në Hi. 3 të ndry 
shme në vietin e kaluem ishte shuma 

të bahet 1000. 
Z. P. POOONI (D. i P. i A 1: Të 

ndryshmet vjet kanë qenë 1000 e ush 
tuen në 2090 se u pa nevoja se nuk 
miaftuen. Sa për art. shtypshkrime, 
blemje librash, çmime autorësh, në 
budgetin qi ka paraqitë Drejtoriia e 
P. e Arsimit, këto kanë qenë ndame 
veç e veç. Shtypshkrime kemi kërkue 
32.00'.) Ir., vit t kanë qenë 25 000. Si 
mjet do të shtypim libra sciencore, 
si histori, :si botanike, zoologji etj. 
për shkollat normale, se kemi motmot 
qi na rrinë pa u shtypë se na mu 
ngonte kre dija, dhe për shtypjen e ty 
ne na duhen mjaft të holla. Pastaj 
duhet të blejmë libra frengisht për Li· 
cen e Korçës si edhe për Gjirokastre 
dhe janë 700 e ca nxansa qi duen 
libra. Kemi parapa edhe nji shumë 
për çmime autorësh se na mungojnë 
librat shqip fare për shkollat e mes 
me. Po të shikohet ashtu si duhet kë 
jo shumë qi ~kërkohet nuk mund të 
quhet e tepertë. 

Z. J. EREBARA: Dishka pashë nji 
shkollat e ndryshme, dhe tue marrë \ 1000 e si mjet ps,; kërkohet 2000? cili I shi fer për dokumente historije në Wien, 
parasyshë komunikacionet qi kemi, 
2000 fr. nuk janë as pak shum. 

Z. BAMIHA : Për objektet qi do 
të thyhen neper internatat, 400 napo 
liona në vietë të shkojnë ! Ketë nuk e 
kuptoj, mbasi edhe internatat kanë 
budgetin e tyne. 

Z. P. POGONI (O. P. A.) : Për 
çdo internatë ka 170 çinijaa aqë gota, 
aqë sende të tjera, dhe po të thyhen 
duhet të vihen në vend. Këjo shume 
mundet edhe mos të prishet, jiO kaqë 
parashilet. 

Z. H. DELVIN A: Unë ke të nuk e 
pranoj, po me qenë se thuhet qira 
për bartje librash e pranoj deri në \ 
3000 fr. po jo ma teper Gjithashtu 
shuma prej 62.000 fr. blemje librash 
çmime autori, asht e teperme. 

Z. P. POGONI: (D. i P. A.) Si e 

asht shkaku? 
N, art. :1. sh yp3hkri:ne, biern]e li 

brash e çmimi au'ori kërkohet n;i 
shumë prej 62. OOQ fr. Asht nevojë 
shkresinat të ndahen në veç, blernja 
librash vrç e çmime au'ori veç, qi të 
diinë edhe Dhoma e Deputetvct se 
ç'voton pt'r secilen. Në vjelin e ka 
luern kemi pasë 25 000 e simjet shto. 
hen edhe 37.000 Fr. Unë due të dii~ 
përse asht këjo shtesë p·ej 37.000 fr. 
Pakica e Komisionit ka qenë e me 
ndimit të hiqet shtesa prei 37.00J fr 
e të mbetet si ka qenë vjet, po shu 
mica e pranoj. 

Art. 8. Kremtime të hiqet, rnba ssi 
Drejtorija e P. e Arsimit mvaret prej 
Min. së Drejtësis, dhe këjo kredi ash: 
atje. 

Art. 3 të ndryshme për qender 

ç'janë këto:? 
Z. N. K\ÇI: Nuk asht e drejtë të 

shterngojmë arsimin kaqë Ior., se ke 
mi nevojë për shkolla, dhe prandej 
mos të shterngoj më kaq fort, por unë 
do t' ishe antar qi arsimit t' i shtoj 
më, se prej shkollavet dobi siofim, 
dhe nuk shofim sherr. 

Z. F. RUSI : Unë nuk jam kundra 
të shtypunit të libravet, po vetëm do 
t'i lutem Z. Drejtorit të P. të shtypin 
ato libra qi kanë vleftë për shkolla e 
e çmime autori t'i japin atyne për 
libra qi na duhen, po jo për libra qi 
nuk na duhen, s z e dijë janë shtypë 
shumë libra, po me qenë se nuk kanë 
pasë nji vleftë kanë mbetë pa u për 
dorue e jar ë futë në magazinë. 

Z. Dr. SIMONIDHI : Në art. 3 të 
ndryshme kërkohen 2000 fr. për qe- 

• 
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ndër e 8000 për qarqe. Nuk e besoj 
kurr se mund të thyhen objekte ne 
për internata sa me u dashtë 8000 
franga. Prandej kjo shumë asht tepër 
e madhe [e nuk lypet të pranohet. 
Thotë Z. Drejtor i Arësimit se na du 
hen të ndryshmet për dergesen e li 
brave t. E pranoj ketë, po librat nepër 
shkollat dergohen nji herë në vlerë 
po jo ditë për ditë. Z. e tij na kër 
kon nji shumë të madhe për blemje 
librash etj. Këto libra i shiten nxanë 
svet, po deri më sot nuk kemi pamë 
nii t' ardh un në budget prej këtyne 
shitjevet. Due shpjegime nga Zotnija 
e tij, ku kanë vajtë këto të holla prej 
shitjes së libravet, rnbsssi në listen e 
t' ardhunavet nuk pamë nji t' ardhun 
prej tyne. 

Z. P. POGONI: (D. i P. A') Për 
punë të libravet, keto i jepen ndonji 
tregtarit me u shitë dhe i lehet nii fi 
tim 10 20 °/0 dhe këto të holla qi mbli 
dhen prej tregtarit ose prei Drejroris 
s' Arësimit depozitohen në arken e p. 
të Financës, dhe këto t' ardhuna figu· 
roinë në t' ardhunat e përgiithëshme 
të Mioistris së Financavet si te ndry 
shme. 

Z, Dr. SIMONIDHI : Sa për kre 
dinë qi kërkohet në artikull 5 bash 
kohem me Z. Kasson qi duhet të nda 
het veç e veç, për shtypshkrime, ble 
rnie librash e çrnirn : autorësh. Ç'janë 
gjithkëto shtypshkrime, rregiistra qi 
na përmendi Z. Drejtori Arsimit. Edhe 
unë kam q-në mësues, dhe nji regjis 
tri! mjafton dhe aj mund të bajë dy 
tri vjet. 

ZANA: Ku kc qenë mësues dok- 
tor. 

Z. Dr. SIMONIDHI: Gjithash tu 
dëftesat shkollore 11u'{ mund të ku 
shtojnë aqë tepër se sa ma shumë qi 
të shtypen aqë ma lirë bajnë. Bl.rl e 
librash e çmime autori 42,000 fr. [anë 
shumë, se në Shqipni nuk kemi gjithë 

1) Shkre sina 
2) Zjarrn e dritë 
3) Të ndryshme 
4) Mobilje 
5) Shtyshkrimt, blemje librash 

çmime autori 
6) Qira 
7) Kremtime 
8) Petka she rbtorësh 
9) Kërkime dok. hist. në Wkn 

Kap. 3 Bursa studentesh. 
Art. l Të mbre ndshme 100 000 100.000 

2 Të jashtme 200.000 200 000 
Z. K. RADOVICKA: Asht e ver- 

1 

ndjes qi dje-: t mus të dergohen të 
tetë se arësirnit nuk i kemi dhanë ra- gjithë në nji karriere, po secila minis- 

ati autorë, ti e unë, e unë e ti. 
ZANA : Po Z. Doktori asht autor 

se po ban librin mbi malarien, 
Z. F. RUSI: Në komision Z. Dok· 

tori i kishte pranue. 
Z. Dr. SIMONI DHI: Dhe prandej 

këjo shumë më duket teper e madhe. 
Prandei jam i rnendi-s qi ky arti 

kull të ndahet rrish : kaqë për shtyp 
shkrime kaqë për blernje librash e ka. 

Kap, II. u pranuc si pason : 

ndësin e posaçme e sidomos çe shtj es 
së bursistavet. Për Bursistat si mbas 
gjendjes s'onë, më duket se shuma 
qi asht caktue për- ta, asht e mjaftë, 
Ligja organike qi ka paraqtë drejto· 
rija e Arësimit flet edhe për konditat 
e kandidatëve! bursist, dhe e Ialënde 
rojeDrejlorin qi na e ka paraqitë dhe 
lus të nd, Dhomë qi këio projekt-ligië 
të dalë nji orë e ma parë. 

Kishe me thanë se shuma e kër 
kueme prej 200.000 frangash asht mjaft 
dhe mund të mjat.ojë edhe 150 000, 
po ne mos mjaftoftë unë e pranoj të 
200 000. 

Due të pyes Z. Drejtorin e P. t' Ar- 
simit, sa janë studentat qi kanë dalë 
prej shkollave: të iashtme ? .. Sa janë 
q: kan rnbarue Liç-n ? Sa janë ata qi 
do të dërgohen n'Europë ? Jam i me. 

që për çmime autori. Në piesen blerje 
librash të shtohet blerja c kartavet 
gjeografike, karta zoologjike etj. 

Z. BEGOLLI : Z. Kryetar. U banë 
mjaft diskusjone, dhe le të vihet në 
vot'. 

Z. KRYETARI: Kush asht aniar i 
pranimit të kapit, ll. me ndrpshimet 
c Komisjonit të ngrehin doren ? 

Pranohen me shumicë. 

Qender, 
1000 
GOO 

2000 
1000 

Qarqe, 
7000 
!3.000 
8000 
11.000 

Pr. ar. 
8000 
13.600 
10.000 
12.000 

02.000 
3.000 
500 
640 

62.000 
28.000 31.600 

500 
640 

3000 sooo 

tri të CJ ktojë sa i ba j në nevojë për 
degen c vet. 

Z P. POGONI (D. i P. A.): Bur- 
sistat qi janë dergue përjashta, j më 
dergue si mbas ligjës të votuerne prej 
Parlamentit en blok në vjein 1921, 
po ~y projekt-ligjë qi asht në zbatim 
me nii dekret-ligjë, ka pasë sham të 
mbeta, edhe simiet Arsimi ka bamë 
disa nd-vshirne, edhe ka pregatitë nii 
projekt- ligjë organike ku i anë para pa 
të giitha konditat qi duhet të ketë 
kandidati bur sit. ç'farë shkollet duhet 
t~ ketë mbarur, ç' farë moshet, etj. 
Si e dini lotnija e juej, deri sot, me 
qenë se shkollat e mesme ndër r.e 
nuk ishin plotësue, në :,vjdët e ka 
lueme ishin të shternguern të dergoj 
më nxanësa për shkolla të rncsrn '. 
Këjo gja pedagogli'cisht asht shumë 
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kundra, se n]i nxanës i ri del -përja 
shta, dhe këio nuk ka konsequenca të 
mira. 

Prandej Arsimi tuc e marrë para 
syesh se shkollat e mesme u plotësue 
ne, se kemi Licea e plotë në Korçë 
me ket projekt-ligjë ka marrë para 
syesh, qi mos të çohen ma sudenta 
për jashta për në shkolla të mesme, 
përveç n' Universttet. 

Nga studentat e jashtëm janë H7 
qi studiojnë në viset e ndryshme i'Italis, 
r'Austris e të Gjermanis, nja 4-5 janë 
ne Robert College, dhe nji pjesë janë 
n' Athinë, Shumica e këtyne gjysë për 
gjysë janë n'Unlversi'ete, të tjerët ja 
në në shkolla të mesme. 57 janë ri'u 
niversitete e tjtrët janë në klasët e 
fundit të Liçesë e disa janë në norma 
le. Simjet nga këta studenta nga de 
ga të ndryshme, duhet t<S mbarojnë 
12 universit-tin. Sa për shkolla të me 
sme, mbasi e vetmja shkollë e plotë 
sueme asht Liceu i Korçës. Nga Kor 
ça duhet të dalin 10-12 vetë, po mbas 
nji marrëveshties qi kemi ua me Fran 
cen studentat e Liceumit të Korçës 
duhet të mbarojnë edhe pjesen e dytë 
W baccalaureat-it, se vjet disa studcn 
ta qi kishin mbarucrn piesen e parë 
në disa vende u pranuene n' universi 
tet, po në disa vende janë pranue, si 
nJ Nance a titre d' egang irs, kështu 
për sivjet jemi të shternguem të plot 
soimë edhe pjesen e dytë e baccalau 
reati-t, dhe kuer t' e plo.ësohet, atë 
herë Liceum i Korçës do të jenë aq 
auvalent mt: Liceumt e Francës. Sivjet 
nuk kan për të dalë ndonii prej shko- 
1\avet të mesme, vetëm prej shkollës 
eknike, po ata do të perdoren në pu- 

ruem me paraqitë nji vendim nga K. 
i Adrninistratër së Prefekturës ku ba 
shkohen 3 Këshillat, K. i Adminis 
tratës, i Bashkis, dhe i Arsimit, dhe 
vertetoinë vobeksin e tij. Këto doku 
menta a janë të p'ota ase jo, nuk asht 
faji i jonë, se na mbështetemi mbi nji 
akt zyrtar. 

Z. M. KASSO. M~ shurn çudi, 
kuerdoherë qi kërkohet votimi i nji 
fondi, thuhet se do të paraqitet orga 
nizimi i rij, po këto organizime nuk 
paraqiten kurrë, se ne ishte nevojë t'u 
paraqi.vte, duhesh t' ishte paraqitë. U 
ne Z. Kryetar jam shurn përkrahës i 
bursistav et, e sidomos për Sh tetin t'o 
në, ku mungon mësimi, po saçerisht, 
po do të thorn se prej këtyne 300.000 
frangave qi prishen per bursa, nuk 
ka ndenji dobi Shtet', ~pse studentat 
nuk janë dergue me konkurs, dhe nuk 
janë dërgue pir atë degë qi kanë pa 
së priren, dhe pa u marrë para spshë 
zotësi ja e tyne. Përv. ç kësaj atyne qi 
janë derguern si bursista, nuk i asht 
marrë nji zotnim, qi kuer të këtheinë 
të rnbaruern të jenë t'~ detpr uem t' i 
ndihmojnë Shtetit, po cd ie studentet 
t' anë mësojnë disa gjana, si barna 
tarë, rue q-r.ë se kemi aqë shumë bar 
natore, sa nuk kemi nevojë pir t~ 
tjerë. Si mbas listavet qt kemi këtu, 
del në shesh se nu'< u mbaitë pro 
porcioni, qi ishte nevojë '.të mbahesh 
për çdo Prefekturë. 

Kemi 9 Prefektura, e bursistat janë 
127, dhe pa, kësaj ç'do prefekturë Jy. 
pet të ketë 14 siudenta bursier. Shko 
dra ka 15, Korça 22, Gl'r.ika.tra 17, 
Elbasani 17, Vlora 7, Berati 6, Dibra 
Kosova 9? Këtu nuk ka nji drejtësi, 

në botore. ose provohet se organizim! asht aqë 
Z. H. MYFTI : A janë të gjithë i ngushtë, sa nuk mund plotësojë ne- 

\ëta bursista të vorfen, :dhe a kanë vajat, Sot qi bisedohet budgeti na thu- 
ardhuna prej Iamiijevet, h-t se do të b ijrnë organizimin, d'ie 
z, P. t>OGONl : (D. i P. A) Mas ku-r të kaloj budgcti atëherë organi 

tr;1jekt-ligjet çdo bursist a-ht i dety- , zirni mbetet pa u bi. Arg rnizimi kuer 

u p i i nevojshëm, Drcjtorija e Arësi 
mit, pse nuk e pareqiti 2 3 [rnuej ma 
parë, qi të shifshim a plotëson këto 
nevoja a po jo, 

Drejioriia e P. e Arsimit ~ërkon 
300,000 Franga për bursista të jasht 
me, dhe pas Iistes qi kemi në dorë i 
duhen për këta bursista edhe 7180 
Ir.nga, dhe nuk kuptoj nga do t' i 
nxjerrë kto 7180 franga për të plotësue 
bursat. 

Lutem mos të bahen tjera herë të 
tilla sende, dhe të respektohet Dhoma 
e Deputetvet se dii më të bai me lloga 
ri, dhe jemi njerëz të ndërshem qi 
diinë detyrën t'o ·ë. 

Prandej i proponol Dhomës së De- . ' ' 

pu'etvet, të merret nji vendim qi sa 
ma parë në sesionin e vjeshtës të pa 
raqitet për bisedim organizimi i rij, 
dhe de ri sa të mos votohet ai or 
ganizim, mos të dërgohen students. 

Z. F'. POGO'.'ll (O_. i P. A.): Do 
t'i përgjegjem të nd. deputetit të Gji 
rokastrës Z. Kasso, qi thotë se nuk 
kemi ha organizimin, p9 qi thomi se 
do t' a baj.në. Na organizimin e kemi 

' '' 
ba tash 4-5 muej dhe asht paraqitë 
m : ligien organike bashkë me budget. 
Këta bursiste janë kenë derguem ~me 
ligiën e parë, prej të c.lëvet oji shu 
micë na ka ngelë prej kohnavet ~ t' o· 
kupaciooevet të hueja. Shumë bursista 
ka pasë derauem Austrija, Italija, d'ie 
këta na kanë ngeluri ne, dhe prandej 
nuk asht mbajtë proporcioni. Pasta] 
asht edhe nii çështje tietër, se : disa 
Prefektura, si ajo e Shkodrës e Korçës 
t' Elbasanit të Gjirokastrës etj: me qe 
në se kanë pasë shkollat e mesme të 
rregullueme, kanë pregatitë djelm ma 
tepër për Universitet, dhe Prefekturat 
e Beratit, të Dibres e të Kosovës, ka 
në ma pakë pse nuk kan pasë shko 
llat e mesme. Këta bursista qi janë, 
mbas ligjet të vjetër, dhe për kohen e 
ardhshme, do të veprohet mbas orga- 
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nizimit të rij. 
Bahen 5 minuta pushime pas pesë 

minutash mbledhja mbështiellet prap. 
Z, KRYETARI: Shumica asht e 

mbledhja hapet. 
Z. Dr. S' POJANI: Neve Z. Krye 

tar, na mbeten edhe 4 dit, dhe si po 
vazhdojmë nuk ldo të mbarojmë as 
për dy javë. Unë proponoi Z. Kryetar 
qi atyne deputetvet qi ikën, t' u pritet 
nga nji rrogë. 

Z. V. BAMIHA : Mos pandehni se 
jam kundra sumës, po velem disa gia 
na nuk mund t' i pranoi, pse edhe si 
tha edhe Z. Kassa janë ba padrejtë 
sira karshi drefekturavet të ndryshme; 
asht gjynah nga Perendija të shikoj 
më nji diferencë kësisojit. Tue u ba 
zue në shifrat e student.vet qi janë 
për jashta, shitet kjartas se gjithnji 
Shkodra, Korça, Gjirokastra e Elbasa 
ni kanë sundue në Qeveri, dhe se 
Qeverija përmbahesh nga Shkodranët 
Korçarët, e Gjirokastritët e Elbasana 
sit. Asht gjynah nga Perendija qi Di 
bra e vorfen të këtë velem 5 e Vlora 
3, e Berati 6. Kë]o nuk mund të va- • 
shdojë kësisojit, dhe lypet të merret 
-parasesbë e të priten bursat. 

E dyta. Shumica e këtyne studen 
tavet nuk janë djelmë t~ vobek-t, po 
djelm nëpunësish të naltë qi kaa rro 
gë 25 Napoliona e lart, dhe !të cilët 
mund t'i çojnë djelmt me parete veta. 

Z, XH. YPI : Na tregoni nji ernen. 
Z. BAMJHA: Une nuk due të për 

mendi emna, po le të merret lista e 
'të shikohet se kush janë ata. Edhe 
këjo nuk asht e drejtë qi të vazhdojë 

· kështu qi të çohen bursista djelm pa 
sanikësh, e të lihen pa gja djelmët e 
vorfen. Prandej edhe për ketë pikë ly 
pet të vihet nji rregull, dhe bursistat 
të zgidhen në konkurs, dhe të dergo 
hen vetëm ata qi nuk ka kush t' u 
ndihmojë, 

Pastaj kemi edhe nii diferencë mi- 

dis bursierve, Janë disa qi marrin 1/2 

burse e disa marrin shuma të mëdha. 
Për shembull: nji nga Permeti ne 

Francë merr 180 fr. për shkollë tek 
nike; nji nga Gjirokastra 240 në fa 
kultetin e drejtësis, nga Shkodra në 
sh kollë të mesme 140 fr., nga Korça 
240 po mb' atë vend. Dibrë : shkollë 
e post· telegrafës, Shkodrë 200 shko 
llë e post-telegrafis, Asht nii nga Du 
rrësi shkollë e nallë e tregtis I 00 fr. 
prap nji nga Durrësi shkollë e naltë i 
e tregtis 100 fr. prap nji nga Du 
rrësi, Filosofi e Letere 120 fr. Nji stu 
dent më shkruen, pse na behet gjithë 
kë]o pa-drej.ësi, nji nga shokët e mij 
merr 240 franga, dhe mue më japin 
100 franga. Të jeni si gurtë Zotni ja e 
jue] se aj qi merr 100 franga asht 
shum ma i vobekët se aj qi merr 240 
fr., dhe kë.i] unë, i kam dergue dy 
Napoljona se nuk mund të roinë. 

Këjo padrejrësi duhet të ngrihet, 
të caktohet kaqë janë bursat për shko 
llat e mesme, e kaqë për shkollat e 
nalta si Universitet etj, dhe mos të 
kemi bursa pas qcfit të njenit e të 
tjetrit dne bursat t'u epen arene qi 
janë lë vobekët, se të vorfnit i çmojnë 
mësimet ma tepër se të pasunit. Po 
shofim se shumica e studentevet asht 
dergue n' Austri, ku sot e dy vjet je 
ta asht ba ma shtre]t se kerkund. 

Z. S. BLOSHMI: Po [ma përpara 
ishte ma lirë. 

Z. V. BAMIHA: Shofim nji stu 
dent n' Austri ka 190 franga, dhe nji 
tjetër prej Elbasanit po n' Austri 80 
franga. Shifni diferenccn Zotni, dhe 
si asht e mundur qi nji student të 
rojnë n' Austri më 80 franga, 

Unë keto kishe për të thanë, dhe 
besoi se Drejtorija e Arsimit obser- ! 
vacionet e drejta të mija ka për t' i 
marrë para syshr, se lypet qi drejtë 
sija të jetë e thjeshtë niisoi për të 
gjithë prefekturat e për të gjith~ kla- 

sin social, se në ketë mënyrë si asht 
so, asht turp për neye ! 

Z. H. MUFTIU: Jam plotësisht 
d' akord me të nd. deputet Z. Kasso ' 
e Bamiha qi duhet marrë para syshë 
proporcioni, se bursistat qi janë der. 
guem, janë derguem me përkrahjen e 
njenit e të tjetrit. Pse Shkodra të ketë 
25, Korça 22, Gjinokastra e Elbasani 
17 e Berati 6, e Vlora .3. Këio nuk 
asht aapak nji gja e drejtë. 

Në Berat kemi 5-6 djelm qi kanë 
mbaruem shkollen plotore dhe janë 
të vobekët e s ' kanë para të vazhdojië 
në studime perjashta e duhet qi Drei·j 
tori ja e Arsimit t' interesohet për ta 
Perveç kësaj Dreitoriia e P. Arsimi. 
mban inspektora studentasll; unë than. 
s' ka nevojë se kemi Legacionet e Km 
sullatat t' ona, dhe kerkoi qi të S· 

primohen. 
Z. P. POGONI (D. P. Ars.) 

për çështjen e proporcionitjfola ed 
heren e parë dhe shpjegova arës. 
pse nji prefekturë ka mi taper 
tjetra. Shumicen e këtyne bursisrav 
e kemi trashigue qpshë kohës t' ol 
pacionevet Austriak e Italian, dhe ari 

syja e dytë asht pse disa prefektt 
kanë pasi djelrn të pregatitun p 
universitet. 

Sa për çështjen e bursavet qi u 
dhnoi e tha Z. Bamiha se 11uk ker 
mbajtë njesin ajo ka rrjedhë nga sh 
më arësye: 

1) disa nga studentat nuk janë 
gjendje aqë të keqe, dhe ketyne u 
pet 1 

2 burse apo 2 ':i apo :i, 1. Disa ti 
i kan bursat ma të. mdhaja se jetoj 
nder vende të ndryshme, dhe këto 
Ierojnë si pas vendit. 

N' Austri sot dy 3 vjet ma p 
bursat kanë kenë nder ma të vogl 
pse atëherë atje ishte jetesa lirë, 
sot asht shtreit, dhe tue u bazue 
raportin e Përfaqesis s' on!', kemi cl 
tue bu rsat. A ta dy tre ve te qi për~ 

BKSH



FLETORJA ZYRTARI! 22 SHTATUER 1926 7 

ndi z. 8amiha me · shifra, ata marrin 
t;; bu1sash, dhe këjo do me thanë se 
ranë edhe nji ndihmë prej tjera kahë, 

z. BAMIHA: Ai qi thashë unë nuk 
ka. 

z. P. POGONI (D. P. A.): Në 
qoftë se vertetohet vobeksija e plotë, 
atëherë mund t' i plotesohet bursa. 
Dy tre studentave qi shkuene në Kall 
nduer u shterngueme t' u japim bur 
sa ma të vogla pse nuk na delte bud 
geti, dhe ketej e tutje edhe këto do 
të rregullohen. 

Sa për inspektorat këto janë doe 
mos<lo të nevojshme, se studentat 
nuk gjinden në nji giytet, po në t:iY· 
tete të ndryshme. N' Austri e kemi 
pasë inspektorin edhe përpara e kemi 
shtue edhe sji inspektor për Itali i 
cili do t' inspektojë edhe sruden tat qi 
janë në Francë. Inspektorat janë doe 
mos të nevojshëm se kontrollimi nuk 
mund të bahet nga ana e Legacione 
vet t' ona, sepse studentat nuk ndo 
dhen të gjithë në nii vend, po janë 
të perhapun në vende të ndryshme, 
dhe inspektimi i studentavet ka dhanë 
frute të mira n' Austri, dhen' Itali me 
qenë se nuk kemi pasë inspektor, rue 
u ndodhë studentat pa kontroll u mu 
ren me çështje politike, keshtu qi u 
prenë disa bursa, 

Z. F. RUSI: Asht e vertetë se në 
bursat janë bamë abuzime, dhe nuk 
duhet të mjaftohet me dokumentat qi 
vinë prej administratavet të ndryshme 
se ata giithn]! janë abuzue. 

Mbassi bursat nuk janë dhanë me 
konkurs e nuk asht marrë para syshë 
zotesija i gjejë të drejta kundërshti 
met e Z. Z. Bami ha e Kassos, ~ se po 
t' ishin dha ne me konkurs as 1 O të 
zotet nuk do t' ishin gjetë, Po unë 
prap konkurs nuk kerkoi, po në mos 
tjeter kerkoi qi të mbahet proporcioni 
Prandej këjo asht ba si asht ba deri 
tash, po mbas tashlt të mos bahen të 

tilla pa-drejtësina, dhe mbassi Drej 
torijae P. e Arsimit do të kenë ins 
pektor a për studentat duhet t' i kon 
troloinë, dhe ata qi nuk tregojnë nji 
kapacitet e nji vazhdim të regullshërn 
në 'studtmet, t' i heqin. Gjithashtu 
drejtorija e p. e arësimit kontrolojë 
ata qi kanë posibilitet me mbajtë ve 
din, dhe atyne qi janë pasanikë të i 
a heqin bursen 

E treta, Mbas sodit asn]i studet 
mos të çohet pa konkurs dhe kook 
kursi të shpallet nji muej para, 
dhe mbas sodit mos të çojë ma bur 
sista si mbas ligiës se vjetër, dhe de 
ri sa mos të votohet ligji i rij, mos 
të çojë asnji student. 

Unë me keto observacione, kredinë 
qi kerkohet e votoi. 

Z. S. BLOSHMI: Të gjithë shka 
I thanë të nder. koleg, janë të drejta, 
po duhet të dime edhe shkaket e ty 
ne; na në mes të Parlamentit, flasim 
si bylbyli, po si të dalim për [ashta 
i qepemi për gunët Drejtorit t' Arësi 
mit dhe i themi po se berë ketë, do 
t' i tharn Ministrit dhe do të heqe nga 
puna. Ligjë p~r nëpunsa nuk ka, dhe 
faji asht i joni e mos të qyrim t'i a 
hedhim të tierve, tl! rime shtremt e 
të flasim drejtë. Deri me mt nii ligjë 
nuk ka, po edhe sikur të bahet ligia, 
ju siguroj se le ata abuzime qi janë 
ba, prap do të bahen, në mos baj 
shim be na Deputett mos me shkele 
ma në drrasa t' Arësimit. 

Sa për analogjine qi po kerkohet 
për nxansa, un kete se parit po e 
ndiië në Shqipni, Statuti na thotë, se 
politika feje e regionale asht e ~ nda 
lueme dhe anologiia mund të jetë ve 
tern në mendje e në tru t' atynë qi e 
thonë. 

Edhe un kam qenë nëpër shkolla 
të hueja e s' kam ndije kurr për nii 
anologji ndermjet të nxansave. Në 
Saint Syr asht njl shkollë ushtarake 

ku kam mësue edhe un, ku kan qenë 
560 nxansa, nder to kan qenë verem 
200 Breton, se ato kan ma tepër 
mjeshtri për degen e ushtrfs, dhe ke 
to i mban Shteti. Gjithashtu edhe ne· 
për shkolla të tjera, nuk kam ndij të 
jetë kerkue nji analogji, se politike 
regjonale e analogji nder nxansa, nuk 
ka kërkue në bote, dhe zotësi]a, dije· 
nija o prej fushet, o 'prej matit, o prei 
pyllit të dalë, ka du qi të dalë, duhet 
të dergohet ai djal qi meriton të der 
gohet, se ai djal Shkodranë apo Kor 
çar, qi meson nepër shkollat, nuk me 
son për Shkodren e për Korçen por 
meson për të gii.hë Shqipnin, Në 
anologji edhe në nëpunsa nuk pashe, 
dhe anologija asht vetem në vendet e 
Deputetve e të Senatorve, po kurrë 
nuk mund të ketë ndër nxanës e ne. 
punës. Sado qi dha përgiegie vetë Z. 
Dreitori i P. i Arsimi], ka disa djem 
qi nuk kanë nevojë për bursa (kom 
plete, dhe u jepen diku] 1L2, diku] 2r3 
e dikuj ;i;, si pas nevojet qi kanë. 
Unë kishe me thanë ma mirë t · i ja 
pin të giithve njisoj burset, po kështu 
asht adoptue. U tha pse t'i lamë 
djelmt 11' Austri, ku jetesa asht shtrejt; 
po n' Austri ma perpara jetesa ishte 
lirë, e tash nuk asht e mundun t' i 
çojmë njetl, se atëherë shkaketoirnë 
nji anarshi në mësime. Sa për inspek 
torat qi u ba fjal~, me duket se asht 
nevojë për ta. se asht ma mirë t'li 
kemi studentat nen survelllancë, se 
kuer janë lirë mund të sjellen keq e 
mund të tregojnë neglicencë në me 
sime. 

Unë çuditem pse Turkija nuk ka 
nii analogji në nxanësa, kurse nga 
Gjirokastra kanë dalë të gjithë avo 
ketnit, efendilerët e kadilerët. 

Z. V. BAMlH A: Kan! mësue me 
pare të veta. 
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8 I S E Of M E T E S E NA Ti T 
Mbledhja 35. 

E Hane me 26-5 26 ora 10 p. d. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Atje duhen kapitnltsta të mëdha] 
për me ba tregrira e me ngreh 
fabrika industr ija le, se Saranda 
nuk asht [nji vend bujqësore 
qi t' instalohen emigrandet e të punoj 
në, dhe si kur t'i instalojmë erni 
grandet e të punojnë, dhe si kur t' i 
instalojmë emigrandat n ~ ketë pasuni 
nga shkaku se nuk do të mundet lë 
sigurojnë jetesen do të shte rngohen të 
ikin, pra Qeverija me qellim qe t~ 
mundet t' instalohen në Sarandë tr~gë 
tar industrie! Shqiptar beri ketë shtojcë 
por si thash qi me fundin qi ka ba 
Dhoma e Deputetve, këjo shtojcë nuk 
ka ndonji vlefte dhe sikur të prano 
het, dhe Se~ati pat të drejtë qi e ngru 
tue qenë se asht ina pl ika bel. 

Z. KRYETARI. Bisedim (në parim) 
mbi Projek-Ligjen mbi taksen e xhe- j 
Iepit, . 

Këndohet shkresa e Dhomës së 
Deputetve Nr. 211-1 datë 23-V-926 
me të cilen përcillet Ligja mbi taksen 
e xhelepit e propuzuemë prej Ko 
misjonit të Financavet dhe e votuemë 
me ngutësi prej Dhomës së Deputetve, 
për m'u votue dhe prej Senatit. 

Këndohet Projekt-Ligia nen për· 
nen si vijon : 

Ligjë 
1. Taksa e xhelepit e caktuem në 

ligjen me datë 17-I-923 fr. ari 0,50 
(pesëdhetë santim) shtohet në fr. ari 
1 (nji) për koke. Në rastë që Qeverija 
shef se në disa vise nuk profitohet 
nga tregtija e bagëtisë, ka ti! drejtë 
ketë taksë t' a zbresi deri në fr. ari 
0.50 (pesëdhetë santim) ari. 

II. Dispozitat e ligjeve të tjerë që 

janë në · kundershtirn me këtë li gjë 
janë të pa fuqishme. 

III. Kjo ligfë hyn në fuqi që diten 
e shpalljes. 

IV. Ministrija e Flnancaver dcty 
rohet në zbatimin e kësaj Iigjë. 

Këndohet ra porti justifikues .. 
Raport 

P. T. 
Kr.,·c~is Dhomës ~i; Deputetvct 

Tue marrë para ~)?Sh nevojen fi 
nanciare të Shtetit me nji anë dhe 
vleften e fitimet e bagtisë, me rieter 
anë proponoj projekt-ligjën e bashka 
ngiitun mbi rritjen e taksës së xhe 
lepit nga santirn 50 rë fr . ari 1 (nii) 
me lutje që të votohet me 
prej Dhomës së Deputetvet 

T . ·· ::>> v: 976 ir:rne. me --· . _ , 
Z H. XIIE\1!1LI Këjo Ligjë a ka 

pra pafuqi? se koba e mbledhjes së 
kësaj t::iksë ka kalue, dhe taksa asht 

I 
rnbledhun, a po bahet për vietin qi 

nzutësl :-, 

vlen ? 

Z. S. STAROVA (\1. i FinancavEt) / 
Ky projekt i proponuern prej Komi 
sionit të Financaver Dhomës së De 
putetve mbi shtimin e taksës së xhe 
lepit përfshin dhe ketë vit; në diss 
vënde ende nuk janë regiistrue bag 
tij'.l, por dhe në janë regjistrue e në 
kanë pague si mbas kësaj ligjë kan 
për me pague shtesen e parapame në 
ketë sh tojcë-llgjë Qellim i kryesor i 
ketij Projekt-ligji asht~ shtimi i t' ar 
dhunave shtetnore për me rnujrë e me 
përballë shpenzimet e .nevojituna për 
degat e ndryshme t' Administratës, se 
buxhetit të M. P. Botore ju shtua 
dhe nji shumë për goditjen e rrugave 
e cila shumë e lypun për ketë qellim 
nuk· ishte shenue në buxhet për arë 
sye se mendohësh qi të merresh prej 

huas por tue qenë se nuk u muar 
prej huas ju shtue buxhetit; dhe arë-· 
sya e dy~,:; e shtimit të taksës · xhele 
pit ashtë vlefta e nallë që kan bag 
titë; se në kohen e Turqisë.ktshin nii 
vleftë prej 35-30 grosh dhe pagonin 
5 grosh xhelep, tani vlefta e nji delës 
asht 21 ~ Napol, pra nji taksë 0.50 
qind. asht e pakte; ketë proponim mbi 
shtuarjen e taksës se xhelepit e për- 
krahne dhe Deputetet t' atyre krahi 
nave qi kan ma shum berra, dhe thanë 
qi populli qeshi kur ndigjoj Ialjene 
xhelepit; Kltë proponim tJ V.omisjonit 
e pranoj.dhe Qeve rija se keio nuk i 
sjellë ndenji darn gjasë se gjallë, dhe 
lehtësohet arka e Shtetit, pra lutem 
qi ky Projekt të pranohet dhe prei 
lë ndershmit Senat, sa për ato vise 
qi nuk profitohet aqë nga tregëtija" e 
b:lgtis:i, të cilet kan me pakicë, Dho 
ma e Depuretvet autorizon Qeverinë 
per m' u marrë këtyne vetem 0.50. 
fr. ar d. m. th. qi për këto vise shte 
sa e përpama në këte Ligjë të mos 
merret, dhe lutem qi në ketë mënyrë 
të pranohet dhe prej Z. Juaj, 

Z. J GJINALI. Në raportin justifi 
kues thuhet qi nevojat Financjare e 
shternguanë qi tëjshrohet taksa e xhe. 
lepit, me të vërtetë qi këjo shtesë nuk 
asht e randë, sikur t' a kish parapa 
vetë Qeveri]a ketë nevojë nuk do të 
thoishirn gja, por Qeverija nuk kish 
pa ndenji nevojë për shtimin e kësaj 
taksë dhe kështu e kish caktue Fr. ar 
O.SC dhe kuer proponoj i Dhomës së 
Deputetve ketë shtesë, regjistrimi po 
thuaj se kishte mbarue dhe sejcili ka 
pagu si mbas Ligjës Fr. ar, 0.50 se 
taksa e xhelepit nuk paguhet me kistë 
si e dhjeta, populli e mori vesht qi 
sivjet do të paguaj 0,50 Fr. ari dhe i 
dha nëpunësit qi ja lypi, tani do të 
goditet rruga e Durrsit dhe për këtë 
lypet shtesa e taks€ së xhelepit dhe 
fr. ari 0,50 tjera pse po goditet rru 
ga e Durrësit, nuk asht e drejtë qi 
popullit t' t kerkohet shtesë e nji tak 
si qi e ka pague, se këjo ka për me 
ba nji përshtypje të keqe, dër ketë ar· 
spe jam i mendimit qi mos të prano 
het. 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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Fletorja 

.Nr. 167 

S H <.i?.I P T A~ E 

,__yrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

========================= ==============================::=:,;::::;:::a. 
PAJTIME: për njl mot fr. t.r 12 në li Drejt~~-Zyra e Shtypit IINii. copë ë javës fr. ar 0.25 ;nil copë 

Shclpni ; Ir. ar 20 lashta; T I R A N ~ e Javës së kaluerne fr ar I.QO 
. ~ 

PERMBAJTJA: 
Min. e Mbrend. Qarkore mbi zgjedhjen 
e Kryesis Parlamentit, mbi sjellje per 
menda hekuri. 
Të ndryshme emnime në Min e Fin. 
Shp e Financavet. 

Mt~l' ~. It M~R[H~~HMt 
QARKORE GJITH PRtFE. E NENPREF. 
Mbi zgjedhjen e Kryesis 

Parlamentit 
U njoftojmë se mbas shkresës Nr. 

234 dat lë-9-926 të Kryesiës së Dho 
mës së Deputetvet percje!lë me ene - 
shkrimin Nr, 1597 dat 21-9- 926 të 
Krpesis së Republikës, Dhoma e De 
putetvet në rnbëledhjen e sajë me 18 
9-926 tue pasë në bisedim zgjedhjen 
e pariës të sesionit vazhdues votoj 
me shumicë absolute. 

Kryetar Z. Kosiaq Kotta 
Nenkryetar Z. Kol Mjeda 
Sekretar Z. Ferid Vokopola 
Kujdestar Z. Fiqri Rusi 
U-9-26 Nr. 2975 
Mbi sjellje parmenda 

hekurit 
Ministria e Bujqesiës tuj deshirue 

zhvillimin e bujqesiës asht tuj pru 
parmenda hekurit të sistemit të sotë 
shme. Për t'u ndodhë si shembella e 
mandei për me rnultë me lanë veglat 
primitive deshirojmë të përndahen nga 

n'ë a ma t, per ç'do kt tundi. Pesha 
ashtë 25 kg Kushtimi nuk do të jetë 
ma se :O Fr, ari, Në marrëveshrje me 
Kryetarin e Bashkiës lutemi na njof-. 
toni sasicn q' u duhet. 

22-9 26 Nr. 2973 

Te ndryshme 
:fmnim~ në M. e Financavet 

Zot. Haxhi Çela emnohet nëpunës 
i monopolit në Drejtorin e Finan. të 
Vlonës. 

* 
Z. Cen Osman Dani emnohet st 

Tagrambledhës kalorës në zpren e 
financës Leshë. 

z. Kol Bianku pushohet nga puna 
dhe në vendin e tij si Nëpuoës Vergji 
Kadastre në Zyrën e financës në Pukë 
emnohet Z. Ndoc Ndoka. 

Z. Simon Mjeda ernnohet si Ta 
grarnblcdhës kalorës në Drejtorin e 
Financavet Shkoder. 

* 
Z. Abdullah Lundra ernnohet si 

Sekretar Vergjie në Drejtorin e Fin. 
Tiranë. 

Shp. e Financavet 
Adjudikatë 

Me vendim të këshillit u nxuar 
n' adjudikatë e dheta e duhanit 

adjudikata provizore fillon që me· ts k. 
m deri 2:i dhe ajo defintivia që nga 
25 k. m. d. ri 30 shtator. 

* 
Në b-zë të vendimit këshillit ad 

ministrativ Nr. 249 D. 17-9-26 E dheta 
e ullinit lë kti qarku prr vjetin vazh 
dues asht vu në ankan prej 20-9-26 
deri me 5 X-26 adjudikata e prej 6 
deri me 15-X-26 shitja definitive. 

Kruëj 21-9 26 
Drejt. i Financës 

* 
Mas vendimit kshillit administrativ 

u nxurë në adiudikat pajtim i kullo 
tjl v ~ dirnnore të shtetit adjudikatë 
provizore fillon nga 27-9-26 deri 7 
10-26 dhe ajo definitive qe nga 8-X-26 
deri 22-X-26. 

Dzlvinë 21-9-26 
Kryenep, i Financës 

Një gjysmë shtepije në Korçë lagje 
qjoshk kufizuar djathtas Alush Agaj 
menjtas Bektash bej prapa trashigirn 
tarët e Rakip beut përpara udha zo 
tërohet prei Feta dhe Nairn Rushdiie 
Erninit csht lenë penk për 13750 grosh 
arë mbasi u nxuar në ankan e ariti 
shtim 4000 fr. arë pra lajrnrohet se 
që nga data e çpallies në fletoren 
zyrtare dhe pas 15 pe srnedhjet dit do 
të rnarë fur.d shitja definitive. 

Korçë 21-9,26 
d t.p. p. 989 Drejt, i Financës 
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Bisedimet e Trupi' 
SË S-J-0 N"'" I---- I 

B I S ~ O I M E T E D H O r~1 E S S " 
ltlbledhja e 51. 

E Merkure ~6 Maj 192S ora 4 m. dr. 
(Kryeson Kryetari Z. K, Kotta) 

(Vijon nga nu:n. H:iG) 
Z. S. BLLOSHMI: Këtu ka pasë Qe- 

të na bahen mësime, Asht ver.ctë si 
thotë Z. H. D lvina se kemi për të 
votue edhe budgctct e tjerë ministri 
ve. dhe koha nuk pret, dhe këto janë 
ma tt p r këshilla p::r kohen c ardh- 

te politike të ndrysnrne, dhe për kclo 
sende qi janë ba deri tash, responsa- 

shme. Nuk kc mi k undershtim për 
veri na të ndryshme, kanë qenë kurr.n- , "Shumën qi kcrkohet, po i baj më keto 

biliteti nuk na token as neve, as Qe 
veris. Nuk kemi pasë nji ligië dr ri 
tash, po edhe në qoftë se nuk asht 
veprue si duhet, prap jam i gezuë m 
qi kemi kaqë djelm qi mësojnë neper 
shkolla të nalta, qi të vinë n]i ditë e 
të na hapin sytë dhe neve. Ketu ke 
mi piken, votohet shuma qi kërkohet 
apo jo? Unë e votoi, dhe prandej Z. 
Kryetar u lutem t' a veni në voë, se 
mjaft u banë bisedime. 

Z. Xi I, YPI: Neve shkollat e mes 
me po i ,Jo të soj më, dhe paskëtaj mos 
të dërgohet kerkush në shkollat e 
mesme, po eta qi të mbarojnë shko 
llat e mesme këru te dergohen n' Uni 
versitet, dhe bursat të jepen mbas nji 
konkursit, po analogji mos lë kerkohet. 

Z. H. DELVINA: Po shtyhem: the 
llët ndër kritika. po koha nuk na pret, 
se kemi shumë Ministrina pa fitlue, e 
po të nisim keshtu, budgeter e disa 
ministrivet 'qi kanë randesi, do t' i 
kalojmë me ngutësi, se ditën e hane 
merr fund sesioni, dhe mbas kësaj 
ditë do të ikin të gjithë deputetët. 
Prandej lutem t' i shkurrojmë bisedi 
met, se këto fjalë qi u thanë qenë ma 
teper këshilla për kohen e ardhshme, 
se kerkush nuk tha se nuk e pranoi 
ketë shumë. 

Z. Dr. SIMONIDH!: Pcsirnet duhet 

fjalë qi të merren para syshë ncscr, 
qi mos të vazhdojë mil këjo plagë 
kesh tu. Jam pi kcrish: d' akord me Z7. 
Kasen, Barnihen si edhe me prore 
nimin e Z, Fiqri Rus1t. Shkodra e 
Gjirokastra, s. edhe Korça etj qytete 
qi kanë fatin e mirë me p isë s'ike- 
11a 'ë mesme do të monopolizojnë ar 
simin edh: na të shkretët do të mbe 
sim n' erres n". Prefektura e Shkodrës 
si të tjerat km pasë fatin të kenë mi 
nistrat e re: të cilët i kanë përkrahë, 
kurse Vlora nuk ka p·s~ fatin të ketë 
nji rninist.r n' arsim, keshru qi janë 
favorizuem stud ntat a arene kruhi 
navet. 

Janë disa studcnta të cilëvet u janë 
pre bursat për nji telegram qi kanë 
bamë si të rij qi janë, dhe p'lr ta Shte 
ti ka prishë para dre keta kanë rnbetë 
pa i kryem mësimet, Lypet Parlamenti 
të tregojë nji shpirt-madhni për ta 
dhe qi të mos humbasë Arka e Shtetit 
qi ka pague për këta studenta për 
shumë kohë, dhe t'u epen prap bur 
sat qi të mund te vashdojne në ke 
ndime, se edhe këta janë bijt e këtij 
vendit, dhe sikucr u falen krimet të 
falen edhe këta, dhe t' u epen bursat 
për me vazhdue në studime. 

Z. KASSO: Z Bloshrni po të ndi 
gjonre me vërejtje bisedimet e Dho 
mës nuk do lë binte në kundershtim, 

Legjislativ 
I I_ 

OE PUTET VET 
se· deri sa nuk asht venë konkursi, atë 
herë bahet fjalë për araio.;ji. Studen 
tat d.ri tash [anë dergue me favori 
tizërn dhe le t' paraqitet ligja dhe le 
të priten nji hcr2 c p ·rgjithmonë këto 
Iavoritizrnc. 

Sa per inspckorat këto nuk do të 
mund t' a plotësojnë detyren ashtu si 
dlshron Z. Blloshmi, dfie prandej për 
krahi mendimin e Z. li. Multiut. 

Z. A. HASTOPALLl: Si thashë 
ç.cgullimi i b sedimev.t vjen se Mi 
nistrat ose Drejtorët e Përgjithëm nuk _ 
bajnë nii ekspoze të përgithshërn mbas 
të cilës do të rregulloheshin bisedi 
me', Jhe të gjithë bisedimet do të ku· 
fizoheshin në vijat e përgjithëshrne, 
janë tt! mira apo të këqija. Mungimi i 
kësaj shkaktoj W bahen bisedime su 
bjekt.ve, në , end qi b s.dat duhet 
t' ishin objektive. ~~Ji ndër fjalët qi u 
thanë, Z. Bloshmi mbajti nii bisedë në 
pikëpamje general, mbi arësi nin e 
naltë dh ; mbi shpenzimet e shumta 
qi po b ijmë për stërvitjen e djelrnvet 
t'on ; ne shkolla të jashtme. Fjalët e 
bukia të Zotnis së tij deshi n t'i rë 
zojn ·, tue than, se në ndjekjen e shko 
llave t të jashtme të nal:a, duhet ma 
rrë parasyshë analogjija e prefektura. 
vet. Këto fjalë rëzohen vetvetiut, se 
kuer thomi arsim, nuk duhet të ma 
rrim para sys hë desh irat t'ona t' sot 
shme, po secilat prefektura kanë ndje 
kun arësirnin ma tepër. Në asht se 
Korça apo Shkodra janë kujdesue ma 
tepër për arsim, këto janë për t' u 
lavdcrue, dhe nuk asht faji i Qeveris 
pse kë:o kanë pasë nxanës të pre g:i· 
titun p 'r shkollat e nalla. 

BKSH



FLETÇB:_JA Z'i'RTARE 24 SHT A TUER 1926 3 

Z. Dr. SIMONIDH I: Po konkursi. 11 zotët. Prandaj arsimi nuk ka rvgjona 
z. A. HASTOPALiJ: Në asht se lizërn, dhe thras : poshtë egoizma kra 

nuk u ba nii konkurs, asht për viset I hlnare, e lart ideali kornbtar. 
tjera nuk kishin kandidatë per shko- z. KRYETARI: Ata qi janë të me- 

,, 5. Ndihmë për harte të kukura 
6. Mbajtje e muzeumit ko nbtar 

,, 7. Ndihmë për shkollen Teknike 
,, 8. Kurs i shpejtë e shkolla nate 8,000 
,, 9 Karta geografikc 4,ooo 
Ndryshimet e Komisjonit: 
Kap. VI. Art. 9. Fond për kartat geografike suirimohet, nga shkaku se 

c ka marrë për sipër ketë dd}'ri Komanda e Iuqis Armate. 
Z. P. RU;I : N' art. 5 të këtij kap. »Ndihrnë cër harte të bukura» nuk 

jam kund-rshrar po verem kishe me da shtë qi Drejtorija e Ar. sirnit t'a për 
ndorl në mënyrë qi të përfitojnë vetëm xansar, po kje kështu jam anrsr i 
pranimit ahe shuma për fr. ari 60,000 të zbritet në 40,000. 

Art. 5. Pra note për 40,000 Fr. ari nen titullin • Bursa p?r. t' u stervitun 
djelmt,,. 

Dhe Ari. 9. Su pri mohet. 
Këndohet Kap. Vii. 
Të pa penguerne nga mungesa e fondit 
Këndohet Kap. VIII. si p.son: 
Fond reserve 
Ndryshimet e Komisjonit: Fondi re 
serve prej Fr. ari 5,ooo i përmendun 
në Kap. VIII. ngrihet krejt. 
Pranohet, ndryshimi i komisionit. 
Këndohet Kap. IX, si pason : 
Mcrcmeuruc në pa,nqi ti: Shtetit 

Pranohet. 

Ila të nalta, dhe do t' u b inte kuer 
pJefekturat të tjera lë kishin pasë brumë 
për shkolla të [nal:a dhe atëherë në 
mes të tyne t' ishin ze;iedhë ma të 

Këndohet Kap, Ill. si pason : 
Bursa studentash 

Art. I. Të mbre ndshme 
,, 2. Të jashtme 

Pranohet. 
Kap. IV. Udhtirn e dijete 

Pranohet 
Kap. V. Shpenzime për ushqim 

veshje e pastri për mbaj. 
tj e konviktesh 

Pranohet 
Kap. VI. 

Shpenzime gjithfarësh. 
Art. 1. Skautizern e sport 

2. Streha Ioshnkore 
,, 3. Gjymnazi fretnuer 
,, 4. Iaternati Kirjas 

E Merkure me 26.V.26 ora 4 m. d. 
Kryeson Z. K. Kotta 

(Këndohen e vertetohen Proces 
Verbalet N. 47, 48). 

Këndohen emnat e ZZ. Deputetve 
12,ooo I e mungojnë z. Bahri Begolli, Bexhet 

Frasher! (me leje), Ceno Kryeziu, El 
maz Xhaler, Jak Koçi, Milto Tutulani 
(misjon), Myfid Libohova (me leje), 

219,501 I Said Kalaja, Vasil Rusi, Veiz Sevra 
ni (me leje), Dr. Voxhori (me leje), 
Zenel Mandiqi. 

Z. KRYETARI: Shumica asht e 

ndimit për pranimin e kësaj kap. me 
rekomandimet qi u banë të ngrehin 
doren ? 

Qe nder 
l 00,000 
200,000 

Qarqe Shuma 
loo,ooo 
200.000 

7,500 5,00G 

18500 201,000 

3,ooo 3,ooo 
15,oco 15,ooo 
10,000 10,000 
12,ooo 12,ooo 
60,000 
2.'720 
5,600 

60,000 
2,720 
5,600 
8,000 
4,ooo 

Qender 
4,ooo 

Qarqe 
3,ooo 

Shuma 
7,ooo 

5,ooo 5,ooo 

16,ooo 

Z. KRYETARI: Me qenë se koha 
kslojti shumë e lamë për mbas dre 
ke ora në 4. 

Mbyllet seanca n' oren 1 mbas 
dreke. 

Mbledhja 52. 

mbledhja hapet. 
Bisedim mbi budg-tin 1926-27. 
(Shif Budgetiu e Drejtoris së Pei gjlthshme 

t' Arsimit në faqen 3) 

Z. M. KASO: Art. 5 në Kap, 6 mbi 
shurncn 60,000 fr. ari mbi harte të buku 
ra u bisedue në kornisjon gjanë e gjatë 
dhe atje pata thanë, se nuk përrneton 
budgeti i ynë të vemë nii artikull kë· 
sisojit se nuk e di në mund të kemi 
harte të bukura. N' asht se këjo shu 
më, asht për studcnta rnuzikanta, atë 
herë ndryshon, dhe mund t' a vernë 
bursa për students muzikanta- e harte , 
të bukura. Fondi më duket i tepër se 
nuk mund të çojmë ma se 10 vet, 
dhe për këto 3o,oou franga mjaftojnë 

"mjaft. Prandaj i lutem Z. Drejtorit 
t' arësirnit të na tregojnë se sa djelrn 
burssta do të dergoinë dhe mbi ketë · 
të bajrnë nji llogari. 

Z P. POGONI: (D. i P. A;) Për 
hartet e bukura asht hera e parë qi 
figuron nji shumë fare e vogel në bu 
getln t'onë, se si e dini Z. e juei, Shte 
tet e tjerë shpenzojnë për ketë qellim 
ssrna mjaft të mëdha]a. 
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Drejtori] a e Përg. e Arësimit. 
Këndohet Kap, 6 si pason : 
Art. 1. Skautizem a Sport 
,, 2. Streha foshnjore 
,, 3. Gjymnazi fretnuer 
,, 4. Internati Kirjas 

5. Ndihmë për harte të bukura 
6. Mbajrje Museumit Kombtar 
7. Ndihmë për shkollen Teknike 
8. Kursi i shpei.ë e shkolla nate 
9. Karta Ceografike 

" 
" ,, 
" 
• 

Me hartet e bukura përshihen shu 
më dega, si muzika, pjesa teatrore, 
pitura etje. Për të {gjithë këto dega 
do të dërgojmë disa dielrn për jashta 
qi të specjalizohen, po si e dini, mu. 
ziçistat duhet të kenë edhe veglat mu 
zikore të çilat edhe ato kushtojnë 
mjaft sh tre; t. Me ketë kredi do të çoj. 
më kund 2o veta për të cil-t lypen 
s' pakut tre deri në 400 Fr. ari për 
sejcilin. Du të përpiqemi qi të der 
gojmë edhe femna, se për teatro du 
hen hem autor hem autricë, dhe po 
të na përrnetolnë fondi, do të çilirn e 
dhe këtu nii konservatoir të vogel, 
dhe prandaj lus Dhomen t' a pranoj 
ne. 

Z. KRYET ARI : Në ketë kredi do 
të bisedohet edhe projekt-ligja mbi 
teatron nacionale. 

Z. H. DELVINA : Sa për projekt· 
ligjen mbi sovencjonin e teatros, ajo 
asht e rame vet-vetiut dhe populli 
s'ka nge të pague] për paljaçolleke. 
Me qenë se artisrat na mungojnë, si 
për muzikë e tjera degë, të pranohet 
vetem nji shumë prej Fr. ari 40,000 
për bursista për harte të bukura dhe 
shuma 20,000 frangave për teatro të hi 
qet. 

Z. KRYETARI: Kush asht antar i 
pranimit i kap 6 me zbritjen e shu 
mës 20,000 fr. ar. për teatron, e me 
denominacionin »bursa studennsh për 

Shuma e Përgjithshme 

Fr. ari 3000 

" ,, l~ooo 
,, ,, loooo 
,, ,, 12000 

" " 60000 
,, ,, 2720 
,, " 56oo 

" ,, 8000 
,, • 2000 

--- 
Fr. ari 118,320 

harte të bukura» tut: heq: denomina 
cjooin për harte të bukura, të ngrehë 
doreri ? 

Pranohet. 
Suprimohet gjithë ashtu Art. D i 

këti Kapitulli karts gcogre like- nga 
shkaku se ketë dëtyrë e ka m rn ë për 
sipër Kom e F .iqis Armate' 

Këndohet Kap. 7 si pason: 
Të mbrapametuna (Qender -iooo. 

Qarqe 3000) Fr. ari 7000. 
Z P. POGO~!: (D. i P. A.) Këto 

kar. mbeti! pa pague se ka rnungue 
fondi, 

Prar.ohet. 
Këndohet Kap. 8 si pason : 
Fond reserve (Fr. ar; 5000 
Z. KRYETARI: Këtë shumë komi- 

sjoni i ka ngritur, 
Pranohet e komisionit? 
Pranohet dhe këjo shu 11ë n grihet. I 
Kap. 8 Meremetime në pasuni Shte- 

ti Fr. ari 16,ooo I 

I 

Prenohet. 
Z. H VRIO'.'JI: ("1 i D.) '-:ë Dr~j 

torin e P. t' Arësimt asht ba nji kur· 
sim prej 35 ooo fr. ari dhe proponoj 
n'asht se e pranon Dhoma e Depu 
tetve kë]o shumë të jepet p:r inter· 
nata. 

Z Dr. SIMONIDHI: Në budgetin 
e Ministri'> s' Arësirnit nuk figura 1 

nji kredi për tabela zologjik-, hotani 
ke të shkollave, dhe due të py:;s Z. 

Drejtorin e Arësimit në cilin Art hye 
në këto sende ? 

Z. P. POGONI: (D. i P. A.) Kë 
to hyenë nder vepla shkollore. 

Z. J. EREBARA: Lutem shumë 
t1:i merret parasye sh nji internat për 
Mat, se asht gjvnah nga Perendija t'i 
lamë ke to vise pa shkollë, se asht 
provue në U gjith boten, se indili 
gjenca ma e ma e madhe dd nga 
malet se nga fushat, kështu n'lrali e 
në Gjermani 

Z. ND. KIÇI : At; kredi qi propo 
non Z. Ministri, lutem të prarohet dhe 
malcij i c Leshit, m -lci]a e madhe kan 
nevojë për intcrna'a dhe lutem të me 
rret par asye-h. 

z, H. DELVINA: Këtu i;:jith.;_ccila 
krahinë do të kërkojë ha vien c inter 
na ës siç u kërkue prei Deputetve të 
krahinave të ndryshm e ; Gramsh Mo 
llakastër, Kurvelesh, Dibër, M.it, Shati! 
Shosh, Lesh, etj, kë,h•u qi nuk do të 
rnjsftojnë asnji shumë e madhe fort, 
po ke.ë e la si mbas mendimit qi 

I rnucrcrn sot r ë mies, qi scjcilës k-a- 

1 

hinë qi të k-të pregadit shkolla, ne· 
ve do t' i hapi n nji kredi në budge 

I tin e Arësimi, dhe prandaj lutem të 
qindroj ne në vendimin qi kemi dhanë. 

Z. H. VRIO~I: (M. i D). Kë]o 
st.urnë mun.i të i'p:t për përmirësi 
min e internatave qi janë, dhe mb isi 
fJndi asht i vogel, mund fa ndajmë 
proporcionalisht. 

Z. ND, KIÇI : Për m ~ h , pë inter· 
nata të reja e jo për ata qi janë. 

Z. DRYEFARI: Kush asht antar i 
proponimit të Z. Ministrit për prani 
m 'n e shumës për 35.000 Fr. ari, për 
internata të ngreh doren ? 

Mbetet në pakicë, kështu qi shu 
ma në fjalë nuk pranohet. 

Z. KRYETARI : Tani po hyern në 
budgetin e Ministris së Financa, er. 
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K&p. I. 
Art. 1. Xharnija c c madhe Korçës 
,, 2. Familja e Alltunve 
,, Xhidiqet 

Pranohet. 
Kap. II. Rrogë Qender 

Art. 1. a) Financa lo2.4oo 
b) Doganë 
Rrogë Zavendësije 
a) Pinanca 
b) Doganë 

Fr. ari 12,480 

" 12,ooo 
15,ooo 

" 
" 

,, 

Qarqe 
725,980 
289.920 

Fr. ari 
H28.28o 
289,920 

Këndohen ndryshimet e komisjonit 1 jashtë me qellim kursimi Tue paketë 
si pason: I nevojë ramë d' akord në komision dhe 

1) Kap. II. Art. l Financs e Leshes pranuem këto s'uesa të c.lat u lutem 
b,het Kl. e II. mos t'i konsideroni si të tilla, se si 

2) Vendoset rikrijimi i zyrts së I u thashë, ishin në budg=t'n e vjeçern 
Financa~e _të ~qlcis së Madhe me qe- j po ishin s~primue ~ër kursim. Për t~: 
ndrcn ne Koplik. grambledhësa kalorësh '.asht ba n11 

3) Drejtorit Korçë e Shkoder ve- shtim pre] 1 O fr. ari. kur "se për të 
ndoset shtimi nga nji protokolistit 
me rrugë mujore Fr. ari 120. 

4) Vendoset shtimi i nga nii në 
punësit Monopolit Berat e Vlonë me 
rrogë mujore 180 fr. ari. 

5) Tagrambledhseve kalorës ju shto 
hen nga lo fr. ari në muej dhe ju ba- 
het rrega 150 fr. ari. 

6) Dy inspektorave ju bahet nga 
fr. ari 450 në rnue]. 

7) Të kontrollorit të parë për vi! 
primet c bankës i ngarkohet edhe de 
tyra e pensjonevet. 

8) Arkëtari i Ministris së P. Bo 
tore suprimohet dhe këjo detyrë i 
nvarkohet llogaritarit të dytë. 

9) Llogaritarëve pranë Ministris së 
Mbrendshme ju ngarkohen edhe de 
tyrat e Ilozarive t' emigranteve e të 
Drejtoris Shëndetësis. 

10) Sherbtorëve ju zbritet rroga ne 
80 fr. ari veç shërbëtorit të natës i 
cili merr rrogen loo fr. ari. 

Z. S. STAR')VA: (M. i F) Këto 
: ndryshime qi k1 ba komisioni nuk 
janë të shtime po kan qenë në b•id~c 
tin e vjelit të kaluern, dhe janë lanë 

tjerët nuk ka rdonii shtim se në vic 
tët e tier> ishin kështu. 

Z. i\1. Kf\SO: Në ketë Kap. janë 
rroga nëpunsishë qi krijohen të reja 
të cilat me 'ë vërtetë mund të jenë të 
nevojshme, po Z. Krpetar, qi të mund 
qi të krijohet nji nëpunësi e re, dhe 
nëpunësi të dinë detvren e tij e tij e 
të jetë responsabel, asi-it nevojë të ketë 
nji ligjë, se për deri sa nuk k s ligië 
aj nëpunës as nuk mund të punojnë 
as r-sponsabilitet nuk ka. 

Nga ana e Ministrit janë kriiue 
kontrolora të cilët Kontrolojnë 
tagrarnbledhsat ; po Zotërini, si do 
t' a bajnë detyren këta, kur 
nuk ka nji ligië qi regullon detyren e 
tyne. Po sa nji nëp rnës kërkon te 
zbarojnë de.yren e tiJ :ii ka të drejtë, 
po sa gienë 
procesin dhe 
l!iyq, dhe po sa 

abuzimin, të mbajë 
t' a dergoj-ië në 
.iuk ka nji Pgjë qi 

nuk i n zp nii të tille kompetencë aj 
nuk mund të vazhdojnë në detyrë. 
Prandaj s· mbas artikullit të posaçern 
tl' Statu it, p i q -në ligia nuk mund 

I 

te vazhdojë 110 detyrë nji nipunës. 

Gjithashtu edhe për llogaritarin e 
bankës. Asht nevojë t'i kemi hem kon, 
trolorat hem llogaritarin, po këio nuk 
mjafton dhe këta nuk mund të vazh 
doinë në detyrë pa nii ligië të votue 
me nga Dhomat Legjislative. 

Z. Ministri ka marr nga ç'do Mi 
nistri llogaritarët dhe i ki prue në 
Minis'r i të Pinancavet dhe ketë e ka 
ba për sernplipikimin e punërave Fi 
nanciare, dhe këto janë suprimue në 
Ministrit e ndrvshme. Në raportin qi 
na paraqet na thotë se suprimohet dhe 
arkëtari i Post-Telegralave, por kur 
në komisionin e budgetit po bisedo 
hesh budgeti i Dreiroris Post telegra 
Iave na kërkoj edhe nji rrogë për ar 
ketarin. Prandaj këjo gja duhet të 
marrë fund ja t' a kemi arkerarin këtu 
në Mi iistr i të F,nanceve ja në Drejto 
ri. Kaq kishe për të thanë sa për ça 
sht.en e rrogave, 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Çësh- 
tja e rrogave nd ihet në _dyshë: rro 
ga për qendër e rroga për qarqe. Mo 
difikimet qi janë ba, janë për qarqe, se 
në kto janë ko ntrolorat e tagrambledhsa 
mbledhin shurncë të :hollash katund 
për katund, dh s i arketoinë këto të 
holla a po jo, apo bahen abuzime, 
dhe për me pasë nji kontroll u shter 
nguern të krijojmë këto kontrolora. 
Krijuern tct kortrolora dhe_Pref~ktu 
ren e Kosovës e t~ Peshsopis e b i 
shvuerne në nji, me qenë se atje ka 
punë ma pak. Sa për atë qi thotë Z. 
Kaso, s: ç'do nëpunësi qi krijohet 
duhet të krijohet me nji ligje\ neve 
ke ni paraqit ligjen organike dhe e 
Ndershrnia Dhomë e ka pranue në 
parim dhe për deri sa mos të dalë 
aio ligjë, k-rni ligjen e Turqis. Pra 
ndaj nuk mund të thohet 'se këto në· 
p.insina, [anë krijue pa ligjë, 

Sa për ata të qendres, janë krijue 
me dekret ligjë e cila asht pranue në 
princip prej së Nder. Dhomë dhe 
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ka shkue në komisjon dhe atje ka 
marr përfundim, po ngushtica e kohës 
nuk ka përrnetue qi të paraqitet këtu 
n~ mbledhjen e përgjithshshme, Sa 
për detyrat e tyne, ajo asht caktue në 
ligjen organike qi asht paraqit. 

Z. V. BAMIHA: Psi.: sherbetorve 
ja kan ulë rrogën në 4 napoljona. 

Kur bisedojmë për nëpunës qi kan 
nji rrogë 20-25 napoljona, tregohemi 
xhe nerozë, dhe në sherbetorët duem 
të bajmë kursime. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Sher 
beterët e kan rroge a 4 napoljon a, ver 
tetë kan famile me mbajtë, po kur u 
bisedue në komisjon çështja e rrogës 
së tyne, tue marr parasyesh se gjen 
ndarrnët marrin 3 napoljona e \ 2, u 
la shtimi i rrogës, dhe i u shtue rro 
ga vetem atij sherbetorit qi ban sh. r 
bim naten 20 fr. ari në muej ma tepër. 

Z. V. BAMIHA: Po gjendarrnët a 
se kan ushqimin gratis ? 

ZANA: Jo ..•.. 
Z. F. RUSI: N' asht se i u shtohet 

tagrambledhsave kalorës, asi-it nevojë 
t'i u shtohet edhe atyne qi janë kam 
sor dhe atpne t'i u bahet Fr. ari 1 lo. 
Sa për shtesen e So fr. ari për ins 
pektora, nuk jam antar qi të pranohet, 
mbasi nuk kemi pranue shtesa për 
nëpunsit e tjerë. 

Z. TEF GERA:-_Sa për shtesen e 
inspektoreve, kejo nuk asht nii shtesë, 
se në budgetin e kaluern keta kaq e 
kishin rrogen, dhe këu komisjoni ba 
ni velem nji ndreqje. 

2 .• S. STAROVA : (M i F.) Ma 
përpara kështu e kan pasë.j po për 
shkak kursimi i u ishte zbritë. 

Z. KRYET ARI: Ata qi janë an tar e 
pranimit të Kap. 11 me ndryshimet 
qi ka ba komisjoni, të ngrehin doren? 

Pranohet. 
Shpenzime Zyre (shkresina, shtyp. 

shkrime, përkethim ligjesh e rregu 
lloresh. 

Kap. Ill 
Art. 1 a) Financë 

b) Doganë 
,, 2 Zjarm e dri'ë 

a) Financë 
b) Doganë 

,, 3 Mobilie 
a) Financë 
b) Doganë 

,, 4 Të ndyshrne 
a) Financë 
b) Doganë 

,, 5 Udhtirn e Dietë 
a) Financë 
b) Doganë 

., 8 Stpenzimc gjyqit 
a) Financë 
b) D0~a11ë 

,, 7 Dergesë fë hollash 
a) Financë 
b) Doganë 

,, 8 Transport e lnstalacjonë 

,, 

a) Financë 
b) Doganë 

Kremtime 
a) Financë 
b) Doganë 

10 Qira 
a) Financë 
b) Doganë 

,, 9 

" ti Të pa parapamë 
a) Financë 

Qender 
5U)00 

Qarqe Fr. ari 
5.000 56.900 
2.000 2.f,'00 

4.000 6.000 
3,ooo 3,500 

5000 15.ooo 
3.ooo 3.ooo 

1.500 2.500 
1.500 1,400 

6.000 isooo 

1.000 

lo.ooo 

1 000 

12 000 

2 000 20.000 18.ooo 

1.500 
J ,000 

1.500 
1.ooo 

1,200 1.200 

600 Loco l,600 
500 !'>oo 

28.ooo 35.W6 
lo.ooo lo.ooo 

lo.ooo 

7 296 

lo.ooo 
b) Doganë 

,, 12 Veshje e Mba!hje sherbetoresh 
a) Financë 
b) Doganë 

Ndryshimet e Komisionit, 
N' art. 3 nga fondi mobilje në qe 

nder zbriten 5000 fr. ari 
N' art. 4 fondi ndryshime zbritet 

në Fr. ari. 500 
N' art, 10 fondit të pa parapame ' 

zbritet në 2000 fr. ari. 
Z. M. KASO: N' artikullin l shkre 

sina, shtypshkrime e përkethirn ligësh 
vihet Pji shumë prej 56,900 fr, ari en 
blok Un proponoi të shquhen sa për 

1.000 1.ooo 

shkresina, sa për shtypshkrime e sa 
për përkethirn, ligjësh. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) N' er 
tikullin I. shpensime zvret për shkre 
sina shtypshkrime e përkthime ligjësh, 
shuma prej 51,900 fr. ari për qender 
ndahet kështu: Shtypshkrime Fr. ari 
-i7,900; përkethime ligjesh Fr. ari 
1 000; shkre sina Fr. ari 3000: 

Keio shumë po t' a shikojë njeri 
duket e madhe, po, si e kam shp]c- 
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komisionit, të ngrehin 
Shumë e kërkuerne për skkresina, I Pranohet. 
Kap. IV. Dam Arke Qender Qarqe 

Art. a) Financë s.ooo l o.oco 
b) Doganë 

Pranohet. 

gue edhe nji ditë, deri sa mos të ke· 
mi shtypshkroien t' onë, këto shpen 
zime do të vazhdojnë vjetë për vjetë, 
Financa ka shtypshkrime shumë, si 
rregjistra, etj. dhe tani qi asht votue 
ligja e banderolit, kan me na u dashtë 
edhe për këte mjaft regjistra, kështu 
qi ky fond nuk asht aspak i tepër. 
Sa për dëshirën e shfaqun prej së 
Nder, Dhomë, për nji shtppshkro 
je, këjo sa ma parë do të merret pa· 
rasyesh. po si e dijni këjo nuk mund 
të bahet me nji herë, dhe rregjistrat 
duhen në fund të vjetit. 

Në bibljoteken t' onë, kemi libra 
në gjuhë frengisht, italisht, gierrna 
nish: e turqisht, dhe kur kemi nevojë 
përkëthejmë ata gjana qi na lypsen 
prej njerëzve të zotët e i u japim 
shperbiim. 

Kap. V 
Mirëmbajtje e miratime zyre. 
a) Financë 
b) Doganë 

Pranohet. 
Kap. VI. 

Vërtetim taksash 
Art. l a) Financë 

b) Doganë 
Pranohet 

Ushqim kualsh. 
a) Finance 
b) Doganë 

Pranohet 

" 2 

Kap. VII. 
Këthirn taksash 

a) Financë 
b) Doganë 

Pranohet 
Kap. VIII. 

Agio 5 °lo Pullash 
Pranohet 

Kap. IX. 
Nxjerrje e bartje krype 

Art. 1. Nxjerrje krype l 
l. Bartie " ) 
3, Ushqim kualsh 

nuk asht aqë e madhe, po të merret 
paras yesh korrespondencen qi ka kë 
jo Ministri me të gjithë administratat 
e Shtetit, dhe kejo shumë asht caktue 
në bazë të vjetit të kaluem. 

Z. M. KASO: Sa për shumen në 
fjalë nuk kam kundershtirn, vetem lus 
Dhomen e Deputetvet t'i rakoman 
doinë Qeveris të sjellë nji orë e ma 
parë nji shtypshkroje. se nga këio do 
të fitojë Shteti larg nga 400 000 fr. 
ari. dhe mos t' a lamë çështjen sot 
me neser. 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Rako· 
mandimin qi bahet, Qeverija me ge 
zirn e merr parasyesh e shpresoj se 
shpejt ka me u realizue dëshira e Z. 
Kasos. 

Z. KRYET ARI: Kush asht antar i 
pranimit i kap 3 me ndryshimet 

dorm? 

Fr. ari 
15.ooo 

loooo 
2,000 

10.000 
2.ooo 

20.000 20.000 

5.760 5760 

lo.ooo 
Io.ooo 

lo.ooo 
l ooco 

15 000 15.ooo 

210.000 220.00 

80,000 80.000 

ZANA: Po këtu ky ushqim kualsh 
pse vehet, 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Krypa 
qi baret prej kryporeve e çohet në 
magazinat e Shtetit, baret me kua! 
e për ketë arësye asht vue këio shumë. 

Z. S. BLLOSHMI: Sa të votojmë 
kredina për bartjen e krypës, kishe 
me thanë do t' ishte ma mirë qi Qe· 
verija t'i a shesin tregtarve krypen 
qi të venë e t' a marrin atje, dhe tue 
kenë konkurenca e lirë, besoj se çmi 
mi i krypës ~uk hypë. Çë mendim 
ka Z. Minister mbi ketë sistem, a 
mund t' aplikohet apo jo? 

Z. ~. STAROVA: (M. i F.) Po 
t'vishte këjo qi thotë Z. Blloshmi apli 
kabel, do t' ishim shumë të lurntun se 
populli me të vertetë po hjekë keq për 

e I krypë. 
\ Krypa kur baret me shumicë, ka 
leverti ma tepër se sa kur baret me 
pakicë se i hypë qiraja shumë shtrejtë. 

Bartja e krypës asht nji gja shu 
më e vështirë, sa u shtërnguern të 
paraqesim nji projekt-ligië për imper 
timin e krypës nga jashtë, po me qe 
në se ky projekt nuk ka dalë l akoma 
prej komisjonit, u shternguem të Iu 
sim ketë fond, se bartja e krypës prej 
Shkodre! në Kosovë kushton 2·4 na 
poljona për barrë kali. Si thashë do 
t' ishim të lum tun pot' aplikohesh më 
nyra qi thotë Z. S. Blloshrni, po, po 
të lehet në dorë të tregtarve, kam fri 
gë se do të bahen spekulacjone në 
korizë të popullit. 

Z. M. KASO: Proponimi i Z. sue 
shrnit asht shumë i arësyeshem, dhe 
po të marrim parasyesh kohen e Tur. 
qis, krypa nuk u barte prej Qeveris 
po prej tregtarve dhe ma përpara i 
shin vlleht të cilët e barashin prej 
Vloret e e çojshin nepër vise H! tjera 
Spekulacjone nuk besoj se do të 
bahen, pse tue kenë konkurrenca, çmi 
mi i krypës do të jetë gjithnji lirë, 
dhe në kohë lë Turq is krppa ishte 35 
pare oka. 
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BISEDf.MET E SENATIT 
Z. S. STAROVA. (Min. Financa 

vet) Nuk asht nevojë nji krahinjeje, 
por për gjith Shtetin, se janë dhe krc 
dina të tjera qi janë shtue, Buxhetit, 

Z. S. VUÇ1TE1':Nl : Ner taksat qi 
merrë Qeverija, taksa ms e arësye sh 
me asht taksa e xhelepit, dhe nuk 
asht aspas e r:in!!lë se sot nji dele me 
qingje shitet 2. Nap. se ketë e dij nga 
ata Kosovare qi kullosin bagrinë në 
Kava] pra në 40 franga p rgoinë I 
frang, kurse ~në drithë pagueinë në 
10 riji, çuditem me Qeverinë se si e 
uli vjet ketë takse dhe si e uli siru 
vjet në Fr. ari 0.50, kurse sot nji okë 
tame! shitet 11 1 Kr. d. rn, th. xhelepi 
nuk u vjen as sa dv okë nrnel. pra 
mbas llogarive të qihajallarve (qiha 
iallaret ne vendin t'onë u th one ;i tyne 
qi ngarkohen me shikimin e nji pa 
suni]e) prej nji d. he merret 20 okë 
tam.I dhe si thsshjqi cuditern për fa. 
ljen e xhelepit qi u b i vjet, mua v,-. 
tern nji gja më len në dyshim se tak 
sat për do vende lihet në dorë të Qe 
verisë dhe dyshoj se 1-ëj) mos të je·ë 
në kundershtim me Statut se taksa 
nuk asht e randë, se po të jetë në 
kundershtim me Staur s'ka se :si të 

nohet. veproj Qeveriia. se sa prr taksen k;;. 
Z. I. XHINDI: Si thashë edhe par- jo asht fare e lehtë. 

dje se t' a kishte ndije Qeveri ja ketë z. S. STAROVA (M. Financa vet) 
nevoj e t' a kishte paraqitë në sesie- Taksen me Fr. ari O 50 nuk e uli Qe- 
nin e ma parshem, ose në Mars nuk verija se në Ligjin e bamë prej Par- 
do të kundershtonim, por si u ba qe- lamentit në vjefio 1922 taksa e xhe- 
sharake falja e taksës xhelepit tue pa- lepit ka qenë ulun në Fr. ari O.SO, 
tur nevoj arka Shtetnore, ashtu do të por mbasi qe falun vjetë me Dekret- 
bahet qesharake dhe këjo shtesë se si Ligj këjo taksë sivjet Qeverija me Dekret 
eshtë marrun taksa e pastaj t'u ker- Ligjë anuloj Dekret-Ligien e vjetësh- 
kohet shtim takse, mua nuk do të më shme dhe kështu erdhi në fuqi ;Ligja 
vite keq sikuer të qe nji nevojë e për- e bame prej Parlamentit vjetin 1923 
gjithshme, por kjo asht nji nevojë qi caktonte taksen e xhelepit me Fr. 
krahine se këjo shtesë takse bahet për I ari U 50 qint. asht berë prej Parlamen 
goditjen e rregës së Durrësit. tit dhe ajo prej Qeverisë, sa për atë 

Mbledhja 35. 
E Hane me 26 5-26 ora 10 p. d. 

Mledhjen e kryeson z. P. Evangjeli 
z, S. STAROVA : (Min. Financa 

vet), Z. J. Gjinali e pranon qi taksa 
1 Frang nuk asht e tepert, por ~thotë 
se mbasi baktija janë rregjistrue dhe 
mbasi nuk e lypi Qeverija ke të shtesë 
asht i mendimit qi të mos pranohet, 
Qeverija pse paraqiti Buxhetin këjo 
nuk asht konvenky për gji1h n, vejat, 
se Qeverlla nuk dinte në do t' a pra· 
nonin të d}" Dhomat ketë shtesë dh~ 
për ketë arsye nuk e vuni, dhe u 
shterngue të ngushtoj shpenzimet, por 
kur pame qi komisjoni i Financavet 
i Dhomës së Deputetve proponoj ketë 
shtesë, e pranuern dhe neve, s1 për 
regjistrimin me të · vërtetë ner ma të 
shumta vise ka marrë 'fund, por ki 
ste ka në rnuejin Maj e Qershor, 
nuk ka kiste vetem për ato b.igti qi 
dalin jasht kufinit. S; për ato qi rnbe- 
ten në Shqipri ka kist dhe këtë nuk 
e dilmë ne janë mbledhuri t~ hollat, 
se pa dalë Maji nuk [bajmë veprime 
dhe këjo shtesë nuk ban asnji pvr 
shtypje të -keqe, dhe lutem qi të pra- 

qi thuhet qi të caktoket nji nurner, qi 
ata kanë ma pak se 100 të paguejnë 
taksë xhelepi Fr. ari o.So, dhe ata qi 
kan për mbi loo të pagueinë I Frang 
më duket e arësyeshrne, se nuk asht 
nji a] qi ka dy e tri kokë, me aw qi 
ka loo kokë se ..ij qi ka loo kokë 
bagti mundet fare lehtazi me gletë 
loo franga, kurse aj qi ka 3-4 kokë 
asht c zorshme të gjejë ·3 4 franga, 
se ky këto i ka për nevojat e veta ; 
sa pr atë qi dyshohet qi ky nen 
asht kundra Statutit, kë]o nuk asht 
nji previlcgjë, por atyne të vobegvc 
u bahet nji falje, dhe kështu nuk a,ht 
në kundërshtim me Statut dhe lypJ 
qi të pranohet. 

Z, A. DIBRA: Të gjith iai.ë da 
kor qi taksi asht i lehtë e të bahet 1 ' 
Frang dhe principi i Projekt-Ligiës 
këjo asht; kundërshtimi] bahet pse kë· 
io Ligjë do të hyjë në veprim dre 
simvjet d. m. th. do të merret dhe 
këjo shtesë prej atyne;~qi u asht ma 
rrun taksi në o,5o. tfr. ari si mbas 
Lig.ë s qi ka qenë në veprim, por në 
dispozitat e kësaj Projekt· Li gjë · nuk 
shof ndo nii nen qi t'i japë fuqi pra 
pavepruese, por për kundrazi thotë qi 
këj0 Ligië hp 1ë në fuqi qi prej ditës 
së shpalljes, pra si mbas Kësaj I igië 
për sivjet nuk mundet të merret shte 
së se taksa e xhelepit asht marrë qi 
diten qi asht numrua, pra 11;;! do ti: 

bajrnë shtesë dispozitet mirë se ndry 
she] nuk zbatohet. Disa thane qi kur 
Qeverija kishte nevojë pse nuk e mo, 
ri parasyesh dhe u proponue prej 
Dhomës së Deputetve këjo shtesë, por 
këjo nuk ka të baj pse nuk e para 
shef Qeverija, dhe për ·mua asht me 
i fortë nji proponim i bamë prej Dho 
ma ve Legjislative se aj i bamë prej 
Qeverisë, mbasi këto janë Përfaqësue 
sit e popullit dhe këlo lasht nji taksë 
qi i ngarkohet popullit .. 

Shtypshkroja ''Nikaj,, Tiranë 

BKSH



Vjet V. Tiranë, e Prende 24 Shtatuer 1926 Nr. 168 

REPUBI.iI:K.A 

fletorja 
S }i (e IP T·J~. ~ E 

Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

-=======================~======= =================================== 
P.\J nME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit //Nil copë e javës fr. ar 0.25 ; nil copë 

Shqlpni ; fr_ ar 20 lashta; T ! R A N 2. e javës së kalueme fr ar 1.00 
==== 

PERMBAJTJA : 
Min. e P. Mbrendshme Qarkore mbi 
ngrefje ndertesash. 
Shp e Kadastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

. M \U. t ~. It M~RtH~~HMt 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPRfF. 
Mbi ngrerie ndërtesash 
Ministrija e P. të Mbrendshme i 

ka dergue Prefekturës Tiranës shkre 
sen qi vijon: 

Ditë per ditë po shofim se mbas 
aplikimit të planit në rrugat e çeluna 
rishtazi ose n' ato që po zgjerohen 
nuk po goditen ndertesat si mbas nji 
plani të caktuern si mbas nje formojë 
qe të perngiaië nie qytet modern, për 
kundrazi ç' do pronar po vepron si 
mbas and'es së tij dhe kështu dhe 
godinat e ngrehuna ndër këto rrugë 
të rea po formojnë nji bsbilloni formash 
e tipesh të cilat le që prishin buku- 

. riën e qytetit, por, po shkaktojnë qe 
dhe sakrificat e bamuna me shumë 
mundime nga arkat e Bashklëvet të 
treten pa vend se kur të jet qe dhe 
në rruget e rea të ngrihen ndërtesa 
lloji lloji formash dhe të formojnë nje 
pamje të çuditëshme atherë për se të 
prishen e të shemben të parat ? 

Vazhdimi i ndertimit në ketë më- 

nyrë na jep të kupëtojmë se Bashkia \ Ky u rd her asht · definiv dhe mos 
e këtushme dhe ingjinieri i sajë nuk zbatimi i tij shkakton përgjegjsien me 
po mar.in para sysh fari! ose nuk i të madhe kundrejt shkaktarit i cili me 
ktndoinë dispozitat e art, 39, 40, 43, një heresh dot' i dorëzohet gLyqit dhe 
e si domos artikulli 44 të ligiit të pre] tij do të kerkohet darn-shpeblirni 

' Bashkieve në fuqi dhe kështu nderte- i provokuern nga mënyra e goditjes 
sat e godituna në rrugat e rea nuk së ndërtesave të cilat do të shemben 
caktojnë planin e mëyren e goditjes 
se tyre dhe natyrisht pa u caktuar 
plani i mënyrës së goditjes ç.lo per-!--------------- 
son vepron mbas qejfit ti dhe oje. 
ri ben nje ndertesë me tri pate e tje 
tri e ban mberdhesë dhe aj i treti i 
[r p krejt një formë tjetër, dhe këjo 
shkakton qe as oje godine as në plan, 
as në formë, as në rnëyrë e punimit e 
të mos i për ngjajë tjetres. 

Si të studiohen dispozita e artikuj· 
ve të nalt-deftuem të këndohet me 
kujdes dhe ligji i ndertesavet (ebnije 
kanuni) ku ne artikullin 10, 11, 19, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, tregon I 
mëoyren e veprimit. . 

Prandaj lutemi urdhënoni në mënyrë I 
formale Bashkien e këtushme për nder- 

I 
tesat që po goditen e qi do të go- 
diten të pregatit planin e mënyres 
se goditjes dhe kur të intere 
suernit do të drejtohen për leje 
e do të paraqitu planin e treguem 
n' art. 44 ne qoftë se ky plan nuk do 
të jetë si mbas formës të cakrueme 
për punim të mos i jepet leja. 

prapë. 
24 9-26 

Shp. e Kadastres 
I quituni Z. Dauti i biri i Zybër 

Oruçit, dishron me bae vepër 
sjellje mbi dyrnbdhet dynym tokë bu 
ke qi i zotnon që tridhet vjet trashi 
gimisht prej të tet e qi i ndodhen në 
katundin Shkjezë të Zadrimës, sinu.r 
«mbi brege, me kufij: L. Riza Idrlzi, 
Prend. Rruga Vese! Bajrami, J. Selim 
Feta hi. 

Po kje se ka kush ndoj kunder 
shtim mbi pasunin sypër-tregue mbre 
nda nji mojit, prej datës së çpalljes, 
lypset të paraqitet kësaj Zyre me do 
kumentin provues për çillen e gjyqit 
e në rasë të kundertë si të vërtetohet 
nga ana e Këshillës Administrative 
n vendit, t' interesuemit ka për t' ju 
dhanë dokument zotnimi. 

Nëpunsi i Kadastrës 

P. 10 Lesh 20-9-926 P. loo3 
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Bisedimet Trupit Legjislativ 
-- -- ----· - SESJO~I I II_ 

e 

B I S E D I M E T E D H O ME S S E 
Mbledhja i2. 

E Merkure me 26-V-26 ora 4 m. d. 
Kryeson Z. K. Ko:ta 

(Vijon nga num. 16'7) 

Z. S. BLLOSHMI : Z. Ministër 
proponimin t' im e gieti t'arësyeshern 
në teori po io ~aplikabel në pratikë, 
Kemi votue nga nji herë këtu në Par 
lament kredina për bartie krype, po 
resultati ka qenë shumë i lig. Si tha 
Z, Kaso në kohë të Turqis krypa ka 
kenë shumë lirë dhe s' asht kja ker 
kush për mungesë krype. Kur të jetë 
konkurenca, s'mundet me kenë çmimi 
i shtreitë se tregtari e merr n'ankand 
shikon benefrcin e ankandit, po kur e 
merr vetë ka beneftcin e shitjes e të 
bartjes, Sod në disa qytete krypa po 
shitet 2·3 korona kg. dhe Qeverija 
nus po asht e (zonja t'i banë ballë 
krypes, Me laojen e lirë të krypës, do. 
të shpëtojmë: I. Nga kretikat pse nuk 
asht virajue populli me krypë, II. nuk 
do H! kemi nevojë për fond, III. nuk 
do të kemi mundime. Prandaj propo 
no] ketë sistem. 

Z. S. STAROVA, (M. i F.) Kry 
pa ma pë para ka q në e lirë, po, na 
ngjau n.i lter:.:,;cë e madhe në çmi 
min e krppës 1,1 në Korçë e gjetke, 
dhe u banë ankime nga ana e popu 
llit. Mbi ketë Parlamenti si edhe Qe 
verija pranoj të marrë për sipër for 
nimin e krypës qi të mund të shitet 
me nji çmim kudo, tue castuë nji fond 
për bartje e tue e vue n'ankand, Asht 
e vërtetë se në kohë të Turqis ishin 
karavane vtlehsh qi sjellshin gjana të 
të tjera këtu e menin krppë. A të herë 

edhi! bakti kishte shumë po sot nga 
shkaku i luftës së përgjithshme, bak 
tija asht paksue dhe në katundet s'ka 
ma tepër se 3-4 kua! e jo ma kara 
vane, Sa për sistemin qi thotë Z, 
Blloshrni, po të jenë aplikabel, e pra 
noj me gjithë qelë dhe e r.rovoimë 
nji herë, dhe tue e lanë të lirë me 
konditë, qi në qoftë se nuk jep re 
suitat të mirë, mund të përdorim fon 
din. 

Z, KRYETARI : Pranohet kështu? 
Pranohet qi të lih st e lirë, me kon 

ditë qi n' asht se shifer nevojë Qeve. 
rija të ke'ë të drejtë të përdcr! ke të 
fond. 

Kap. i X. 
Regjistrim të dherash duhanit e 

pasuni Shteti. 
Qendër Qarqe Fr. ari 

80,000 80,000 

Ndryshimet e Komisionit: 
Fondi re gjis'rim të dhetash duhani 

e tjera zbriten në 30,000 fr. ari. 
Z. MIHAL KASO: Kur asht ba 

' këjo zbritje, komisioni nuk kishte i)a· 
rasyesh Iigjen e banderolit ti! duhanit 
qi u pranue, dhe prandaj për ketë 
fond mjaftojnë 20,000 franga. 

Z. S. STAROVA : (M. i F.) Jam 
i mendjes qi ky fond të lihet 
80,000 qi të përdoret për magazinat 
e për nëpunësit e banderolimit të du 
hanit. 

z. M. Ki\SO: Këjo shumë nuk asht 
për rregiistrim të dhjetash duhanit e 
pasuni Shteti. Sa për banderolimin e 
duhanit e detyrat qi ajo ligjë i ngar 
kon Qeveris, mund të kërkohet nii 
shumë tjetër, po për ketë fond mjaf- 

OE PUTET VET 
toinë 20,000 fr. ari. 

Z. S, ST A ROVA : (M. i F.) Att 
herë të caktohen Fr. ari Go,ooo për 
banderolin e duhanit. 

Pranohen 20,000 fr. ari për rre 
giistrirn të dherash duhani e pas. e 
Shtetit. 

Pranohen 60.000 fr. ari fond ban- 
deroli, 

Kap. XI. 
Të mbrapambetuna 
Qender Qarqe Fr. ari. 

I 0,000 10,000 

Z. M. KASO : Çë janë këto të 
mbrapambetuna? 

Z. S. STAROVA: (M. i F.) Këto janë 
disa sende të vietit të kaluem të cilat 
nuk janë pague se nuk ka pasë kredi. 

Z. M. KASO: Kam ndigjue se për 
disa të mbrapambetuna ka pasë kredi 
po nuk janë pague, e prandaj nuk e 
pranoj. 

Z. KRYETARI: Pranohet Kap. XI? 
Pranohet. 
Kap XII. 
Rrogë për nëpunsa të përkohë- 

shern. 
Qe nder Qarqe Fr. ari, 

12,ooo 12,ooo 
Pranohet, 
Kap. XIII, 
Fond reserve 
Qender Qarqe Fr. ari 

7,ooo 7,oco 
Ndryshimet e Komisionit : 
Fondi reservë zbritet në Fr. ari 

200'J. 

Z. F. RUSI : Me qenë se të gjith 
Ministrive ketë fond i a kemi hequn 
të hiqet edhe këjo, 
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Z. S. STAROVA. (M. i F.) Prej 
këtij fondit plotsohen disa artixu] të 
vogjel kur mungon fondi. Po :n· asht 
se u heqë në Ministri të tjera e heq 
edhe un. 

Ngrihet ky fond. 
Kap, XIV. 
Roje doganore e tagrarnbledhsash 
Art. I Petka Fr. ari 30.ooo 
,, 2 Shpenzime për 

hetime kondrabandash 2o ooo 
Ndryshimet e Komisionit : 
Art. I. Fond ( petka për roje do 

ganore e tagrarnbledhsash) qi kapë 
shumën 30,000 fr. ari .suprimohet, 

Z. S. STAROVA : {M. i F.) Rojsat 
doganore tagrarnbledhsat janë në nii 
gjendje tepër të vishirë, kan nji rrogë 
prej 4-5 napoljonave në muej dhe k an 
petkat e grisuna dhe për nji qi ka 
armët e:Shtetit .në krah, asht kë]o nji 
oji gla shumë e shemtueshme. Roj 
tarët e doganave si edhe tagrambl-dh 
sat janë në kontakt drejtë për drejtë 
me popullin dhi: mbledhin të hollat e 
Shtetit. Këtyne qi janë në kontakt I 
drejtë për drejtë me popullin e qi i 
u lihet fati i t'ardhunavet të Shtetit në 
dorë, lypet t' i u përrri'rësohet gjendja 
se me 5 napoljona qi merr rrogë, a 
familjen do të shikojnë, a po detyrën 
do të kryejn. Prandaj lutem që këjo 
shumë prej 30,000 fr. ari të pranohet 
se në ketë mënyrë do t' i shtojmë ze- 
1li n. 

Z. H. DELVINA : Un bashkohem 
pikërisht me_ Z. _Ministrin_ e_ Financa 
vet se po t'i lamë ashtu pa petka e 
pa u përkujdesue për to aspak, mund 
të ngjajnë çështje mjafc t' idhuna. 

Z. P. RUSI: Edhe un jam d 'akord 
po shuma më duket pak e madhe. 

Z. M. KASO: Në komisjon kemi 
votue ngritjen e kësaj shumë me una 
nimitet votash, jo pse nuk kje e arë-./ 
'syeshrne, po tue marrë parasvesb gie- 

1 ndjen e budgetit t' onë. Gjithkush 

asht i lirë të hjeqë dorë nga mendimi 
i tij po un jo. 

Z. K. RADOVICKA : Ma përpara 
kam qenë në sherbim aktiv si oficjer, 
dhe rojtarët qi gjinden nepër kufi, 
prej se nuk kan rroba, nuk!mund t'i 
ndaj njeriu a janë cuba a rojtar, pra· 
ndaj e shof t' arësyeshmern qi të pra- 

Kap. XV. 
Shpagim letra cingaresh 
të rnarruna para monopolizimit 

Pranohet. 
Kap. XVI. 

Këthirn uhaie e interesë: 
Art. 1. Këthirn huas së vi. 1920 

2. Këthirn i kistit të huas per 
punë botore: 

3. lnteresë pasive mbi kontku- 
rentin e veprimeve te thesarit 

Pranohet. 
Kap. XVII. 
Mbajtje automobili 

Z. F. RUSI: Sa për automobil kë 
jo shumë të hiqet e të mbahen vetëm 
dy qi t'i përdorin të gjithë Ministrat. 

Z, M KASO : Për me dijtë se sa 
ngarkohet populli me automobila do 
të baj nji llJg;ri :të vogel, kemi 5 
automobila p 'r Vlinistr:t e "ndryshme 
e dy për Kom, e Fuqis Armate e të 
G'endarrneris, qi bainë 7; kështu qi 
7 X 350 = 12, 500 Napoliona. 

Po te: marrim parasyesh .giendj en 
e Shtetit t' onë, qi jemi nji Shtet i 
vogel, më duket se nuk ashte dreltë ' 
të pranojmë nji fond për automobila, 
dhe nuk na duhen salltanetet Un për? 
vcden t' ime pranoi vetem nji au torno-: 
bi! p'·r Min;strin e P. Botore, se ajo 
Ministri ka nevojë me shkue neprr 
qarqe me kontrollua rrugat. 

Z H DELVINA: Për çeshtien e 

no het. 
Z. S. BLLOSHMI : Edhe un jam 

dakord veç të zbritet shuma pak. 
Z. S. STAROVA: (M. i F.) E ba] 

më atëherë 20,000 fr. ari. 
Pranohen : 20,000 fr. ari për pet 

ka e 20,000 fr. ari për hetime kon 
trabandash. 

Qender Fr. ari 
loo,ooo 

Qarqe 
100,000 

Ioo,ooo 100,000 

3200 3200 

automobila se duen të vinë në Par 
lament, do të venë në Këshillë Minis- 
isuer, do të shkojnë në Ministrit e ty 
re, dhe ço të jetë se token edhe me 
neve, do f i ndalojmë Cme fjalë, me 
ban ketë nderë jo ketë _,_tjetreo,· dhe· do 
të birin kohen kot. Sa për atë qi tho- 
të Z. F. Rusi qi 2 automobila t'i për- 
dorin të gjithë Ministrat edhe ajo 
nuk ban se nji grue me dy burra nuk 
ban. Prandaj lutem qi shuma për au- 
tomobil te pranohet. 

ZANA : Atëherë t' i apirn t dhe 
Kryesis së Parlamentit ... 

Z. J. EREBARA : O t'i a japim të 
gjithve, o t'i a presim të gjit'<ve, po 
eskluzjon mos jtë bajmë 

Z. S. BLLOSHMI: Kursime pa 
vend mos të këqyrim të bajmë, se po 
të dijrnë kujt i thonë Ministër i jash- 

automobilave, Z. Kaso]a e ban nji ! tern, besoj S:! nuk do të ~ketë njeri qi 
mallë ti math, po kë]o nuk asht ash-I! të thotë se s'ka nevojë për automobil 
tu, se Ministrat nuk kan nevojë për I Gjithë ashtu kaq nevojë për automo - 
salltanet s~ edhe ata janë nga gjiri i I bill dhe ministrat të tjerë, së në rastë 
jonë. Ministrat kan nevojë me pasë I kur Kryetari i Republikës ndodhet në 
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Durrës, janë të detyruem Ministrat të 
venë atje për Këshillin Ministruer. 

Z. V. BAMIHA. Gabimi i parë 
asht ba se janë ble këto automobila. 
Sa për atë qi thuhet se Ministri i Ja 
shtem nuk mund të vejë pa automo 
bil, nuk ka të bajë aspak, se në da 
shtë shkon karnbë, në dashtë dhe në 
gomar dhe nuk ban ndonji përshtypje. 
Tue marrë paraspesh se Ministrat me 
të vr rtetë kan shumë punë, dhe po 
punojnë edhe naten, nuk asht nji kjah 
mer të pranohen, mbasi u ba gabimi 
e u blenë. Vetëm due të bajë nji ve. 
rejtje se automobili i nji Ministrit shte 
tit nepër qytet h erë me nji polic herë 
me nji malok, e herë me ni: foshnje 
dhe mbi te asht flamuri Shqiptar. 

Z. KRYETARI: Pranohet kredija 
për automobil ? 

Pranohet. 
Shtime të pastajme [në budget.n e 

Ministris së Financavet : 
I. P~r labnratoriurnin kimik Fr. 

ar. 23000 
Pranohet. 
li. Për speclalistat e · për përmirë 

simin e duhanit fr. ari 50.000 
Pranohet. 
fli. Për spitalin e Tiranës e të 

Vlonës, fr. ari 12,000. 
Pranohet' 
IV. Për të marrë masa kontra lisë, 

gelbazes të baktis :e për bujqësi fr. 
ari · 120,000. 

Pranohet. 
Të lana si mungesë e parapamë 

ndër t' ardhuna të përgiirhshme :1• u 
shtrimit Iinancjar 926-927 fr. a. 315,085 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Bud~ti i Këshillit 

Kontrollues. 
Kap. I. Rrogë fr. ari 52,000. 

· Pranohet, 
Kap. II. 
Shpenzime të ndt yshme. 

Fr. ari 
Aft I Shkresina e shtypshkrime 2,::;00 

,, 2 Zjarrn e dritë 
,, 3 Të vogla 
" 4 Udhtim e dietë 
" 5 Mobilje 

600 
100 

6,000 
3,00) 

,, 6 Veshë e rnath]e sherbtorcsh 400 
,, 7 Qira 2,280 
,, 8 Mirëmbalr]« zyre 

Nryshimet e komisjonit: 
Art. 4 Fondi 6000 fr. ari për udh 

tim e djetë suprimohet. 
Art. 5. Fondi mobilj ~ zb. itet në 

1500 fr. ari. 
Art. Fondi qeta tue i u shtue 1320 

fr, ari bahet Fr. ari 3600. 
Z. S. STAROVA: (M. i F.) Në 

budgetin e Këshillit Kontrollues asht 
ngrirun fondi i shpenzimeve udhtimi. 
Këshilli Kontrollues si mbas nji d ~ 
kret-ligjet qi asht paraqit Dhomës së 
Deputetve, e cila asht pranue në prin 
cip ka të drejtë W kontrolloi të gjithë 
t' ardhunat e Financës, të gjith insti 
tutat zyrtare o priva'e qi kan të b ij. 
në me parat e Shtetit, si për shembull 
shcqënija barnlrësije, Krypl Kuq, Kë- 

shilla Fetare etj. d. m. th ka të dre] 
të t' i kontrollojnë e të mproinë të 
drejtat e popullit. Për me ba ketë kon 
trollim natyrisht ka ne vojë për shpen 
zime udhtimi, dhe prandaj lutem të 
pranohet kp fond. 

Pranohet Art. 4 »udhtime dje.ë» 
për 6000 fr. ari. 

Fondi mobilie zbriton në 1500 
fr. ari prej komisionit pranohet. 

Fondi qira i sh.uern prej komi 
sjonit pranohet në Fr. ari 3600. 

Z. KRYET ARI: Budge ti i Miois 
tris së P. të Jashtme. 
Kap. I. Qender Qarqe 
Art. I Rrogë 58,560 143,040 
,, 2 Ato- 

Fr. ari 
201,600 

kacjo n 7200 148,200 155,400 
,, 3. Rrog"~ për nëp. disponibel 

Ndryshimet e komisionit: 
I) Mbasi u vendos përmbajtja e 

Legatës Bukure shit si ka qenë në vi- 

300 

tin e kaluem Kap. I. Art. I. fondi ,,rro 
ga,, i shtohet Fr. ari 7200; Ka. I. 
Art. 2. Fontit »alokacione» i shtohet 
fr. 10,800. 

2) Mbasi sekretari i Konsullatës 
Bostonit i shtohen ptr alokacjon 1200 
Fr. ari në vjelë, këjo shumë shtohet 
në Kap. I. Art. 2. 

3) Mbas propozimit të Qeveris, 
Konsullata e Barit u vendos të bahet 
Kryekonsullatë Kap. I. Art. I. •• rrogë" 
i shtohen fr. ari 1800 n~ vjetë, 

4) Dy sherbëtorve i u zbritet rro 
ga mujore në fr. ari 80. 

Z. V. BA:'v1IHA: Në ketë Kap. mu 
ngo a nji shumë rrogë disponibiliteti. 
Në qoftë se nëpunsit e jashtern për 
arësye se suprimohet nji Legatë ose 
Konsullate mbesin jashtë, Ç! do të ba 
het për ta, a do t' i lamë 1 rugash? 
Prandaj asht nevojë 1ë vemë nji shu 
më për këto kategori nëpunsish, se 
nëpunsa të jashtern kemi pak. 

Z. H VRIONI : (\1. i J) Z. Ba· 
miha ka plotësisht të drejtë, po neve 
nuk e vuerne për shkak kursimi, Ta 
ni qi u votuen disa ligjë qi shtojnë 
t' ardhunat e Shtetit1 n' asht se Parla 
menti e pranon, të caktohet nji fond. 

Z. V, BAMIHA : Sa nëpunës ke 
mi sot dispo nibel P 

Z, H. VRlONI : (M. i ].) Sot për 
sot s'kemi asnji. 

Z. S. BLLOSHMI : Çeshtja e rro 
gës disponib.liteti në dy degate Shte 
tit n frysh 011, në deg .n e jashtme e 
në degen e ushtris ; n'ushtri për arë 
sye teknike e karjere e ~në Ministrin 
e Jashtme, për arësye politike shka e 
ka parapa dhe Statuti në nenin 12~. 
Prandaj le të shtohet ky fond kësisojit. 

Z. V. BAMIHA: Propo noj Fr. ari 
lo,ooo. 

Z. M K ASO: Me qenë s : jemi në 
Kap. I. i cili ka edhe rroga, do t' i 
bajë të diitun së Nd.r. Së Dhomës të 
Deputetve se kur erdhi budgeti, që e 
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suprimuerne Legata e Bukureshit. Qe- 
' veriia që e suprimoi kishte arësyet e 

veta, po kornisjoni me shumicë vo 
tash e pranoj krijimin e Legatës në 
fjalë. Më duket se komisioni nuk ka 
të drejtë të krijojë Legaten e Buku 
reshit të cilen Qeverija e ka suprimue 
N' asht se e queni 3e asht mbrenda 
në Statut qi komisjoni ka të drejtë 1ë 
krijojë uji Legacjon, un nuk kam se 
çë them, po insistoj e tham se komi 
sjoni nuk e ka nji të tillë të drejtë, 

Z. F. RUSI: Z. Kasoja ka të drejtë 
se Qeverija Legatën 'e Bukureshit e 
ka suprimue, dhe bashkohem me Z, 
Kason, se komisjoni nuk ka të drejtë 
t' a kriiojuë. Qeveriia ja ka ngarkue 
detyrat e Legatës Bukureshit, Lega 
rës Belgradit. Si dirigon nji përson 
Legaten e Sofis e t' Angorës, e gjith 
ashtu në Francë e n' Angli, nuk asht 
nevojë të kemi nji Legatë në Buku 
reshë. Prandaj të suprimohet sikur e 
ka pasë suprimue Qeverija, 

Z. H. VRIONI: (M. i J.) Lcg icio 
ni nuk )sht suprimue, se sekr etar i 
asht, vetem Minlstri asht ken heqë 
për arësye kursimi si thashë ma parë. 

Z. S. BLLOSHMI: Për suprimimin 
e Legacjonit të Bukureshit neve nuk 
kemi ndenji ligjë, Në budget verte 
nuk ishte paraqit, po në komisjon Mi- / 
nistri tha, sa Legacjoni do të vazh 
dojë. Prandaj a duhet apo nus duhet 
kejo Legatë, e di Ministrija kompe 
tente e si të duen ajo dhe na jemi 
d: akord. 

Z. H. VRIONI: (M. i J.) Qeverija 
sa ma tepër përfaqësues të kenë jashtë 
ma mirë asht, po si u thashë e hoq 
me nga e keqja. Kur u pranuen pro 
jekt ligja mbi shtim t' ardhunash, dhe 
Qeverija ishte e mendimit të pranohet 
Legata në Bukureshë si mbas propo 
nimi t qi u ba nga antarët e komlsjo 
nit. 

Z. M. KASO: Qe verijn e ka quejtë 

U pa nevojshme Legalen e Bukure 
shit dhe e ka konsiderue mjaft qi 
ketë detyrë mund t' a kryen Legata e 
Belgradit, dhe prandaj e ka suprimue. 
Arëspet mbi nevojen apo mos nevo 
jen, i çmon vet.m Qeveri a dhe ajo 
ka vendos qi vetem nji titullar do të 
jete për Lega'tjonin e Belgradit .e të 
Bukureshit, dhe nuk ka të drejtë as 
Dhoma e Deputetve, as komisjooi të 
krijojë ketë Legatë. Prandaj proponoj 
qi të vihet në votë suprimimi i titu 
larit të Legatës të Bukureshit. 

Z. H. MYFTIU: Në ketë rasë do 
t'i lutem Qeveris të na japin pak 
shpjegime mbi veprimet e Delegscio 
nit qi ka valiun në Beligrad. 

ZANA: [ashta tezit. .... 
Z. H. VRIO~I: (M. i ).) Si e dijni 

Z. e juej kemi nii Delegacion në Be 
ligrad e nji nga antarët asht edhe Z. 
Nënkryetari i Parlamentit, dhe pa marr 
nji përfundim, nuk mund t' i u jap 
shpjegime, po vetem mund t'i u rharn 
se veprimet janë në rrugë të rnarë 
dhe për kete i falemnderës Delegacjo 
nit. 

Z. F. VOKOPOLA: Mbi çështjen 
e Legacionit të Bukureshit në komi 
sion u banë bisedime gjanë e gjatë 
dhe u përfundue qi ky Legacjon ka 
qenë edhe ma përpara, dhe si e dijni 
Z. e iuei, kurr nii ligjë nuk mund të 
bjerë pa u shfaqë arësyet e pa u gjetë 
të pëlqyeshme. Komisjoni i budgetit 
nuk shikoj vetem shifrat po ka të 
drejtë të kerkojë edhe shpjegime prej 
Ministrit pse asht parapa kë]o gja o 
pse nuk asht par~pa. 

Kur u bisedue çështja e Legacjo 
nit të Bukureshtit u dhanë shpjegimet 
nga Z: Ministri, dhe u tha qi Buku 
reshti në balkan ka nji randësi të ma 
dhe e kundrejt kombit Shqiptar tashti 

Kap. li. 
Shpenzime Zyret 

Art. I. Shkresina-Shtppshkrirne 

5 

ka nji politikë të kemi n' atë vend 
nji Minister t' onin. Për keto arësye 
komisjoni pranoi Legaten e Bukure 
shit pse si e dijni, nji sekretar nuk 
mund të piqet me Ministrin kur ka 
nji çështje politike me rendesi, Se sa 
randësi ka patun e ka Rumenija për 
politiken balkanike si edhe te kombit 
t' onë, mjafton të shikojmë historin e 
kaluerne edhe të tashmen, 

Z. F. RUSI: Ketë sherbim mund 
t' a bajnë edhe përfaqësuesi i jonë në 
Beligrad kur të shfaqet ndonji çështje 
me randësi shkon Minstri i Beligradit 
vet atje. Kemi Londren e Parisin me 
nji titular dhe besoj se në Rumani 
nuk kemi aqë interesa se sa kemi në 
Paris e në Lender. 

Z. S, BLLOSHMI: Sa për ate qi 
a kemi interesë ma tepër në Paris 
apo në Bukuresh", këte mund t'a dijë 
Ministri kompetent, se un ketë pikë 
nuk e ngas, vetern tham se në Buku 
reshë kemi mjaft Shqiptar dhe sot po 
krijojmë nji Legaejon në Washingon 
pse kemi shqiptar mjaft atje. Sa për 
Bukureshtin a ka randësi apo jo, ate 
e di Qeverija v.të, po un tham, se 
atje sot asht qendra e antentes vogel. 

Z. J. tF.RëBARA: Për Bukureshë 
nuk jam kundra vetem due të tham 
se na jemi nji Shtet i vogel dhe nuk 
mund të losirn nji rrol politiket inter 
nacjonal. Sa për randësinë politike 
qi mund të ketë, tham se Wjena mund 
të ketë ma importanc', 

Z. KRYETARI: Kush asht antar i 
pranimit të Kap, I. me ndryshimet e 
komisjonit, ku përshihet Legata e Bu 
kureshit, të ngrehin doren? 

Pranohet me shumicë. 
Z. KRYETARI: Kush asht anrar 

për pranimin e Fr. ari lo,ooo rrogë 
disponibel, të ngrehin doren? 

Pranohet me shumicë, 

Qender 
2000 

Qarqe Shuma 
2000 
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" 2. Zjarm e dritë 
3. Mobilje 
4. Dërgesë të hollash c post-tele. 
5. Qira e mirëmbajtje zpre 
6. Veshje e mbathje sherb. e 

shpen. automobili 
7. Kremtime, gosti etj. 
8. Të ndryshme {qera, shkresi 

na, poste-telegraf e\j. përfaq. 

" 
" 
" 
" 

• ,, 

Ndryshimet e komisionit: 
Art. 2 Zjarm e dritë zbriten 2000 

Fr. ari, 
Art. 5 Qira e mirëmbajtje zyre 

zbriten në 300 fr. a ri. 
Art. 8 Fondi 174,ooo fr. ari i shto 

hen 1200 fr. ari për shpenzime të 
ndryshme të Legates Athinës. 

Art. 8 Qira shkresina post-telegraf 
etj. i shtohen fr. ari 6000 

Art. 8 Qira shkresina post-telegraf 
e të ndryshme për Legalen e Anzores 
i shtohen Fr. ari 3600. 

Art. 5. I shtohet nji fond prej 2?00 
fr. ari për qiran e Legates Athinës 
dhe 2000 fr. ari për Legalen e Bel 
gradit. 

Shtime të bame prej komisionit 
për pagesa të mbetuna p a pague. 

I) Si mbas kerkimit qi bani dhe 
shpjegimet qi dha Ministri kompetent 
për me u llogarit hesapi i Komisjonit 
të kufivet për vjetin 1925·26 !.I vendos 
të dhanunit e mbrambetunavet si pason: 
Për Komiserin Italian Fr. ari 4445 

" " Frances 5556 
,, » Britanik 2500 

Shpenzime riparacjon dhe vegla të 
humb. Fr. 521 

Për karta geografike të kufinit 
Shqip. Jugosllav _ lo445 

Rrogë e dietë Z, Mehdi Frasherit 
2440 

Komisjonit të kufivet për avancë 
qi kan ba Shtetet e medhaja me 1922-23 

105,480 
2) Mbas propozimit të Ministrit 

1500 
3000 

12.ooo 
2800 

1500 
3000 

12.ooo 
2800 

1600 
4500 

1600 
-1-Soo 

174.ooo 174,ooo 

kompetent u vendos shtimi i nji fon 
dit prej 4140 fr. ari për të paguem të 
rnbraparnbetunat e Agjencis Stefani. 

Z. H. VRIONI (M. i J.) Për mbaj 
tjen c shumes për qira insistoj për arsye 
se me të vërtetë sot asht në binan e 
Parlamentit M. e J. po nesër-pasues 
rit mund të dalin dhe mund të nevoji 
temi të kërkojmë nji ndërtes me qira. 
Prandej lus qi shuma e caktuerr;e per 
qiranë e qendrës në ashte mundur të 
mbetet. 

Z. M. KASO : Paragraf 9 i raper- 
tit të Komisjonit të Budgetit mbi bud· 
getin e Ministriës së P, të Jashtme 
thotë: në bazë të shpjegimeve qi dha 
Ministri u vendos dhanja e nji fondi 
prej 2.200 fr. ari për Legaten e Beli 
gradit të cilat shuma i shtohen Kap. 
2 e 5. 

Nga shpjegimet që na dha Z. Mi· 
nistri i P. të Jashtme se arka e Shtetit 
kto para i ka pague, ço titullarët nuk i 
kanë pague zotve. Komisjoni u mejtue 
për dinjitetin e Shtetit të pranojë nji 
orë e ma parë k ctë fond, po e mbaj 
mend mirë. se i rekomandoj Qeveris, 
qi sa ma shpejtë të marrë masat ku 
ndra atyne që kanë marrë të hollat 
nga arka e Shtetit e nuk i kanë pa 
gue, dhe në ketë mëndyrë kanë po 
shtënue dinjitetin e Shtetit, dhe i re 
komandoj Qeveris të marrë masa ku 
ndra titullarëve qi kanë manë paret 
po nuk kanë pague qiranë e kanë 
poshtënue dinjitetin e Shtetit. 

Z. V. BAMIHA: Përfaqësuesit t' 
onë po paguhen mjaftë mirë, dhe po 

c dëgjoj për herën e parë, qi në vend 
të pagueinë qiranë paskan prishë pa 
ret për tjetër gja. KHu duhet sa ma 
pari' t' intervenojë Këshilli Kontrollues 
dhe t'i dreitohet Kryeprokuroris, se 
këtu ka uji shpërdorim, dhe të merren 
masat ligjore sa ma parë, se për ndrp 
she në qoftë se nuk merren masat e 
duhuna atëherë të gjith përfaqësuesit 
t' onë do të bainë kështu, dhe neve 
nuk do të kemi dijeni veç kur të na 
lajmërojnë me anën e avokatëve ose 
të legatave se nuk kemi pague qiranë, 
Pra të rnirren masat me nji herë qi 
mos të përsëritet ma nji gja e këtillë. 

Due të py. s Z. M. e P. J. a asht 
e vërtet se legatës së Romës nuk i 
mjafton shuma e qiras dhe shpenzi 
met e ndryshme ? 

Z H. VRIONI {M. i P. të J.) : Asht 
e vërtetë se nuk i mjafton, se kësaj i 
japim 900 fr. në muej për qira e për 
shpenzime Post-Telegrafike. 

Z. F. RUSI: Po, Athina sa ka ?. 
Z. H. VRlONI : (Min. i P. J ;) Ma 

përpara ka pasë 55 Napolona në muej 
e tashti i zoti i binasë kërkon 65, pse 
Legata e jonë atje nuk po mundet të 
gjejë shtëpi tjetër. Prandaj propozoj 
qi Romës t' i shtohen edhe 400 fr. për 
qira e shpenzime Post-Telegrafike e 
shpenzime të ndryshme. Shpenzime të 
ndryshme janë kavazi, drita e disa se· 
nde të tjera. 

Z. J. EREBARA: I lutem Z. M. të 
P. J. të na tregojë, se cilët janë këtu 
përfaqësues të këtij Memleqeti, qi ka 
në marrë parat për qira e nuk i kanë 
pague. 

z· H. VRIONI (M. i P. J) Nuk 
mund të them se ësht abuzim, se për 
me thanë se asht abuzim, duhet qi 
ky abuzim të rezultojë, po nuk i mjaf 
tote rroga. Përfaqësuesi i Athinës ma 
përpara merrte rrogën si Ministër Fu· 
qiplotë, po në kohën kur ishte Minis· 
tër Z. Myf.d Libohova, rroga i u ba 
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charge d' affaires dhe mbi ketë bani 
nji proiekt-Iigië, 

z. V. BAMIHA : Sa asht diferenca 
e rrogës Minlstri: me ate të charge d' 
affaires ?. 

1 z. H. VRIONI (M. P. J): Rroga e 
charge d' affaires asht 5001 ajo e Mi 
nistrit 600, po diferenca asht te alo - 
kacjoni. 

Z. J. EREBARA : Mbas fjalëve që 
thotë Z. Ministri po kujtoj se nuk qen 
ka baabuzim, po zadixhillek. 

Z. H. VRIONI (M. P. J.): Mbas 
shpjegimeve e hetimeve që bana këto 
pare janë prishë për nji voyage dhe 
unë i kam hequr vërejtjen, pse nuk i 
asht drejtue Ministris me kërkue shpen· 
zimet e udhëtimit. 

z. V. BAMIHA : Të merren masa 
me nji herë e të jetë per shembull 
për të tjerë, se ndryshe, do të na për· / 
sëriten kësi rasash dita me ditë. 

Z. H, VRIONI (M. P. J,): Gjithë 
ashtu ka mbetë pa u pague edhe qi 
raja e Belgradit, në kohën kur ishte 
Ministër Z. Ali Pasha Kolonja, I zoti 
i legatës qenka Ministri i Holla ndës, 
dhe prandej u shtërnguem të urnë nji 
kredi të tillë. 

Z. V. BAMIHA : Po tjetri Ministër 
cili asht ? .. 

Z. H. VRIONI (M. P. J): Tje!ri 
eshtë Z, Mihtat Prashëri. 

Z. Dr. S. POJ ~NI : Këtu behet f1a· 
lë për Z. Mihtat Frashërin. Sa për z. 
e Tij nuk mund të thotë njeri se ka 
ba abuzime se e di fare mirë se i ka 
shkrue Qeveris, nja nii qind letra e 
nuk ka patur as nji përgie g]e. Mund 
të ketë marrë nga ay fond dhe e kn 
përdorë për tjetër gja, po kur nuk 
mund të thotë se ka ba abuzime, se 
Z. Mihtat Frashërin e njofirn të gjithë 
e s' ka nevojë të flasim për veprat e 
tija. 

Z. H. VRIONI (M. P. J.) Nuk thorn 
se asht abuzim, nuk thorn se ka vie- 

dhë, po, nga ky fond ka prishë për 
rrogën e vet pse nuk i delte. 

Z. A. SALIH : Këto Ministra që 
janë përjashta a kanë dekret me ve 
di? 

Z. H. VRIONI (M. P. J.) Të gjithë 
i kanë me vedi. 

Z. A. SALIH : Pse atë herë ka har 
xhue ma tepër, kur Del, retin e ka pa 
së me aqë rrogë ? 

Z. H. VRIONI (M. P. J.) Z. Mih· 
tat Frashëri nuk ka qenë Ministër Fu· 
qiplotë, nuk ka paraqit letër kredencia 
let e nuk ka qenë i akredituern, po 
ka qenë Ministër rezident, dhe si e 
dini, nji Ministër Rezident mund të 
shikoje dhe detyrën e charge d' Affa. 
tres. Ministri Fuqiplotë ka 600 fr. ari 
a Charge d' Affaires ka 500 fr. 

Z. M. KASO : Për Dhomën e De· 
putetve mjafton me diitë se këto para 
i pagoj Arka e Shtetit. Sa për ate që 
a ka veprue me të drejtë ose pa të 
drejtë, i përket vetëm gjykatores dhe 
Dhoma e Deputetve nuk asht kompe· 
tente mbi ketë pikë. 

Z. H. VRIONI (M. P. J.) Këshilli 
Kontrollues pa dyshim do t' a shqyr 
tojë. 

Z. S. TOPTAN! : Mbas fjalëve të 
Ministrit P. të Jashtme merret vesh 
se Z, Mihtat Frasherit paska qenë Mi· 
nistri Rezident dhe paska qyrë dhe 
detyrat e Charged' Affaires. Z. Minis 
tri i Jashtme me fjalët e tija bani 
konfuzion tue thanë, se Ministri Resi 
dent duhet të kqyrin dhe detyrat e nji 
Ministri Fuqiplotë. Më duket se nuk 
mund t' a kqyrin edhe këtë detyrë. 
Z. Mihtat Frashërin e njofim të gjithë 
dhe dijmë se kush ka qenë i ati i tij 
dhe Z, e Tij nuk shkel nderin e vet 
për nii bagatele. Në qoftë se keni 
mënina personale, ajo asht tjetër, po 
nuk keni të drejtë të merrni në për 
kambë nderin e tij. 

Z. H. VRIONI : (M. P, J.) Thotë 

Z. Seid Toptani se Ministri po ban 
konfuzion. Ministri i Jashtme nuk po 
ban konfuzjon as pakë, dhe Z. Mih· 
tat Frashërin nuk po e akuzon, po tha, 
thotë, e do të thotë se Z. Mihtat Fra 
sheri në vend që të paguente qiran e 
shtëpis, këto të holla i ka ndalue për 
rrogën e tij tue konsiderue vehten si 
Ministër Fuqiplotë, se Z .. Myfid Libo· 
hova e kishte ba Charge d' Affaires. 
Z. e tij këto para i ka ndalue për 
rrogë dhe shpenzime udhëtimi qi vaj 
ti në Florancë për çashtien e Çame 
vet, për me u marrë vesht me Z. 
Mehdi Frasherin, dhe Z. e tij, në 
vend që t' i shkrunte Ministris së Ja 
shtme për këto shpenzime, i morri 
këto para. Kjo do të rezultojë prej 
hetimesh dhe më vjen keq se Z. Seid 
Toptani thotë, se Z. Ministri i P. të 
Jashtme i bani konfuzjon. 

Z. S, TOPT ANI : Tashti po marr 
vesht se paska qenë edhe në Flo 
rencë, 

Z. H. VRIONI (:Vi. P. J.) Doemos 
për n]i shka i ka prishë këto para, 
po prishja nuk ashtë ba me rregull. 
Nji Ministër. Zotni duhet t'i bindet 
rregulles e ligiës, dhe këtu nuk është 
abuzim, po nji shregullim. 

Z. H. MYFTIU : Si z. Dr. S. Po, 
[ani, si Z, S. Toptani, bane fjalë mbi 
favorizmen e Z. Mihtat Frashrit. Ketë 
nuk ja mohon kush, po nga ana tjetër 
dhe kv ehregullim nuk mund të mohohet. 

Z, S. BLLOSHMI: Kur të fjalose· 
mi për nji Ministër përfaqësues duhet 
të flasim açik e në pastë ba abuzime 
duhet t' i thomi açik qi t' a dijë po 
pulli se aj ka qenë nji Ministër qi ka 
përfaqësue Shtetin Shqiptar jashtë e 
nji Ministër qi përfaqëson Shtetin, 
nuk mund të kenë kalitete hajduti, se 
kjo diskrediton Shtetin qi e ka çue, 
dhe në ka faj pastë vedin në qafë, 
po ne qoftë se nuk ka ba abuzime. 
mos të bajmë fjalë të kota e mos t'a 
atakojmë nderin e nji njeriut, kështu 
me nji fjalë llup si e tha z. Ministri. 
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B I SE DI MET E SEN AT IT 
Mbledhja 35. 

E Hane me 26 · 5- 26 ora 10 p. d. 
Mledhjen e kryeson Z, P, Evangjeli 

Z. S. Vuçiterni ka frigë se mos të 
jenë këjo nii provilegië, dhe mos asht 
në kundershtim me Statut, por këjo 
nuk .asht provilegië se dispozita e 
Statutit thotë çiltazi që ç'do shgarkim 
o lehtësim do të rrjedhë prej nji Li 
gje, pra mbasi këjo asht nji ligië nuk 
asht me kundershtim me Statu'in, sa 
për ate qi thuhet në Ligië që prej 
atyne viseve qi nuk prefitohet prej 
tregtis së bagtisë të merret 1/2 frangu 
këjo fjalë nuk më duket në vend, se 
këtu shtesa nuk merret prej tregtarve, 
por prej deles qi kështu si aj qi ka 
shum dhe aj qi ka pak proporcjona 
lisht nji lloj profitojnë, por këto janë 
detaia dhe jam i mendimit qi të pra 
nohet në parim e t' i referohet Komi· 
sjonit, e atje të studjohet. 

Z. S. STAROVA: (M. Pinancave t). 
z. A. Dibra thotë qi asht n: vejë t' i 
shtohet nji paragraf këtij Projekti me 
të cilen t' i epet fuqi prapavepruese, 
me të vërtetë qi asht nevojë qi të shto 
het ky paragraf se këjo projekt-Iigjë 
u përgadit me ngutësi mbrenda 10 
Minutash. 

S. N. DERVISHI : S'jam kundër- 
shtar i shtuarjes së takses së xhelepit 
por si tha dhe i ndershmi koleg i 
Vlonës z. I. Xhindi qi vjet ketë taksë 
popullit ja u pat falë Qeverija, dhe 
sivjet u tha do të pagoni fr. ari o,So 
dhe bagtija u numrue dhe taksitin e 
e parë e paguan, dhe taksiti i dytë 
erdhi, dhe si e dilmë qi bagtija në 
Qershor shkojnë në Greqi për me vep 
ru, pra prej atyne qi shkuanë si do 

, të merret këjo shtesë takse? se në fu- J 

sheo e Delvinës ka afro 400,000 kc- 

ke bagti qi dimrojnë dhe për verë 
shumica e tyre shkojnë në Greqi, pra 
si thashë qi këto tani kan sh kuar ner 
kullotat verore, pra si do t' iu merret 
këjo shtesë ? 

S. STAROVA : (M. i Financavct) 
Shkuarje e bsgtive prej kullotave dim 
nore nisë mbas 15 Qershorit, dhe po 
të pranohet tani kë]o Ligië ~hynë në 
fuqi, dhe kështu arihet qi të ju me 
rret këjo taksë sa p i ikur, por dhe 
sikur, të kenë ikur këta janë nierzë : 
qi vejnë e vijnë mot e nga mot me i 
bagtinë, dhe mbasi bagtija u asht rre 
gistrue këio shtesë u merret kur të 

afrohet koha e mbylljes së se- 
sjonit. 

Pranohet. 
Z. KRYET ARI: Mbasi gja tjater 

për të bisedue nuk kemi mbledhja 
mbyllet n' ora 11 '/~ para dreke, për 
m' u rnbë shtjellun nese r di ten e Ejte 
me 27-V-1926 ora 10 para dreke. 

Mbledhja 36 
E Ejte 27-V-1926 ora 10 p d. 

Kryeson kryetari Z. Pandeli Evangheli 
Këndohen emnat e Z. Z. Senator· 

ve dhe mungojnë Z. Z, E. Frasheri 
(leje) P. Harlto, S. Vrioni, Sh. Verla 
cl, Sh. Serreql (leje). 

Mbasi u gjend shumica Z. Krye 
tari çeli mbledhjen. 

vijnë për me dirnnue, S'! ata janë njerz Këndohet shkresa e Sena-or Z. S. 
të njohur, por si qi thash, qi këta ni- Vrionit me të cilen lypë ndjesë mba- 
sen mbas 15 Qershorit dhe kështu a- si për mos ndodhjen e tij në rnble- 
rihet qi t'i merret sktesa. i dhje, mbasi për shkak familjare u 

Z. S. VUCITERNI: Bisedimet rodhen : shterngu me shku në Durrës, dhe 1)'· 
mbi dy pika kryesore, njera mbi flt- i pë qi të konsiderohet me leje. 
qinë mbrapavepruese të Ligiës, dhe ! Pranohet. 
e dyta mbi përjashtimin e disa vise- : Z. KRYETARI : Po hyjmë në re- 
ve nga këjo shtesë, pra si tha edhe \ ndin e ditës. 
Z, A. Dibra qi të dy pikat i përkasin Bisedim (për heren e parë) mbi 
detajeve dhe une jam i mendimit qi 

I 
Proiekt-Ligjen për taksimin e duhanit. 

të shkoj në Komisjon dhe atje të zhvi-1 Këndohet raporti i Komisjonit A 
llohet. Nr. 9o datë 2.4-V-926 si vijon : 

Z N. DERVISHI : Bagtija janë 
rregiistrue dh ~ sejcili si mbas Ligiës 
në fuqi taksen e ka paguar, por une 
ne i paça shitë bagtitë e mija nji tje 
tri, atëherë c' bahet? Shtesën kush e 
pagon ?. 

Z. S, VUÇETERNJ. Në Ligië mbi 
ket gja nuk flitet dhe ky asht nji pro 
ponim tjatër, pra vere në votë Z. 
Kryetar. 

Z. KRYETARI : Kush asht antar i 
pranimit në parim të kësajë Proj e kt 
Liglës të ngrerë doren. 

Pranohet. 
Z. A. DIBRA : Proponoi qi Ko- 

misjonit t'i referohet me ngutësi mba- 

Komisjoni A. në mbledhjen e vet 
me datë 24-V-26 në numurin legal e 
rnisëvet të tij, mori në bisedim c 
shqyrtim Projekt-Ligjen të pranuern: 
prej Dhomës së Deputetve, mbi tak· 
simin e duhanit dhe vendosi prani, 
min e saj me ndryshimet e poshtë 
shenjueme dhe me shumicë votash: 

Në Art. 12 paragraf I. ndryshohet. 
A) Në rasë t ' exportimit të duha 

nit të ngrimun ose të cigareve taksa 
e pagueme fr. ar 2 për kg. i kthehet 
exportuesit po sa të paraqesë Doku· 
menta Justifikuese doganore të Shtetit 
Shqiptar. 

Shtypshkroja "Nikaj., Tiranë 
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REPUBuI~A 

Fletorja 
SHQIPT.A~E 

Zyrtare 
Botohet prej Zyres së Shtypit 

PAP IME: për njl mot fr. fir 12 në! li Drejtimi: Zyra e Shtypit 
Shqlpni ; fr ar 20 lashta ; T I R A N ~ li 

Njl copë ~ javës fr. ar 0.25 ; nil copë 
e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA 
Këshilli Ministruer Vendim mbi fon - 
din për mirë mbajtje zyrash; mbi 
kongresin nderkombtar t' edukatës 
morale 
Min. P, Mbr. Qarkore mbi ngritjen 
e liretave Italjane, 5, 10 e 25. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Këshilli Ministruer 
Mbi fondin për mirë mbaj 

tje zyrash 
Vendim Nr. 300 me 20-IX-926 
Këshilli Minisruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të mbajturi nen Kryesin 
e Shkëlqesis së Tij Kryetarit të Repu· 
blikës me antarë ZZ Josif Kedhi, Mi· 
nistër i Dreitrsis e Zav. Ministri i Fi- 
nancavet, Hysen Vrioni, Ministri i P. 
të jashtme e Musa Iuka, Ministri i P. 
Botore e Bujqësis e Zav. Ministri i P. 

paguem dhe surnën e sipërtreguem, 
tue qenë se ajo Ministri si Adrninis 
truese e pasunis së Shtetit, ka fonde 
të mjaftueshme për të tilla nevoja. 

Sekretari General 
M. Curri 

Mbi kongresin nderkomb 
tar t' edukatës morale. 
Vendim Nr. 293 me 2-IX-9213 
Këshilli Minisiruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të rnbajtun nen Kryesin 
e Shkelqesis së Tij Kryetarit të Repu 
blikës me antarë Zl. Ios.f Kedhi, Mi 
nistër i Drejtësis e Zav, Ministri i Fi 
nancavet, Hyse n Vrioni, Ministri i P. 
të Jashtme e Musa [uka, Ministër i P. 
Botore e Buiqësis e Zav. Ministër i 
P. të Mbrcndshrne tue pasë në bise 
dim shkresën Nr. 2641-1 me 9 -IX-926 

të Mbrendshme tue pasë në bisedim I të Ministris së P. të jashtme, me të 
shkresën Nr. 1262 me S·IX-926 të Mi· cilën në bazë të shkresës Nr. 1459 me 
nistris së Drejtës, me të cilën tuej tre- 3-IX-926 të Legatës Italiane në Du 
gue se fondi i caktuem në budgetin e rrës, proponon qi të dërgohet uji për- 
saj për mirë -mbajtie zyrash asht so- Iaqësues për t~ marrë pjesë në Kon- 
sun, kërkon qi pjesa e caktueme prej gresin Ndërkornbtar t' Edukatës Mo- 
Këshillit Administrativ të Nenpr etek · rale qi do të mbahet me 28 të këtij 

, turës së Krujës prej fr. ari 540 për mueji në Romë, vendosi qi Republika 
meremetimin e dhomave qi do t' oku- Shqiptare të përfaqësohet në ketë Ko· 
pohen prej Gjygjit atjeshëm të pagu- ngres prej Ministrit t' onë të Romës. 
het prej Ministris së Finanvet, vendo. Sekretari General 
si t' autorizohet Ministrija në fjalë me M. Curri 

MlU. f ~- If M~~(ND~HMf 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPREF. 
Mbi ngritjen e Iiretave Ital 

iane, 5, 10 e 25. 
Në përgjegje të telegramit Nr, 

593 9 datë 15-9·926 u njoftojmë se 
mbi demarshet e shpejta që bani këjo 
Min is tri, Ministria e P. të Jashtme 
me shkresën Nr, 2723-IV datë 22-9-926 
na njofton se mbas korrespondencës 
rrjedbun me legatën e këtushme Ital 
jane dhe me ate t' onën në Romë, re· 
zulton se Qeveria Italjane ka vendos 
ngrijten nga çirkulasioni me datë 31 
Dhetuer 1926 të kartë monedhave! të 
saj a 5, l O e 25 liretash, por dekreti 
relativ mbi çesht]e ende deri më sot 
nuk, asht publikue në gazetën Zyrta 
re t' I taliës. 

Në ketë mënyrë pra lutemi t' shpa 
llet popullit. 

Shtojmë se këjo Ministrië për sa 
u tha sipër esht gjith nji në korrent 
të rnarrëveshtjes me Ministr;n kompe 
tent dhe ç'do informatë qi do të ma 
rrë mbi çeshtie do t' a u njoftojë po 
saçërisht. 

::!!i-9-926 Nr. 2896·11 
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Bisedimet e Trupit 
SESJO~I I 

BISE O IME T E DH D ~~ES 8 E 
Mbledhja 12. 

E Merkure me 26.V.26 ora 4 rn. d. 
Kryeson Z. K. Ko!ta 

{Vijon nga num. lG8) 

z. Mihtat Frasheri ka pasë nji dekret 
në dorë, si Ministër Fuqiplotë. e nuk 
duhet të harrojmë se Z. Mufid Libo 
hova për çashtie personale, me tele 
gram i ka thanë nuk je ma M;nis!ër 
Fuqiplotë por je Charge ct' Allaires, 
dhe nji Ministër kur zbritet në gra 
den e Charge d' Af fa ires nuk mund të 
rijë ma në vendin e Ministrit. Prande] 
mos të flasim me prapam -ndirne se e 
diinë të gjith se kush eshtë Mihtat 
Frashri, dhe nuk eshtë mirët' atakoj 
më nderin e tij. Prandej Z. Ministri 

egjislativ 
I I_ 

OE PUTET VET 
Z. Dr. S. POJANI; E dini fate J të [ashte zakonëshrnc fr. ari !13800. 

mirë Zotnija e juej se ka qenë në 
Washington, dh- si Ministër ashtë 
dergue n' Athinë. dhe Z. Myfid Libo 
hova prr ina'e përsonale · e ka pasë 
pushue nga puna, dhe Kryetari Repu 
blikës nuk e pushoj .. 

z. H. Vl\IONI (M P. JJ Neve kë- 

Pranohet, 
Kap. IV, Të mëshefta. 50,000 
Pranohet, 
Kap. V. Kontribucion për ni.: Li 

dhjen e Kombeve fr. ari 2,1500. 
Pan oh ct. 
Kap. VI. f;,: mbrnpambetuna fr. 

tu bame fjalë vetëm për qiranë e te. . , 
I an 8000. 

gatës. S3 për atë që thotë Z. S. Topta- 
ni se u shtrer gue të prishi] këo pa 
re masi shkoj në Florancë. !: vertetë 
është se Z. e Tij ishte ngarku : të 
shkonte në Flornncë e të piqesh me I 

z. Mehdi Frashrin, po · nuk kishte 
të drejtë të p-isht, nga ky fond pa 
laimerue Ministrin e Jashtme. Nuk 1 

thorn se i hangri këo pare', po pri- 
t' a thotë açik e të na apë shko- shi nga fondi i qiras, dhe kjo nuk 
qitje e jo kështu llum, dhe ne e ka ashtë abuzim po nji shregullim. 
ba abuzimin le t' a thotë, S= une nuk Z. KRYETARI: Pranohet shtimi i 
e mbroj në qoftë se ka abuzue de ty- 

1, 

kredis për 400 fr. L'=!;atës së Romës? 
ren, por në qoftë se nuk kl ba abu- Pranohet 400 fr. 
zime nuk lypset t' a akuzojmë. 

Z. H, VRIONI (M. P. J.) s: e 
thashë edhe heren e parë nuk thorn 
se zoti Mihtat Frashri ka ba abuzime 
e ka vjedhë, po fondin qe ka qenë 
për qira të Legasionit e ka përdorun 
në nji voyage e për rrogen e tij. Nuk 
eshtë abuzim, po nji shregullim. Këtu 
nuk ka gje për të shkoqitun. Sa për 
ate qE ishte Ministër Resident e si që 
ndroj si Charge d' Affajres edhe unë 
po shof nji komplikacjojt, se kur une 
jam Minister Resident e në Budget 
jam Charge d' Affajres, uoe iknja, 

Z. S. TOPTATANI: Masi paska 
shkue në Florencë, mbasi nuk i kanë 
dhanë kredi, ka qenë i shtrengucrn të j 
prishë këto të holla. 

Ndryshimi k'om,sjonit: 
fondi i rë mbrap irnhetunavet S)'· 

pri mohet shuma fr. ari. 8000 ngrihet. 
Mbyllet mble dhia në oren 8.Jo 

mbas dreke. 

Mbledhja 53 
E Ejte 27 Maj 1926 ora 10 p. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
lvëndohen ernnat e z. z, Deputet- 

1 vet e mungojnë Z. Z. B. Prash, ri 
(leje), J. Koçi, Gj. Çvko, K. Flcqi, 
(leje), L. Logori, M. Bushati, M. Tu 
tulani (mision), L. Libohova (leje), Q 
Durrn'shi, H. Toptani, S. Blloshmi, 
Dr, S. Popa (lejë), V. .Sevrani (lejë}, 

D,. Vozhori (lejë). 
Z. KRYET ARI: Shumica asht Mble- 

' Pranohet, \ dhja hapet. Bisedim rnb. budgetin c 
Kap. !II. Udhtirn e dijete misione 1926-27. 
Gjendja e parapame e shpenzimevet të Ministris so P. Mbrëndëshme 

për ushtrimin 1926 27 

Z. KRYE r ARI: Kush esh të antar 
kapitullit 1 me ndryshim- t e Komi 

sjonit (Liqe 19 e 2o) It' ngu hin do- 
ren? 

(i Qeveris) 
Kap. I. Qender Qar ke Disport. Shuma 

Art. I. Rrogë përsonali p, Qendër 174,240 
2. " " Adrninistrat 52o,:)2o 
3. ,, ,, p. Sh. Civil loo32o 
4. " " p. Policin 258,720 
5. " " p. Burg 32,640 
6. ,, " p. Kap. e Portit 144,oo 
7. " kopistash P, Qarqe në disposisjon 6000 

Shuma : l,lo7,24o 
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(Modifikimet e Komisjonit) 
Në budgetia e kësaj Ministrije janë 

barnun ndryshime si vijojnë : 
I) Kap, I. art. 2. Dy Drejtorëve të 

dy Departemanteve Jug Qender dhe Ve 
rë lindje u shtohen se c lit ng.i fr. 
ari So në muej qi ka oin shumen vie, 
tore për të dy fr. ari 1200. 

2) Katër Inspektorët e Përgiith 
shcrn e personeli i tyne ngrihen nga 
budgeri i kësaj Ministrije dhe shtohen 
n'atë të Kryes is së Republikës (shenimet 
shifrore janë tre gue në shpjegimet të 
këtij raporti). 

3) Kryestkrelarit t!:! Prefekturës së 
Dursit prej 280 fr. ari i zbritet rroga 
në 240 fr. ari. 

Nënounsi i bugut 'Dursit me l6o 
fr. ari syprimohet. 

Në ketë Prefekturë nënpunsi i Shk· 
tit Civil prej fr. ar: 2.Zo zbritet Lë 

Zoo fr. ari dhe nii gardian •. burgut / 
me 9o fr. ari svprimoher 

4). Prefekturen e Beratit, Gjinokas. 
tres, Vlonës, Korçë, Elbasan, Dibër, 
Kosovë Shkoder Krvesetarëve ngJ 
280 lr. ari u zbritet rroga në 2+o. 

5) Në Prefekturat Berat, Gjinokas 
tët, Vlonë, Ko.ç,', Elbasan c Sh 'rnd~r 
Pro.okolistëva nga 200 fr. ari ju zbri 
tet në 180. · 

6) NC Prefekturat B·.rat, Gi.nok is 
iër, Vlonë, .ilbasan suprimohen kepis 
tat me rroge mujore fr. ari llo, dhe 
kjo detyre u ngarkohet protokolist 
arshivistavet, 

7) Në Prefekturat Berat, Gjino ras 
tër, Vlonë, Korçë, Elbasan, Shkodër, 
Dibër, Kosovë, ne npucsuve të Shtetit 
Civil nga 220 fl'. ari ji1 zbritet n' c 
200 fr. 

8) Krahinarij a e Kastr.n.t bahet kl. 
e I tuc u su.ir.rnue Sekreta: 1. 

D) Krahinarija e Kelmendit nga kl. 
c III. bahe! kl. c II. 

lo) Kap, l. ~r i . VII. Fondi .Kopis' 
rti.' Dispozic.on- qe shenohet në fr. ari 

6000 anullohet e shtohen 3'JOO fr. ari 
tue u ndryshue emni .Shpenzime për 
faqësimi". 

Z. H DELVIN A: Z. Krye.ar ! Për 
organizimin e Administratës nuk do të 
flas vetëm do t'i them për tri pika 
Zotit Ministër qi nuk i ka marrë pa 
raspshë, E para asht: për budgiet, 
Burgjet t' onë janë në nii giind]e qi 
ma mirë të vdesë nieriu se të dergo 
het në burg. Pra gjindja e këtyne du 
het të përmirësohet qi n.i njeri qi del 
prej burgut jo të dalë i vdekur po të 
jetë në nji gjëndje qi të mundet 
t' i bajë nji shërbim këtij atdheut. ::: 
dyta asht: për lirn anët : Si dihet Ship 
nija qi në Drin e deri në Vivar asht 
det. Limanet qi kemi janë krejt të pri 
shun nga të cilët Shteti merr mjaft të 
holla edhe këta duhet.të përmirësohen 
se do t~ na sjd!i1 ma shum I.tim. E 
trea : Bashkitë. Z, \1ini~tër kur ka 
qen . Krvetar Bashki]e ka treguar nii 
aktivitet të ma.h c këtë aktivitet du 
hesh t'u impononte edhe .sod Krye 
iarvct lë Bashkive.. Por mjerisht Ba 
shkitë t' o.ië soi grinden në nji hall 
shu .n k keq DJ të flas për Bashkin 
e Krpeqytcut se me giith qi thuhet se 
nuk ka të holla por ka dhe sende qi 
për.nirsohcn pa t~ holla. Besoj se nuk 
do të kushtonte gja për t'u marrun 
masat p.r mbrojtjen e shëndetësis. 
Për shëmbell llokantat e hotelet. Qi të 
veç në nji lokautë e ti! shikosh ku ga 
tuajnë të më besoni qi të vjen të viell 
e jo të hash nga ato gjelle. Të veç 
në ho.el mbushesh me morra Vijat 
qi rrjedhin të japin krppen nga era. 
Këto si thashë nuk i kushtojnë giese 
ndi Bashkis qi t' i ndalojë Doktorët 
janë të mos rijnë po të dalin dhe të 
shohin në të katër unJt se c' bahet. 
Mmrstr: jep urdhra por nuk asht vetë 
Kryetarë Bashkije qi t'i zbatojë. Këto 
vijnë se :nuk kemi : ( shehir-ern'ni 
si kanë gjtth S'iterc: .1t: Krycqyrc , 1 

citi sgiidhet nga an' e Qeveris dhe 
prej Kry i. tar vet të Shtetit. Se p;;r t' u 
berë nji kryetar Bashkiie në Krpeqy 
tet nuk miafton të ketë vetëm sirnpa- 

' 
thin e popullit, por duhet të jetë nji 
njeri shum aktiv dhe të syrvetojë gjith 
ç'mungesa ka në Kryeqytet e t'i plo 
sojë. Pra do t'i lutem Z. Ministët{}ë· 
tyne pikave t'u japë randësi e të sho 
him pak paqllek se na ka rnbulue 
ndurësija, 

Z. M. JUKA: (Zav, M. i Mbrend 
shërn) Zoti Kryarar ! Z. H. Delvina 
ka të drejtë se me të vërtet çashtje e 
burgjevet ka nji rëndësi, por këtë jo 
se nuk e kishim marrë parasyshë, por 
kishim menduar të merni m nji shumë 
nga huaja dhe masi na duket se kjo 
nuk do të jetë e munduri, proponoimë 
qi te shtohen dyzet mijë fr. ari në 
budgiet, se kemi ndër mend qi të 
ngrehin nji burg të përgiithëshem në 
Palermo. Sa për lirnanët me të vërtet 
janë uë nji gjindje të keqe ku u pa qi 
me suprimimin e nëpunësvet tue u 
ngarku ~ kjo detyrë policëvet, nuk 
po mundet të bahet. Prandaj për për 
mirësimin e tyne asht marrë parasy 
shë në ligjin organik qi do lë paraqi 
tct në sesjonin e afërm ku do të cak 
tohen detyrat e nëpunësaver, 

Sa për Bashkit me të vertet mu 
ndet të ketë të meta por përç' do gja 
duhet të holla qi të mundet të për 
mirësohet si aplikimi i planeve>, ndre 
qje rrugëve! er], te gjitha duhan të 
holla qi të b ihen. Prandaj nuk mu 
ndei të thuhet se nuk puaoi Kryera 
ri i Bashkis i sodm, por i mungojnë 
mjetet' Tash në qoft se do të prano. 
het dhe prej Sena.it ligji q' i siguron 
t' ardhunat c Bashkis, atëherë kemi 
shpresë se giith të metat qi kemi sod 
do. të plotësohen. 

Z. J. ER EBA RA : Në k omisjon kam 
qënë kundërshtar për shtesën qi u 
asht bërë Drejtorëvet të Departarnanë, 
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vet edhe prap i atij mendimi jam dhe 
kërkoj qi të ngrihet ajo shtesë sa kë 
ta drejtorë nuk kanë r.onji ndryshim 
nga të tjerët. Desha të bajë dhe nj i 
vërejtje për Drejtorët e burgievet se 
nii i tilli!, mendoj, nuk duhet të jetë 
nji si gjaadar ose i marrun nga rru 
gs, por duhet të jetë njeri i mësuar 
dhe mund të them pedagog qi t'u 
japë këshilla kriminelvet qi kur të da 
lin prej burgut të mos jenë në atë 
giindie qi qenë kur hynë. 

Z. XH YPI : Jam dakord me Zotin 
H. Delvina qi burgjet duhen të nder 
tohen se me të vertet janë në giindie 
qi kush vete atje asht i dënuern (për 
vdekje, Por na nuk kemi nevojë ve 
tern p~r ndërtesat e burgjeve por na 
duhen dhe shumë godina Qeveritare, 
Prandaj edhe ndreqje e tyne do të 
bahet kur të bahen të gjitha. Shuma 
qi propozon Z. Ministër për ngrehjen 
e nji burgu prej 40,000 franga ari kjo 
nuk rnlafton, prandaj si kan mbetun 
burgjet qindra vjet le __ të mbeten dhe 
ketë vit, dhe kjo shumë sado e vo~~I 
qi asht le të sheniohet për ernigrandë: 
Sa për Bashkit të giith ç'thuhen i ka. 
Nga neglezhanca e saj po ripet po 
pulli. Për shernbëll të veç në kasapët 
mbajnë disa kandarë qi janë prej 
qindra vjet edhë nuk përdorin terezi 
me qëllim qi të gënjenë popullin në 
të peshuar. 

Z. B. BEGOLLI : Ketë budget e 
studjova, /.,. Kryetar, dhe pashë disa 
të meta. E para asht qi nuk shënjo 
het nonii sasi për emigrandët, kur se 
përjashta tpo dëgjojmë qi vijnë nji 
shumic' e madhe emigrandësh. Pra 
si Ministri e Mbrendëshme auk e ka 
marrë parasyshë këtë çashtie e të kish 
caktue nji fond për ta. Ministrija e 
Mbrendëshme gji th shef s -ksionave 
rrogat i a ka bërë nga 450 dhe atij 
t' lmigrasjonit i a ka shëniue 400 qi 
dhe kjo nuk asht e dre] .ë e duhet t' i 

shtohet barazi me shokët. Sekretarët 
e Seksjonevet të gjith e kanë nga tre 
qind franga dhe Sekretari ~i kornisjo 
nit emigrandëvet për 250. Por ky me 
gjith qi asht vëllau im por nuk e 
kam çashtjen qi t' li përkrah po flas 
përgjithërisht se neser mundet ;të hi 
qet ky dhe të viret nji tjetër. 

Tash për imigr.mdët do ra I.: në 
ndërgjegjen e Z. Minis:ër qi të gicnië 
nji shumë t' arsyeshme dhe besoj qi 
gji th kolegët do t' a p.anonë. 

Z. M. JUKA : (M i Botores) Për 
emigrandët le të shtohet nji 
shumë prei 200,000 masi edhe në 
vitin c parë qe nji Iond prej 200,000 

por e mueroe ve'ërn 80,000 dhe të 
cilat mbeten për në ekonomi të Shte 
tit. Sa për shelseksionin e Sekretari! 

Iektura e Nenprelektora do të sjellë 
nji anomali në korespondencën pra 
ndaj kërkoj qi dhe këjo të syprimohet 
E treta : Shtesa e rrogës të drejtora 
vet ti Departam anëvet. Kët i m e të 
vërtet meritojnë'[o t'u shtohet 50 fr. ari 
por edhe ma shum masi duhet t~ jenë 
nj erës të zotë e të karierës, por edhe 
pr këta m : qenë se kemi për preu 
cip qi të mos bahet as nji shtesë deri 
sa të bahet ligji organik edhe këtyne 
proponoj qi t' u ngrihet shtirni q' u 
asht bërë, E katërt 1 : Shtesa e rroga 
vet të Prelektavet. Por masi tash pre 
Iektat kufizohen veërn mbi ;ash1j -t c ] 
qendrës së tyne dhe nuk 'merren me , 
Nenprelekturat e tjera, t'i i mbetet 400 

dhe jo t' u thtohet 450_ 
Z. M. JUK <\: (M. i Botores) Per 

kësaj çashtjëje i u dha fund në komi- çashtien e Dreitoris së Policive bash - 
sjon. kohem me mendimin e Z. F. Rusit qi 

Z. F. RUSI: Z. Kryetar ! Për ça- t~ ngrihet, Sa për Dreirorin e Shtetit 
shtie e burgut unë bashkohem me dhe aë t~ Statistikës të mos shihet e 
mendimin e Z. Xii. Yp.t qi dyzet mijë shumë kjo kredi rnasi kjo ngarkohet 
franga ari nuk rniaftoinë. Veç kësaj me mirësjelljen e nëpunësavct kështu 
duhet dhe përsoneli i burgut qi dhe I qi reridësinë e saj e çmoni Z. e Juej 
për kete duhet nji shum e miaftë, pra-j; dhe në mos e ka do të· mundohemi 
ndaj të tiret dhe kc të vit / t'i a japim, Veçkëss] nji personel asht 

Zoti Ministër do t t' i lutëm qi të në kctë zyrë [kështu qi shtimi asht 
mos ketë as pak mëshirë për ata në- nji gia e pakë. Sa për rrogat e [pre- 
punës qi shpërdorojnë së ay popull I Iektave sikurse e dini Z. e Juej në 
qi paguen do dhe 11ji satisfavsjon kur budgjetin e Ministris së Mbrëndëshrnc 
sheh se në kurls të tij ballet speku · I ka pasun nji kredi përfaqësimi, pra 
lasjone. Bahen shpërdorime, thashë, 1 ndaj me g+ith qi kishin nji rrogë prej 
se me n]i rrogë që marrën nuk mu 
ndet të rrojnë ashtu si prrnc -r. Pra 
këta duhet të goditen nëpunësisht, 

Në organizim të qendres "them se 
Drejtori i Shtetit Civil ka qenë dhe 
tre vjet ma parë dhe u suprirnue ma 
si nuk kish nonji punë të madhe se 
n' atë zyrë nuk mbahen të giith 'rre 
giistrimet :por vetëm nji statistikë. 
Prandaj kërkoj të ngrihet shef' i sek 
siioni: se asht i tep~r1, dhe miafton 

I sekretari. E dyta : Edhe kjo me qenë 
se kudo polic~t janë të 1idh111 në Pee. 

400 franga u iepësh nga kjo kredi. 
Tash me qenë se kjo kredi 
nuk eksiston në budgjet dhe sh trëj 
tësija asht e madhe, duhet t' u jepet 
nji shtesë, Sa për rrogen e Drejtorvet 
të Departameneve rue marrë parasy 
shë punen qi do t' u shtohet tash me 
organizimin e ri :tutem të pranoh. n 
ashtu si u iane paraqiten. 

Z. Dr. SIMONIDHI: Asht për t'u 
levdue Ministri i P. të Mbrëndëshmc 
për mendimin qi tregon për të kriju. 
ar nji burg të përgjihëshcm qi kjo 

asht nji p rnë shun e dob shrn !. Gjith 
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ashtu edhe vendin qi ka sheojuë Pa 
lermon, asht nii vënd qi meriton për 
nii gja të tillë se prej natyre 
asht për gjiodje qi të bahet 
burg. Por vetem për nji gja do t~ 
jem në kundershtim me Z. Ministër se 
ketë vend unë mentojë qi t' a bënim 
për karantinë të Shtetit se si e dini 
Zotëri]. 

ZANA: Kur të vijmë në Shëndetsi. 
Z. M. KASSO: Me të vërtët vëndi 

qi ka zgjedhun Z. Ministër për burg, 
Palermon, asht nji vend qi meriton 
për këtë qëllim si _nga pikparn]e e 
shëndetsis ashtu dhe nga sigurimi i 
të burgusunvet dhe të shpenzimevet. 
Prandaj sa do e vogël kjo shum q'u 
propozue jam i mendimit të panohet se 
do t'e detyrojë Qeverin qi të fillojë 
nga puna. 

Sa për Bashkit them se nuk duhet 
të kritikojmë sod, por të presim deri 
sa të viret në zbatim ligji!qi votuem. 

Emigradët duhët t'i ndihmojmë se 
i kemi vëllazerit t'onë por me qënë 
se nga viti i kaluern Z. Ministër na 
thotë se kanë mbetun deri 120.00G fr. 
ari, le të marrë prej këtyne dhe në 
mos miaftojsliin le të i shtojë me nji 
Dekret- li gjë. 

Sa për Drejtorin e Shtetit Civil 
kjo nga shurn pikparnie duhet të 
rregullohet ma parë se zyrat e tjera. 
Nj nga arsyet ma të medha qi duhet 
të rregullohet kjo zyrë asht çashtja e 
r. krutirnit kështu qi po të mos kemi 
rregullue këtë· zyrë nuk kemi në rre 
gull as rekrutimin. Prandaj jam i 
mendimit qi të pranohet. 

Vij ne Drejtori e Policis. Këtu, Z. 
Kryetar, nga provat qi pame u de 
tyruern t'a krijojmë përsëri degën e 
policis, Por deri sa këta nuk do të 
kenë mbi krye të tyne nji njeri respo 
sabël, at'here policija ashte shkatru-rn. 
Prandaj ja se të pranohet dhe Drejto 
rija, ja se të symprimojmë krejt dhe 

policin. 
Sa për shtesat e rrogave! të Pre 

tektavet unë me gjith qi jam kundër 
shtrsavet, por kur shifet nevojë duhet 
të shtohet e si do mos për ata Pre 
fekta qi na pr.zantojnë r daj te huejve 
dhe me qënë se nuk kemi a1lokacjon 
jam i mendimit qi jo vetëm 50 Rr. por 
edhe 100 t'u shtohen. 

Z. R. MA TI: Z. Kryetar! Për pi 
kën e burgjevet bashkohem me Z H. 
Delvinën, Se me të vërtet burgjet si 
të Prefekturavet dhe të N-Prefekturave 
nuk janë për të ndënjur por për të 
vdekuri të burgosunit. Për shërnbëll 
kemi burgun e Tiranës qi nuk mun 
det të rojë njeriu ma shum s~ tri vjet. 
por vetëm se nuk asht bërë provë se 
të burgosunit janë lirue pa shkuar 
nji koh'e gjatë nga shkaku i kursime 
vet. Gjith si ky janë dhe burgjet e 
Durësit Sh'[akut e tjerë. 

Veç kësaj nuk kemi vend tjetër për 
të ndarë të burgosunit për faje poli 
tik nga kriminelët e tjërë Vendin e 
kemi të ngushë, Do t'u sjell nji 
shëmbell, Para disa kohë qe sjellë nii 
kriminel prej Shkodre dhe para se të 
vinte në pyetsi siç, dihet nuk du· 
hësh të bashkohesh me as nonii nje 
ri, por nga se vënd për të veçanue 
atë nuk kish u ngutën dhe e shtynë 
në mes të burgosunve të tjerë d, m, 
th në mes të avukatëve se atje të 
gjith avukatë janë, dhe kështu humbi 
e drejta botore. 

Sa për kryegardjanë qi thotë Z, J. 
Erebara, atje nuk mundet të venë 
njerës në nii gradë sa të dijnë të më 
sojnë të burgosunit por edhe qi gjin 
den nëpunës qi e pranojnë të vijnë 
edhe me nji rogë kaqë të paktë. Nuk 
do t'a them me qëllim qi të kritikoj 
Z. J. Erebarën, por këshilla të bur 
gosunvet nuk mundet t'u japë gardja 
ni, se kjo asht detyre prokurorit. 

Për Bashkit them se Kryetari 

Bashkis mundet të bajë punë aqë sa 
ka të holla se nuk bahet me zor. 
Veprat e Kryetarit të Bashkis do të du 
ken kur të viret në zbatim ligja qi 
votuem. Se si thashë pa të holla nuk 
bahet as gja. Veçkësal Tirana nuk 
mundet të barazohet me Kryeqvtetet 
e mëdhe] se nuk mundet t'a bajrnë 
dot Pariz e Romë. 

Sa për Drejtorln e Policis asht e 
nevojshërne qi t'a pranojmë se kjo 
degë duhet organizue tue qënë se 
kurdoherë e ka ba detyren e ka 
xbulue shumë ngjarje qi kanë ndodh un. 

Z. K. MJEDA: Z. Kryetar! Çashtjen 
e imigrantëve! të mos e marrern si 
nji gjë të vogël e të mos i japim ren 
dësin qi ka. Me rasin qi bëra nji 
udhëtim kam parë si në Prishtiaë e 
në Kosovë se si kanë qënë ata etni 
grandët qi na vijnë këtu. Shtëpit e 
nji bujkut ti! tyne, Zotni, u them dhe 
duhet të më besoni janë ma të mira 
nga ato qi rijmë na. Pra për ata nie 
rës do të je'.ë nji mekatë qi kur 
vinë këtu jo qi vuejnë por ngordhin 
për bukë. E tue qën~ puna keshtu 
duhet ata imigrandc: t'i subvansiojrnë '-- . 

e duhet te pranohet shuma qi propo- 
non Z. Ministri. Por vetë.n do t'i 
lutem nii gja qi këto të holla të mos 
liren në për duar te Prefektave e të 
N· Pretektave e të bahen shpërdorime. 
Kam ndjerë qi prej nji personi janë 
marrë 170 napolona dhe ky i ka vënë 
në xhep. 

ZANA: Cili asht ay ? 
K. MJEDA: I them edhe me emër 

por nuk dua të merrem me çashi]e 
personale. Për këtë Z. Ministër, po të 
dojë le të shojë aktet në gjvq dhe të 
marrë vesh si asht ba. 

U ba fjalë dhe për nji burg të 
përgjithëshm edhe masi Z. Ministër 
për të kërkon 80.000 franga ari jam 
an'ar qi t'i jepen s€ dhe në mos 
miaftojshin le të jetë baza. e parë e 
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kësaj pune se kam patun fatin për 
mirë a për keq të bje pak dit në 
burg në Shkodër edhe di qi atje nuk 
mund të rijë as d rri ;111icriL. 

Sa për çashtjen e polict., Z. Kryetar, 
këtu them se asht fati i Shtetit dhe i 
popullit. Kam ndjer se në Belgrad jo 
policë zyrtarë, por civilët k an qënë 
tri mij veta me rrogë për të ruejtun 
fatin e interesat e atij Shteti. Prandaj 
të merret parasyshë me rëndësi çcshti'e 
pol.cis dhe n'atë vërid të jetë nji njeri 
me dije dhe zotsl dhe jo tt! mm et si 
nënkorniser nonji njeri nga rruga o 
nuke di se nga, se si e dijmë sod në 
botë janë shum sekte të fshehtë si 
bollshevike etj. Këtu në Shqipni na ka 
ruejtun Perëndija se kan dak shum 
çpikie dhe mashina qi rrëxojnë shtë 
pin me nii herë e këtu ku jrmi mun 
det të na hedhin në tr.:_ Prandaj 
kurdo herë për këtë detyrë duhet të 
gjinden njerës konpcienrë. Drejtori i 
Policis Dr. Gcrde ose Kolas - nuk e 
di dhe mirë emnin-ka vrarë vehten 
se nuk mundi të zbulojë komplotin 
kundrejt Franz Ferdinandit. Dua të 
them qi të gjejmë nierës qi meritojnë 
për a të detyrë dhe njo ujerës sa për 
të marrë rrogën kot. 

Për rrogat e Prefekt I vet them se 
asht e nevojshëme t'u shtohen njato 
50 fr. qi u janë vënë st atyne dihet 
t'u merret parasyshë cilsija qi kanë. 
Në nji Prefekturë Ministër asht Pre 
fekti e nuk asht e mundun kurrë të 
jetojë me 400 fr. Pyes Depue te t e 
Korçës se a mund të jetojë ay Pre 
fekti qi asht atje me 20 napolona? 
Atje thuhet se nji qillo mish asht 
shtatë korona. Pm për të rujtun di 
gnitetin e Shtetit nuk rnsnd të jetë nji 
shum e madhe qi t'u paguhen nantë 
Prefektëve! edhe nga pesdhet franga 
ma tepër. 
(Bahen pesë min u 1a pushim dhe mbas 
p-së minutash Mbledhja mbështillu! 

pra,). 
Z. N. DEL VINA: Pyes Z. Mini 

strin e P. të Mbrëndëshme se a '"-;ht 
e. vërtetë qi disa Iërni] të ardhunë 
40-50 vjet ma pare si imigrantë në 
Du-r.s të ctlv. t Turqia u kish dh a 
nun ndihmë po marrin përsëri pre] 
fondit t'emigrantëvet ?! 

Z. M. JUKA: (Zv . .'Vl. i P_ Mbrën 
dëshme) Asht ba nji ankim i tillë 
por sod nuk jam në gj ndje t'u jap 
shpjegine kahë ka ricdhun kjo çash]c. 

Z. H. DELVI\JA: At'hrre shum 
mirë. Nuk do të kemi nonji kundër 
shtim për pranimin c fondit q'u pro 
pozue për emigraudët, por do t'u lu 
tem Z. s'Uei qi këto të holla t'i mbani 
nën d.spozisjon t'uej e të mos bahen 
shpërdorime kështu qi në qoft se co 
t'i [epen ije ër nleriu edhe do të 
dëgjojmë se janë shpërdorue kë'o të 
holla, at'her e kemi lë drejtë t'u zëmë 
Zotriu t'urj t'u kërkojmë llogari. 

Sa për shtesën e shef seksioncvet 
them të pranohet masi atync i u ianë 
sht.isr punët Veç ksaj ate ka nierës 
të dalun prej shkollavet të nalta e qi 
janë prej shum kohë n'ato detyra të 
cilët po të kishin dëshërue do të 
kishin marrë si shokët dhe grada ma 
të larta. Pra se e pranuan qi të rijnë 
n'atë detyrë e të shërbejnë, nuk asht 
e drejtë qi të mos u shtojmë dhe 
rrogat. 

Për policin masi Zoti Ministri nuk 
e shef të nevojshërne unë mbi këtë 
muk insistoj. 
Sa për atë të Shtetit Civil atje të gjith 
e diirnë se nuk asht gja tjetër përveç I se nii tembel hane. Kemi ndenjur dhe 
na me Z, F. Rusin dhe e dijmë se 
ç'ngjet n'atë zyrë. Prandaj shef i atij 

zator nga jashtë dhe të ndryshojmë 
edhe ligjin. 

Z. P. POGA. Do të them dy fjalë 
për sa u tha qi burgjet të mbeten 
n 'atë situate qi kanë qën deri sod. 
Zotri] ! Në pranofshim qi t'i lemë 
burgjet kështu si janë, at'herë kemi 
prance dënimin me vdekje t'atyne qi 
dënohen me burg. Burgu, Zotni, si 
dihet asht nji shkollë. Në Botë janë 
pranue tri lloj shkolla. E para: Shkollat 
c Arsimit ku studion rinija. E dyt&: 
Thcatrot dhe e treta: Burgjet, Ate: qi 
nuk mbaron shkolla e theatroja e plo 
tëson burgu kur bije atje njeri qi 
nga mungesa c edukasionit bën krim. 
A1a gi dënohen me burg duhet te 
marrin nji edukatë dhe veç kësaj të 
mësojnë nri mjeshtëri për të mundur 
të ba'ne nji punë kur të dalin [asht 
burgut. S: në qoft qi nuk do t'u 

I jep. t nji cdukasion dhe të mos di] 
në të b ijnë nji punë në këto njiz et 
vjet qi kane ndënjur rnbrëndë at 'here 
kria kur të lirohen do re jenë ma të 
damshërn e k kqi] për shoqnin. Këlë 
kanë marrë parasyshë giith Shtetet, 
prandaj mundohen si c si, t'i përmi 
rësojnë burgjet tue i bamë si nji 
shkollë ku si thamë ptrveç qi t'u 
jr pet nji edukasion krirninelvet, të 
mësojnë edhe nji mjeshtër: qi prej 
kësaj të ketë fitim edhe Shteti. 

Kur [e she Mini3tCr i Dejtësis kishe 
bërë nji proponim p.!r nji burg të 
pëtgjithëshërn dhe Këshilli Ministrucr 
e kish pranue dhe i a kish dërgue 
Ministris së Mbrëndëshrnc, se me ti! 
vërtet I'alr rmoja asht nji vënd prej na 
tyre qi meriton të bahet burg. Por 
habitem si Zotni Dr. Simonithi kër 
kon të bahët k arantin'e Shtetit e qi 

seksjoni duhet të hiqet, se në giindjet I mundet te! futim srnundjc në mesi të 
. I 

1 qt ka sod nuk ka punë për të Por I kaiundevcr. 
nl: dëshëron Z. Ministri t'a perrnir ë- Z. Dr. POJANI: Unë si e kam 

I s~jë at~ zyrë at'h.~rc_ c.l~hlt i.~ të ve~ë / thi. ni' dh : h.rë tjetër .. rroge ~refekta_- 
1 nj: Drejtor, por tt: sjellim njt organi- vet asht Iare c p iktë sa perveç qi 
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nuk munden të jetojnë me te por nuk 
mundet të rueinë dhe dignitetin e 
Shtetit. Pra nuk mundet të bahet kur 
sim në rrogat e na ntë Pref'ektavet të 

cilët ndodhen në vende ku ka dhe 
konsuj të huej dhe atje Sekretarët e 
konsujvet marrin nga oji rrogë ma 
të madhe se Prefektat t'onë, 

Z. V. BAMIHA: Kredija prej 
40.000 fr. ari qi krrkohet të ngrihet 
nji burg jam i mendimit qi të jepet 
por të mos prishen se duhet lë nda 
hen më dysh, se si dihet ata qi deno 
hen nuk janë të gjith të dënuem nga 
njiqind vit por ka dhe të dënuern me 
disa muej kështu qi kemi nevojë për 
dy burgje. Nii per ata qi janë të 
dënuern rendë dhe nji për ara qi kanë 

. nji dënim të lehtë e do lë lirohen. 
Prandaj thashë qi kë/o të mos pri 
shen por të mbahen deri sa të bahet 
nji raport mbi giindjen e burgut qi 
do të bahet për ata të dënuemit rëndë 
ku të shënohen dhe sa të holla du 
hen. Ky burg mundet të bahet pastaj 
në Palermo ose gietkë. Por sa për 
ata qi janë lë dënuern lehtë nuk mun 
det të dërgohen n'atë burgun e për 
giithëshëm. 

Shuma qi kërkohet për ernigran 
dët prej 200.000 fr. ar] nuk asht e 
tepërt dhe nuk kam non]i kundër 
shtim qi të pranohet. Sn për listë t qi 
kisha ki'rkuar mbi instalimin emi 
graudëvet këtë nuke desha me qëllim 
qi të kontrolloj ata nëpunës qi merren 
me instalimin e ernigrandëvet d. m. th 
të shihnje në se janë bërë njiqind ose 
pesëdhet na polo na shpërdorim. por 
këtë raport e donja për nji çashtje 
tjetër se nesër mundet t'adresohemi 
në Ligiën e Kombevet për të kërkue 
nji ndihmë për imigrandët edhe kështu 
kur të vemi atje duhet të jemi të pre 
gatitun e t'u tregojmë se ç'kemi bërë, 
ç'po bajmë dhe ç'kemi qëllim të bajmë. 

Çasht]' e irnigrandëvet nuk asht nji 

çashtje atdhetarizme siç e quajmë na I së Policis, 
këtr si për ç'do gja. Por çasht] 'e ty- ZANA: Bravo. 
ne ma shum asht nji nevojë socjale. Z. V. BAMIHA: Unë do t'i lutem 
Prandaj mos e quejmë q' i vëmë nji Z. Ministër qi të miaftojëjme ato pun- 
barrë budgjetit mbi të se asht e do- ra qi ka e të ngarkohet dhe me punt 
mosdoshme qi ernigrandet t' instalojnë 
sa të jetë e mundua ma parë e të 
mos degjohet fjala se »f je emigrant 
,,unë jam tjetër,,, Duhet t'i ndihmojmë 
se po të mos i ndihmojmë atëherë 
mundet të kemi lyrlish gjera. Mundet 
të kemi bolshevizmë e tjera kur atë 
herë do të shpenzojmë me miliona 
dhe nuk do të mundemi të bajrnë gjë 
sendi. Pra nga pikpamja sosjale du 
het t'u japim ndihmë qi edhe ata të 

jenë nji me ne, të mos kenë të ndarë. 
Të mos mundemi t' u themi S':! neve 
u mbajmë me të holla. Jo. Zotni, nuk 
duhet t' u themi dhe ato të hollat qi 
shpenzoj më qi të bahen dhe ata nji 
me na. 

Vij në çashtje të Prefekturave , te 
Policis. Këtu me parë do të them se 
shoh nii gia qi, po e ka pranu: Mi 
nistri, dhe na e kemi pranue. Jo, Zot 
ni, se në ketë çashtje shoh nji pro 
gram krejt ultra caniraliz im. U asht ij 

marrë detyra qi kishin Prefektat në 
Nënprefekturat dhe kjo i asht rigar. ·1 
Irne Ministris. Ky asht nji cantrattzm , 
qi bahet qi unë nuk mundem t' a pra 
noj se kudo ql e kanë patur ka bërë 
nji fjas~o të madhe ehe si shëmbëll 
mund t' u them Turqinë. 

Thotë Z. Ministër se ato detyrë qi 
hante Prefekti do t' a bajë Ministrija 
por na e dijmë sa përkujdeset nji Mi 
nistër për nji ankim qi mundet t' i 
vijë nga nli Nënprefekturë Pra si tha 
shë nuk munden t' a pranoj këtë se 
në Minlstr n e Mbrendëshme ka hyrë 
frymë e cantralizimit. Për ketë kemi 
prova se Ministri ket~ politikë ka 
ndjekun në çështjen e Drejtoris së 
P. të Shëndetësis po atë politikë po 
ndjek' dhe tash me çashtjen e Drejtoris 

e policis. Prandaj duhet të mos insis 
tojë për çashtjen e Drejtorit të poli 
cis se edhe në mos asht i zoti aj Drej 
tori qi mundet të jetë sod-atë un auk 
e dij, le të hiqet aj dhe le të viret 
tjetri qi të ketë zotësi. U në dua ve 
tëm qi në atë vend duhet ti! jetë Dre] 
tori se urdhërar mundet t'i japë Mi 
nistri, por përgjegjës do të jetë Dre] 
tori i policis për zbatimin e tyne, Kë 
tu kam nji praponim të ri. Kam parë 
në listen e stude atëvet qi (kemi dër 
gue për të studjue Iarrnaçista në Ev 
ropë, Por si nuk u kujdesue ~Qeveria 
qi të dergojë dy ose tri studentë qi 
të studjojnë në Shkollen e lartë të 
Policis në Paris ? Sod Policija asht 
nji profesjon dhe drejtori i policia du 
het të jetë nji Doktsr i kriminologjis 
('.he Doktor i Drejtësis se duhet të di] 
nga medicina legale dhe nga kodi e 
procedura penale. Pra këta të tre stu 
dentët kur të kthehen nga Parizi ose 
nga Italia mund të bahen Drejtora të 
Policis ose Sh-Ia të sigurimit të Mbrë 
ndëshern. 

Do t'i lutem dhe nii herë Z. Mi 
nistër qi të mos kërkojë të mbajë 
shum kungul nënë sqetull por nii dhe 
mirë. 

Z. M. JUKA: (Zav. ; M. Mbrëndë 
shërn) Z. Kryetar ! Dua t'i përgiegiern 
Z. V. Barnihës qi thotë se baimë rnji 
cantralizim. Ky nuk asht n]i cantrali 
zim por e bamë vetëm me qëllim qi 
të mos bahen shum korrespondenca 
se në vënd qi policat të marrin ur 
dhen pr j Drejtorit të Policis i rmrrin 
nga Ministrija, prandaj kjo nuk mu- 
ndet të quhet cantralizirn sa ma shum 
edhe më n]i vend të vogel sj Shqip 
nija. 
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B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 36 

E Ejte 27-V-1926 ora IO p. d. 
Kryeson kryetari Z. Pandeli Evangheli 

B) Exportimi duhanit ose të ciga 
reve ~ lejohet veç se me me anë të 
Skelave, Shengjin, Durrës, Vlorë, Sa 
randë, dhe Bilisht. 

C) Duhani i grimun ose cigaret 
destinumun për exportim, do mbajnë 
nji shenje të ndryshme dhe 1ë dukë· 
shme për t'u dallue nga duhani për 
konsumasilon të mbrendëshrn.; këto 
shenja i cakton Ministrija e Financa 
vet me anë të regullores së posaçme. 

Art. 21 shtohet paragrafi : 
Në rasë qi i gjobuemi nuk është 

në gjendje me pague globes, dënohet, 
me nga nji ditë burg për ç'do pesë 
Fr. ar si mbas prosedurës Penale prej 
Gjyqeve kompeten:e. 

N' art. 2o fraza : · pa pasë plotë sue 
dispozitat e art. lart-përmendur behet, 
pa pasë plotësue dispdzitat e artikuj 
ve të nalt.përrnendur. D. rn. th. se 
fjala arr, behet artikujve. 

Arësyenat që shtrengan Komisione 
të bejë këto modifikime do të shpie 
gohsn gojazi prej raporterit të shu 
micës. 

Këndohet Ligja nen për nen si vi 
jon: 

Ligjë mbi taksimin 
e duhanit 
Kaptina e I. 

Mbi prodhimin e duhanit. 
Art. 1. Prodhimi i duhanit qi kul 

tivon bulku ose pronari, nuk i shtro 
het tjetër taksës përveç të dhetës. 

Mbjedhja, mbledhja, shitja dhe ek- 

Art. 6. Fabrikct ose magazet e gri 
save e të punuesave të parapam e n'Art. 
3 e 5 nuk do të kenë veç se nji derë. 
Ç' do Fabrikë ose magaze do të ruhet 
me giendarrnë ditë e natë. 

Dritoret përjashta do të jenë ve· 
shun me tel hekurit. Përveç kësaj dri 
toret e patit .doshtern do të jenë të 
forcueme me shkopi hekurit. 

lloji i veglave ose i rnaqinave të saja: Maqinat ose veglat e të "grimit të 
• t ·· t' d · I B. Vendi këqyre me ane a mt· ! duhanit do të jenë t' instaluerne me 

nistratës civile e të Financavet qi mos I nji Dhomë të posaçme të fabrikës, o 
të jetë në kundërshtim me Ligiët e se të magazinave të përrnenduna n'Arr. 
.rregulloret e Shtetit e të Bashkis 3 e 5. 

z. GJ. ÇOSA: Si thash edhe nji Punimi në ketë Dhomë nuk do t:.: 

Kaptina IL 
Mbi punimin e duhanit. 
Art. 2. Punimi i i duhanit rregu 

llohet si vijon : 
Perdorimi i lirë i të gjith veglave 

e të maqinave për të grimit e duha 
nit e për punimin a cingareve, të pu 
rave dhe t~ burnotit nsr vende qi nuk 
janë të destinueme nga Min. Financa 
vet për ketë qellim ndalohet. 

Pranohet. 
Art. 3. Personave a shoqënive qi 

kan t' instaluerne ose dështojnë me 
themelue fabrika për të grimunit e 
duhanit e për punimin e cingaren, të 
purave e të burnotit ju akordohët le 
ja e instalimit me këto kondita : 

A. T' interesuemit i paraqesin nji 
lutje financës se vendit për me ma 
rrë lejen me të c'len caktohet vendi 
ku do të punojë fabrika dhe diftohet 

ditë tiatër qi për dhanjen e kësaj leje 
të caktohet nji afat mbrenda të cilit 
afat Min. Financavet të jetë e detyrue 
me me ju dhanë, se kështu si asht 
mundet për akordimin e nii lejës të 
kalojnë me mue] dhe të shkaktohet 
damtimi i atij qi lypë leje, 

Z. S. VUÇITERNI. Ketë mendim Z. 
Gj. Çoba e shfaqi dhe në Komision, 
por shumica e Komisjonit nuk e pa 
t' arësyeshme ketë shtesë se tqa qi 
Financa nuk mundet të vonojë dhe 
njen e lejes, mbasi këjo asht dhe n'in- 

sportimi i duhanit lehet i lirë 
parë, 

Pranohet. 

si _ ma I teresë të Financës. 
·. Z. KRYETARI : Kush asht antar i 
I pranimit të këtij nenit si qi asht të 

ngrerë doren. 
Pranohet. 
Art. Mbas dekretit zbatues të kë 

saj Ligjë, ngrisat (havaxhltë) e duha 
nit e punusat e cingareve me duar 
janë të detyrueme me ju dreitue Fi 
nancës së vendit e me ke rkue leje për 
të grimit e duhanit ose për punimin 
e cingareve. 

Pranohet, 
Art. 5. Financa e vendit, për ush 

trimin e rnjeshtrisë së të përmenduri 
n' art, 4 asht e detyrueme me qira 
për hesapë të arkës së shtetit nji a 
ma shurn magaze si mbas novojës. 

Pranohet. 

bahet jasht orarit të caktuem. 
Çetsi i .posaçem i Dhomës këso 

dore, do të mbahet prej nëpunësit të 
Financës. 

Dhoma do të çilet e do të mbyllet 
ega ana e nëpunësit të Financavet. 

z, GJ. ÇOBA: Jam i mendimit se 
dy paragrafat e fundit rë cilat janë 
pengim për tregëtarët të ngrihen fare 
se nji fabrikant i cili harzhon me qi· 
ndra napoljonash për ngrehjen e nii 
fabrike nuk mund të bahet kontraban 
dist. 

Shtypshkroja "Nikaj., Tiranë 
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~EPUBI.tl~A SH.QIPTR~E 

Fletorja Zyrtare 
Botohet prej lyres së Shtypit 

PA} TIME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtlrnl : Zyra e Shtypit 
Shqipni ; fr. ar 20 lashta : T I R A N e 

PERMBAJTJA : 
Shpalljet e Financave, Gjyqeve e Ka 
dastrës. 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

Shp. e Financavet 
Si mas vendimit Nr, 260 D. 25-9 

26 të këshillit administrativ nxiret në 
adiudikatë edheta e ullinjeve të ketij 
qarku për vitin 926 adiudikara provi- 

. zore fillon me 25-9-26 deri me 15-9 
25 dhe aj(I) def'initiviia çpre] J5.X deri 
me 25-10-26. 

Lushn]e 26-9-26 
Kryen. Fioancavet 
* 

Mns vendimit të këshillit 'adminis 
tratës Nr. 394 D. 25 të k. m, të dhe 
tat e ullinjeve të këtij viti u nxuaren 
në adjudikat e adiudikata provizore 
fillon prej 25 të k, m, deri me l~-X 
26 dhe shitja definitive D. l6·X.26 
der! me 16-Xl-27, 

Berat 29-9-26 
Drejt. Financës 

* 
Si mas vendimit kshiilit adminis 

tratës të tretat e pasunis shtetit kat. 
Gjashta e Hundecoves mas nuk u pre 
zantu no nji ofertuës mas art, Nr. 29 
të ligjit të dhjetave u vendos zgjata 
e adjudikatës edhe dhjet dit tue fillue 
qysh nga 29-926 e në rast se brenda 
ksaj datë nuk prezanjohet ndo nji 

li Njl copë ! javës fr. ar 0.25 ; n. jl copë 
e jav~s së kalueme fr ar 1.00. 

===== 

ofertues do admin istratohen në Bko- Akt Gjykim 
Gjvqi paqtues Kolonjes i Iormuëm . 

prej Gjpqtarit Leonidha Kena tue qen 
pranë Sekretar Pandeli Mane si pro. 

Mas vendimit kshillit administratës tokolist për të kqyrun padijen prej 
për të dhjetën e duhanit të kti] qarku Paditsit Bedri Osman nga Nevesela 
masi nuk u prezantue kush ofertues kundra të paditunit Ibrahim Hairedin 
mas art. 29 të ligjit të dhjetave u dhe Tefik Hajredin nga Beojesa tash 
zgiatue adjudikata dhe dhjet dit tuej me banim të mos ditur Orhan Aga 
fillue qysh nga D. 17-9.26 në qoft se të birt Azizit nga Nevosela me akt 
ksaj kohë nuk do prezantohet no nii huash me datë 26.Mars-1326 Në gjyqin 
ofertues dot administratohet në Eko- qe rodhi në prani të Perfaqësenjesit 
nomi të arkës së shtetit. të Paditësit av. C. Vrete e në mungesë 

Delvinë %5-9-26 paditunve sot me31-l-1926 ka gjylme 
Mas N. N' 1606 dhe 1817 të Kodit 

Civil u vendos që të paditunit Ibrahim 
Shp. e Gjyqeve Hajredin ti. paguejn paditsit Bedri 

Ftesë Osman.din e padisë 1000 njëmijë 
Theresirn Jorgji Thanas Cepen ba- gro-~h me kamaren ligjore që prej 

nuesin ma parë në kalibet e mali Bo- dat~s Kasem 1326 .alla turka deri në 
boshticës dhe tani me b · të pagim e mes kalojnë krye gienë, dhe anim pa- . . . 
dit .. i·· f spezimet e giyqit 

1 ur qe e ç aqet para këti gjpqi më 1 
• • • • • 

7 Tetor 1926, diten e Enjte dhe në . Kv vendim në afatin ligjor mun: 
oren në 9 para dreke dhe të gjpko- . të kundërshtohet ose të diktohet. 

het si i pandehur për shkak se me I Arsyenat ligjore 
datë 27-9-925, së bashku me të- pan- Paditsi kerkoi nxjerunit të sendit 
dehurin tieter Koli Tushi Ndinin ka padisë tue paraqitun dhe akrhuashin 
vjedhur dp kuaj të ankuesit Jorgji qe u zu fill me nalt, dhe të paditunit 
Haxhipliut Çelnikut, banuesit në ku- masi ishin me banim të mos ditun u 
lloten e Kazanit, për ndryshe gjyqi ftuan me anen e Fletores Zyrtare Nr, 
do të vazhdojë në mungesë të tij. 59 datë 23-X-25, per diten e caktuar 

Korçë me 9 Shtator Hl26 për gjykim nuk u çlaqne dhe mas 
P, 990 Kryetar i giyqit kerkimit të paditsit vijoj gjyqi ne 

nomi të shtetit, 
Del vinë 25 9-26 

Krye. Financës 
* 

Krye. Financës _ 
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mënyrë të N. 59 të L. për gjyqe 
Paqit dhe kerkoj të vendose] si mas 
dokurnentës paraqitun: 

Gjykata tue marrë parasyesh ar 
syeoat:e halt shënuara vendosi si që 
u tha me siper. 

Ersekë me 3i -11926 
p. 10 Gjyqtari Paqtues. p, 1002, 

Theritet Llarnbro Spahoja Bari dhe 
banues ma parë në katundin Dishnicë 
dhe tani me banim të paditur që të 
çtaqet para këti gjyqi me 22-10" 926 
diten e Premte dhe më orën 9 para 
dreke që të g\ykohet si i pandehur 
për shkak se ka shpënë për të nën 
shkruar një dokument fallzo e të remë 
për shpëtimin nga sherbimi Ushtrijsk 
të Rekrutit Perikli Vangjelit, në Ba 
boja dhe se disa të tjerë të cilët e 
kanë nënshkruar si deshrnimtarë dhe 
më andej ja ka dhene Myftarit dhe 
Pleqësisë katundit Dishnicë, të cilit 
t kanë paraqitur në kornisijonin e ko 
ntrollimit të Rrekrutave për ndryshe 
gjyqi do të vazhdojë në mungesë të 
tij. 

Korçë me 22 Shtator 1926 
Kryetar i gjyqit p.1014 

* 
Në bazë të akt Gjykimit të Givqit 

Paqit Giinokastrës me Nr 125 e datë 
11-3-1926, me qenë t e nuk asht e 
mundur pjesëtimi i nji ~ htepis bashkë 
me Selarnllek e ndodhur në lagjen 
Dunavat të këti] qytetit, të kufizuara 
me Alizot Angonë, me Shaqir Gjeb 
renë dhe me udhë që e zotnojnë ba 
shkërishtë Gjyq" fituesi Bex het Bud o 
me G/yq bjerësit zt, Zj. Nnkije Mu 
ha; em Buda e Nurihan e shoq e Hu 
sni Resos të gjithë nga Gjinokastra 
asht vendosur shitja n' ankanë tuc 
pasur për bazë vleftën e caktuar prej 
(. 9o) Napolonave ari. 

Pra shpal !et se Shtëpija e nult 
përmendur bashkë me Se lambllekë u 
vu n' ankanë rue pasur për bazë vlc 
tren e sipër treguar, me shënim se 
ata që dëshëroinë me ble, të prezan 
tohen në këtë Zyre pas 15 ditve qysh 
prej datës boti nit të kësajë Shpallje 
e deri në një muaj për ankanën e 
parë, dhe ne (15) dit për cnkanën e 
dytë tue fillua ng:i e nesërrnia e rnba 
rimit të ankanës s/3 parë dhe tue 
shtua 5°!0• 

Giinokastër 19-9-1926 
p. lo P. !008 Përmbaruesi 

Shp. e Kadastrës 
Katundi Verdi pasunia stremë 
Piqeras Brënda Një shtëpi me I Një 

në katund Dy dhoma I 
përdhe tregij.. 
tore përposh 
me avli e kop 
sh të dhe obor 
e ullinj. 

Ullinj Rrenje Kufiet 
copë (12) Djathazi, janaq Nikollo, M. 
dy mbi- Mim Nikos Mbrapa Kostero 
dhiete Josif qendro, e Jorgo Dhes- 

ti, e Noshi Gjoni. Hristo 
Nrana, Bristo Shuni, e }ri 
no Nikolia, Përpara, Rugë 
e përglithësbme. 

Z. Themistokh Gjoni nga kat, pi 
qeras i Delvinës kerkon titra Zon ni 
min të një copë shtëpisë nalt shkruar 
me të përmbajturat e saj të cilen e ka 
të blerë t: të ardhur trashëgim dhe 
ka me shumë se (15) vjet që e mban 
nën cor.slen Ligjore të vetë. 

Prandaj në shpin e nalt-përrnendur 
kushdo që ka ndonjë kundërshtim, du 
het i' i drejtohet N. Prefekturës Del 
vinës brënda 15 ditëve, qysh prej da 
tës kësaj shpalljes në fletoren Zyrtare, 
për ndryshe si mas vendimit këshillit 
administrativ do plotesonet Regjistri 
mi Kadastrës. 

Delvinë 12-Xl-26 
p. 10 p. 986 Nëpunsi i Kadastrës 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SESJON""I I II_ 

B I S E D I M ET E D H O ME S S Ë D E PUTET VET 
Mbledhja 53. 

E Merkure me 26-V,26 ora 4 m. d. 
Kryeson Z. K. Kotta 

tVijon nga num. 169) 

Sa për atë qi thotë se të mos marr 
shurn kunguj nen sqetull se nuk do 
të mundem t'u baj ballë kjo çashtje 
më duket se nuk u takon Zotrijve 
Deputet. Në qoftë se unë nuk do të 
mund të mush detyrën kini në dorë 

kurdoherë të më ngrini votën qi më 
kini dhanë. 

Për këshillat qi më jep z. H. Del- 
l vina për të mos u ba shpërdorime 
në fondin e ernigrandëvet këtë e pra 
noj me gëzim edhe raporti mbi insta 
limin imigrantëvet u suguroj se kam 
me i u paraqit në sesionin e arthçërn. 

z· KRYET ARI: Masi çashtja u bi 
sedue rniaft po i ve në votë gjith kë 
to proponirne qi janë berë me radhë, 

1. Proponimi i Z. Ministër për nji 
fond prej 40.000 fr. ari për burg të 
përgjithshëm. Kush asht antar të pra. 
nohet të ngrerë dorën. 

Pranohet 
2. Proponimi i krijimit të Drejto 

ris së Policis dhe Drejtoris së Shtetit 
civil. Kush asht antar të pranohet te 
ngrerë dorën. 

Nuk pranohet 
3. Proponimi i Z. B. Begollit për 
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nji fond prej 200.000 fr. ari për emi 
grandët, Kush asht antar të pranohet 
të ngrerë dorën. 

Pranohet 
4. Shtimi i rrogavet të dy Drejto. 

rave të Departam-ntave prej 50 fr. ari 
në muej secili pranuern prej kornis]o 
nit. Kush asht anrar të pranohet të 
ngrerë dorën. 

Nuk pranohet 
Z. M. JUKA (Zav. M. Mbrendshëm) 

Z. Kryetarë ! Kam dhe nji pro poni m 
tjetër. Të shtohet nji nëpunës dhe nji 
gardjan burgu në Dibër dhe nji gar 
dian në Mat. 

Pranohet. 
Z. KRYt:TARI: Tash a pranohet 

Kapitulli i parë me modifikimet e ko 
misjonit dhe me ndryshimet q' u banë 
tash? 

Pranohet 
Mbyllet seanca ora 12 mes ditë. 

(I Qeveris) 
Kap. II. Snpenzime Zyrash qendër e qsrqe : 

Oender. Qarqe, 

Mbledhja e 54" 
E Ejte, 27 Maj 1926 ora 4 m. dr. 

(Kryeson Kryetari Z. K. Kotta) 

Këndohen ernnat e ZZ. Deputetvet 
e mungojnë ZZ. B. Br golli, B. Fra 
sheri (leje), H. Mufti u, F. Rusi, J. Ko 
çi, Gj. Çako, K. Floqi (leje), L. Logo. 
ri, M, Tutulani (mision), M. Libohova 
(leje), Q. Dëshnica, Dr. S. Pojani (leje), 
V. Bamiha, V. Sevrani (leje). Dr. Vo· 
xhori (leje) 

Z. KRYETARI: Shumica asht 
mbledhjah aper. 

Bisedim mbi bupgetin e vitit 1926- 
927. 

Këndohet kap. I i të paraparnet të 
shpenzirnevet të Ministris së P. të 
Mbrcndshme për ushtrimin e vitit 
1926 ·927 si pason : 

Dish nib, 
13000 
8000 

Shuma 
13000 
8000 

Art. 1. Shkresori 
" 2. Zlarrn e dritë 
t) 3. Mobilje e meremetim 

i tyne 

" 4. Shtypshkrime 10000 

" 5. Veshje e mbathje 
shërbëtorë sh 6000 

,t 6. Lulishte e- pallatit 
Skodrcs 

" 7. Kremtime 

" 8. Qira zyresh 

• 9. Petka e Revolver per 
Policin 

10000 10000 
10000 

pambetunave , i ndryshohet emni në 
të pagueme nga mungesa e fondit,,. 

Pranohet me modifikimet e Komi 
sjonir, 

(i Qeveris) 
Kap. III. Shpenzime për Zyren e 

Sntypit Fletore Zyrtare Pajtim n' A 
gjanës e fletore propagande Shtypi. 
Qender Qarqe Dispon. Suma 
35000 ~ ~ 35000 
(Komisioni nuk ka ba ndryshime) 
Z. M. KASSO: Në Fletoren Zyr 

tare si e keshë proponue dhe ma pa 
rë qi po bahen shpenzime ·të tepërta 
kot se massi bisedimet e Parlamentit 
dhe të S .na tit bahen broshura asht e 
tepër qi të shtypen dhe në fletoren 
zyrtare, por të shtypen broshura ma 
shumë e t' i ndahen popullit. 

Z. Dr. SIMONIDHI: Edhe unë ba 
shkohem me Z, Kasso dhe për të ma 
rrë vesh Dhoma se ç' fitim kemi nga 
botimi i bisedimeve në Fletoren Zyr 
tare u trego] nurnurin e fundit, qi kam 
në dorë të kësaj fletore ku asht bo 
tue Mledhja e nantrndhetë e cila Mble 
dhje asht bërë dy muej ma parë.' Pra 
asht e tepert qi të shtypen në Fleto 
ren Zyrtare kurse broshurat e Dhomës 
së Deputetvet shtypen ma parë nga 
ato qi boton fletorja zyrtare. Vëçkë- 

6000 I saj ne as nii Fletore Zyrtare të:botës 
nuk botohen bisedimet e Parlamentit. 

1500 1500 
5000 

35000 
5000 

35000 

loooo 
35000 

loooo 
35000 " 10. Udhtim e dietë 

,, 11. Shpenzime të mbrapa 
mbetuna 

" 12. Të vogla 
20000 
1500 

20000 
1500 

Shuma looo 1500 136500 136500 
(Modifikimet e komisionit) ' 12) Kap, II. Art. JX. ,,Petka e re- 
11) Kap. li. Art. vr, Fondi ,, Lu- \\ volver për Pol:ci,, fr. ari Ioooo su- 

lishtë e Pallatit të Shkodres " nga fr. primoh-t. 
ari 15000 zbritet në 1200 fr, ari. \ 13) Kap. li, Art. XI. Fondi të i,Pra- 

Në Fletoren Zyrtare botohen vetëm 
ligie! e Shtetit. 

Z. K. MJEDA: Për se bisedimet e 
Dhomës së Deputetvet botohen në 
Fletoren Zyrtare, kjo nuk asht nji ar 
sye qi mos botohen fare, se mundet 
t'i hiqet vërejtja Ministrit ose Zyrës 
së Shtypit e t' a shpejtojë pak këtë bo 
tim. Qi të botohen në Fletoren Zyr. 
tare asht nevojë qi të marrë vesh po 
pulli se çka bajmë na këtu. Edhe në qoft 
se nuk di populli i jonë të këndojë, 
mundet të e shpjerë ne prifti ose ho 
xha t' a këndojë. Prandaj unë them qi 
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jo të syprimohet ky fond por të shto 
het. 

Z, KRYET ARI : Po c ve në votë, 
Kush asht antar të pranohet kap, 

111. si asht modifikee prej komisjonit, 
të ngrerë doren. 

Pranohet. 
Këndohet Kapit. IV, si pason : 
(I Qeveris) 
Kap, IV. Shpenzime të mshefta 

Qender Qarqe Disp. Shuma 
100000 - - 10000 

(Komisioni nuk ka ba ndryshime) 
Pranohet 
(I Qeveris) 

K:.ip, V. Telefon materjali dhe për 
mbajtja e tyne 
Qender Qarqe Disp. Shuma 

5280 5280 
(Komisjonl nuk ka ba ndrpshime) 
Pranohet. 
(I Qeveris) 
Kap. VJ. Permbajtje (automobili e 

rrogë shaferi 
Qender Qarqe Disp. Shuma 

3000 3000 
(Komisjoni nuk ka ba ndryshime) 
Pranohet. 
(I Qeveris) 
Kap. VII. Shpenzime burgu inte 

rnim e vrasje t' aratisunish. 
Qender Qarqe Disp. Shuma 

125000 125000 
(Komisjoni nuk ka no nji ndryshim) 
Z. J. HURSHID : Z. Kryetari De 

sha të them dy fjalë mbi çashijea e 
burgut të Gjinokastërs i cili 11 ba kan 
gren. Në Gjinokastër ma parë burgu 
ka qenë në kala, por Italianët e ngrit 
ne q' andej dhe e kishin berë në tri 
.shtëp! ku edhe sot burgu ndodhet 
n' ato shtëpi. Të zotët e këtyne shtë 
pive u adresuen në Qeveri edhe si 
nuk i a lëshoj Qeverija shtëpir i u 
adresuen gjyqit ku muer vendim qi 
t'u lëshohen edhe tash së qoft se do 
të respektohet vendimi i gjyqit do të 

FLETORJA ZYlffARE 25 SHTATUER 1926 
----~--------------------------- 

1 mbetemi pa burg në Gjinokastër, pra 
ndaj për të ndrequr kalanë qi ka qe 
në dhe ma parë burg, proponoj të 
shtohet nji fond prej 15000 fr. ari për 
të ndrequr kalanë për të berë. 

Z. M. JUKA : (Zav. M. I Mbrend 
shëm).:Në mëngjez votuem nji fond për 
burg në Palermo. Në asht see pranon· 
Dhoma mundet të vir, t nii kredi për 
ndreqjen e të gjith burgjeve. 

Z. J. HURSHID: Burgu i Paler 
mos asht burgu i përgiithëshem Por 
me ç'do Prefekturë duhet dhe nga nji 
burg tjetër ku do të mbahen ata qi ende 
nuk i u asht prerë dënimi nga gj}'qi. 

Prandaj me qi në Gjinokastër asht 
kalaja duhet me pak të behet repara 
sjon: 

Z, M. V.AS50 : Në asht se duam 
të ndreqim burgjet duhet të merret 
parasyshë për të gjith Prefekturat S'! 

kjo nevojë nuk asht vetëm për nji 

(I Qeveris). 
Kap. IX. Qender 
Art. I. Shpërblim për orga- 

nizatorin dhe Sekretarin 28000 
,, 2 Qira shpije mbas kon. 

Prefekturë, por për të gjitha Prefek 
turat. 

Z. M. JUKA : (Zav. M. i Mbrend 
shme). Sa për atë qi tha Z. J. Hur 
shidi, na vendimet e gjyqevet i res 
pektoirn, por në asht se Dhoma pra 
non nji fond për të ndrequr burgjet 
atëherë duhet të vihet nji fond për të 
ndrequr të giith, 

Z. KRYET ARI: Po ve ma parë në 
votë proponimin e Z. Javer Hurshid, 
Kush asht antar të pranohet nji fond 
prej 15000 fr. ar për ndreqjen e bur 
gut të Gitnokastërs, të ngrerë doren, 

Mbetet në pakicë. 
(I Qeveris). 
Kap. VIII. Rrogë për Këshilltarët 

e Admi. nder malsina, 
Qender Qarqe Dispo. Shuma 

45000 45000 

(Komisjoni nuk kaba ndo nji ndry. 
shim). 

Pranohet. 

Qarqe Dis po. Shuma 

28000 

tratës 4500 4500 

(Komisioni nuk ka ba ndryshime) 
Pranohet. 

(I Qeveris} 
Kap. X. Kler tre besimesh Qender Qarqe Dis po. 

70000 
Shuma 
70000 

(Modifikimet c Komisionit) 
14) Kap. X. Art. Fondi »Kler tre b.sirnesh fr. ari 70000 ngrihet nga 

budgeti i kësaj Ministrije mbasi asht transterue n' atë të Dreitësis». 
Z. KRYET ARI : Këtë fond Komi 

sjoni e kish transferee në budgetin e 
Ministris së Drejtësis, por die këtu në 
Mbledhje u vendos prap të jetë në 
Ministrin e Punvet të Mbrendëshme. 

Z. Dr. S. POJANI: Dje kisha pro 
ponue për nji shumë prei 50.000 fr. 
ari si subvension për Kishen Autoqe 
fale dhe Z. Ministër e ka pranue, por 

qe lënë për sod kur të bisedohej bud 
gjeti i Ministris P. Mbrëndësh me dhe 
tash kërkoj qi të pranohet. 

Z. M. KASO: Për proponimin qi 
ban Z. S. Pojani e falënderojmë qi 
kujdeset për kishën autoqefale, por 
masi nga an' e Qeveris nuk qe çf'a 
qun nonii' e tillë, ashtu dhe kisha au 
toqefale nuk ka kërkue gja, prandaj 
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nuk jam i mendimit qi të pranohet, 
Sa për të 70000 frangat ar qi she 
njohen në këtë oudgiet për subven 
sjon tre besimesh shpjegimet qi na dha 
Z, Ministër mbi ketë çashtje më 
ndalojnë të votoj nji fond të tillë se 
atëherë kam poshtrue vetën e. popu 
llin, Pranimi i nii kredije së tillë asht 
turp, prandaj do të lutem edhe gjith 
shokvet të mos e pranojnë. 

Z, K. MJEDA: Proponimin qi ban 
Z, S. Pojani e shoh shum t'arsyeshrne 
se masi kjo kishë asht në fillim t'or 
ganizimit të sajë duhet t'a ndihmojmë, 
Tue qënë se kishat t'ona sod lozin nji 
rol kombëtaro-Ietar duhet pra këtyne 
t'i ndihmojmë dhe t'u japim edhe 
kafshatën e gojës. Zoti M. Kassoja e 
di mirë boll sa kanë vuar kombet e 
tjerë për. sh. mundet të them Slavët 
deri sa kanë fitue kishën autoqefale 
të tyne. Kisha autoqefale sod ndodhet 
përpara pengimeve e vështirsinave të 
cilat i sjellin njërës qi duan çkatrirnin 
e saj. Pra për atë shërbimin e math 
qi i sjell kornbësis, duhet jo vetëm 
qeverija dhe Parlamenti, po dhe ay 
puntori dhe m'i mbrami Shqiptar, të 
ndajë kafshatën e gojës për t'a ndihmue 
këtë kishë. 

(Duertrokitje) 
Por due me i than Z. Ministre të 

P, Mbrëndëshrne qi ky fond të përdo 
ret ne kët menyrë. Me qënë se asht 
tue u gatue nji brum tjetër për nji 
konkordatë me ~shën katolike e cila 
bahet nën Kryesin e Shkëlqesis së 
Tij Kryetarit të Republikës, nga këto 
të 50.000 të ndahen 30.000 për Kishën 
autoqefale Ortodokse dhe 20.000 për 
konkordatin Katolik, se këto të holla 
nuk po i u japim Grekvet e Serbëvet, 
por Kishave Shqiptare. 

(Duertrokitje) 
Z. XH. YPI: Nevojet e Kishës 

Autoqefale i thara dije kur u pranue 
fondi qi proponoj Z. S. Pojani edhe 

e shoh të tepërt t'a përsëritim këtë 
prap. Këto t~ holla nuk [epen kot 
por për nji interes të lartë të Shtetit. 
Pra të viret në votë dhe të pranohet. 

Z, M. JUKA: (Zv. M. i Mbrën 
dshme). Proponirni qi bahet për 50.000 
franga për Kishën Autoqefale Qeve 
rija e pranon me gëzim edhe në asht 
e mundun të ndahen ashtu si tha Z. 
K. Mjeda qi 30,000 për Kishën Auto 
qefale dhe 20.000 për Konkordatin 
Katolik. 

Z. Dr. SIMONIDHl: Bashkohem 
me mendimin e Z. M. Kassos edhe 
shtoj se Kisha autoqefale e jonë asht 
ne nji grade të rregullojë vet-vetën 
e saj e nuk ka nevojë të marrë nga 
populli Shqiptar 50.000 fr. ari. Po të 
kish nonji nevojë të tillë do të qe 
adresuar me kohë e nuk do të priste 
t'a propononim në Parlament' 

Kur e proponoj Z; Dr. Syreja Pojani 
këtë fond unë si Doktor psihollogiis 
të Ministra to të cilët kur dëgjuen këtë 
proponim u ra si nji bombë se nuk 
prisnin nji gja të tillë. Unë, Zotnij, 
si ortodoks e di mirë giindjen e ki 
shave! ortodokse qi mundet të orga 
nizthen me të ardhunat e tyre se me 
ato të ardhunat ma parë kanë mbaj 
tun ne shkollat e kishët. Pra si janë 
rregullue deri tash le të rregullohen 
dhe sod e tutje. Unë si orthodoks them 
të mos na jepen me gjith qi kishat 
t'ona mund të jenë të vobekta, por 
nuk duam lë korompohen, nuk duam 
të futet në budget të Shtetit food për 
kishat t'ona, Nji proverb gërqisht 
thotë kështu: ,,Ta tu Qesaros Qesari, 
ta tu theu to theo". 

z. Dr. S. POJANI : Proponimin qi 
bëra unë e pranoi dhe Qeverija edhe 
nuk kemi kundërshtim qi të plestohen 
ashtu si proponoj Z. K. Mjeda, vetëm 
do ti i them Z. Dr. Simonodhit se 
me të vërtet kishat t'one kanë të 
holla për të marrë, pol' këto ianë në 

drahmi dhe gjinden në nji vënd qi 
sod nuk mundemi t'i marrërn dot. 
Unë këtë shumë e proponova për 
kishën autoqefale Shqiptare si nji de 
putet Shqiptar e jo si thot z. e tij 
Ortodoksë e Musliman ! 

ZANA: Bravo. 
Z. F. RUSI: Uaë do t'i përgjigjem 

Z. M. Kassos i cili thotë se ata qi 
do të votojnë këtë kredi do të bajnë 
nil gja të poshtërt dhe _ se qenka 
turp! Por unë i them Z, së tij qi ata 
qi votojnë këtë artikull bainë nder 
dhe jo nonii turp. A asht nder për 
ç'do Shqiptar të ndihmojë klerin t'on 
e të mos e lënë të bahet vegl'e të 
huejvet? Qeverija për këtë arsye po 
litike e qi të mos ndodhet kleri në 
tnltuenzën e hue] ka shenjue këtë fond 

' edhe ne me· gëzim do fa prartoim. 
Z. M. KASSO: Për fat të keq këtu 

nuk po mundemi të merremi dot 
vesh. Sod nuk bisedoim për çashtje 
patriotike qi po bahet fjalë për të. 
Kl!tu kemi proponimin e Z, S. Poja 
nit i cili thotë t'i japin 50.000 fr. ar 
Kishës Au'oqefvle. Për këtë duhet të 
pyesim se a ka nevojë kjo kishë qi 
t'i jepen keto të holla? 

ZANA: Ka. 
Z M. KASSO: Unë them se jo 

dhe djersën \! popullit nuk dua t'a 
hedhim poshtë ... 

(Përplasje karnbësh të pa preme), 
Z. KRYET ARI : Pesë minuta 

pushim., 
(Bahen pesë minuta pushim . dhe 

mbas pesë minutash Mbledhja mbë 
shtillet prap). 

Mbledhja kryesohet prej Nënkrye- 
tarit Z. K. Mjeda. 

Z. M. KASSO: Z. Kryetari Sa in 
teresohern unë për kishën autoqefale 
besoj nuk do të interesohet nonji tje. 
tër në këtë Dhomë, por ma shum in 
teresohern për djersën e popullit e 
dua qi të mos vejë kot. Kjo më ka 
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detyrue qi të mos pranoj proponimin 
qi bahet per të 50.000 fr. ari. Si e 
thashë dhe ma parë, Kisha Autoqefale 
po te kish nevojë do të i qe adre 
suar vetë me lutje për njonji subvan 
sion, ose mund t'a kish proponue Qe 
verija e cila asht kompetente. Po të 
kish ngjarë kështu dhe une do t'a 
kisha përkrahur. Por masi nuk e ka 
kërkue njeri, kuptohet se nuk ka 
nevojë, prandaj e përsërit prap djers'e 
popullit po vete kot. 

Z. S. BLLOSHMI: z, Kryetar! Do 
t'i them Zotit M. Kasso se nuk asht 
1'lji arsye qi pse nuk e kish proponue 
Qeverija nji fond për Kishën Autoqe 
fale qi ma parë edhe të mos e pra 
nojmë edhe tash. Mundet qi at'here 
nuk qe ndjerë kjo nevojë dhe sod 
ndjehet. Pra kjo nuk asht nji arsye. 
Sa për atë qi thotë Z, Dr. Simonidhi 
se nuk duhet të korumpojmë klerin i 
them se nuk korumpohen kur i a jep 
Shteti i vetë, por korurnpohen kur të 
zgjatën dorën në Shtetë t~ hueja, 

Gjith ashtu lidhjen e nji Konkor 
date midis Qeveris e Kishës Katolike 
nuk besoj qi të kelë njeri këtu në Par 
lament qi të mos e dëshërojë. Fer 
djersën e popullit qi' thotë Z. Kasso 
ja lë mos e hedhim kot, i them se 
këtu nuk po hedhim kot djersën e 
popullit, por e përdorim për përpa- 

. rim, por me gji th këtë tue marrë pa 
rasyshë ngushticën e budgetit qi 
kemi unë propono] që të caktohet nji 
fond njizet mijë franga ari për Kishën 
Autoqefale dhe dhjet mijë, për kishën 
katolike. 

Z. XH. YPJ: Thamë ma parë qi këto 
të holla nuk paguhen kot por jepen 
për interes të Shtetit .edhe interesi i 
Shtetit t'onë asht këtu qi të shveshirn 
fetarët t'onë nga intrigat e hueja, 
Pyes Z. M. Kasson se gjith Shtetet 
e huej qi japin me meleona a nuk e 
kanë djersën e popullit këto të holla? ..• 

Asht e ditun qi ndjejnë nii nevojë 
qi paguejnë këto të holla se nuk i 
hedhin kot. Sa per konkordatën kjo 
ka qenë nji dëshirë e Shk. së Tij 
Kryetarit të Republikës edhe qi në 
vitin 922 kish fillue për të bamu nit 
e nji vepre të tille por masi at'here 
nuk u mund të bahesh, tash kemi 
shpresë qi do të mbushet kjo nevojë. 

Z. J. EREBARA: Për kishen 
Autoqefale Shqiptare u thanë shurn 

(I Qeveris) 
Kap. XL 

gianë, por duhet t'a dijnë l. e tyne 
se kleri t'on mund të korompohet 
kur të mos kerë ndihme prej Shtetit 
t'onë e të zgjatë duar në Shtet e huej 
edhe at'here na ngjet si Turqis me 
kapitulasionet e husja e jo kurrë 
·t'a ndihmojë klerin vetë. 

Z. KRYETARI: At'here pranoni 
20000 për Kishën Autoqefale dhe 
10000 për Kishën Katolike ? (Pra 
nohet) 

Qender qarde dispo. Shuma 
Art. I. Dam et e shkatuerne prej revolucioneve 
,, 2. Shperbli automobilisrave Nënshtetas te 

hue] perdorue prej Qeveris Revolucionare 
Shuma fr. ari 

l~oooo 180000 

20000 20000 

- 200000 200000 

(Modihkirnet e Komisionit' 
15) Kap. XI. Art. 1. Fondi ,,Dame 

te shkaktueme prej levizjeve fr. ari 
180000 pranohet me kondicion te pa 
guhet ne perpjestirn te damit qe ka 
pase ç'do oj eri ne ç'do kohe. 

16) Kap. XI. Art. 2. Fondi Shper 
blime automobilash nenshtetasve te 
huej perdorue prej Qeveris revoly 
cjonare fr. ari 20000 suprimohet e 
paguhen nga fondi i Kap. XI. Art. 1. 

Z. M. JUKA: (Z. M. i P. Mbrën 
dëshërn) Në raportin e komisjonit 
thuhet se kjo kredi do të jetë me 
kondita qi të paguhet në përrnlestirn 
të damit qi ka pasë ç'do njeri në ç'do 
kohë. Tue qënë kështu kuptohet si 
kur do të paguhet ç'do dam qi ka 
ngjarë edhe në kohën e Qeveris Revo 
lusjonare edhe ma parë, por Qeveriia 
këtu ka pasun për qëllim qi të pagu 
hej vetëm për ato shtëpi qi janë pri 
shun kur ka ardhuri fuqija e Qeveris 
legale. Prandaj proponojmë qi të pra 
nohet për këtë qëllim. 

Pranohet. 
(I Qeveris) Qender Qarqe Disp. Shuma 

Kap. XII. Meremetim i godinave Qeveritare 15000 15000 

(Komisioni nuk ka no nji ndrpshm) 
Pranohet 

Giith ashtu asht dhe fondi për 
t'u pague automobilat qi kish oku 
pue Qeverija ilegale por kjo me kon 
ditë qi vetëm atyne qi janë nën shte 
tas të huej t'u paguhen. Prandaj pro· 
ponoj qi të pranohet ashtu si e ka 
paraqitun Qeverija se ajo i përgjigjet 
qëllimin që e kish vënë Qverija 

Z. A. HASTOPALLI: Pyes Z. Mi 
nistrin e P. të Mbrëndëshrne se a 
asht marrë paraspshë qi t'u paguhet 
qiraja e shtëpive qi janë okupue prej 
fuqive civile në kohën qi ardhi Qeve 
rija legale. 

Z. M. JUKA: (Zv. M. i P. Mbrën 
dëshme) Jo. Nuk asht marrë gjë para 
spshë për ta se kemi bërë nji qarkore 
ku bahet e ditun qi të lajmërohet sa 
janë ata qi kanë për të marrë nga 
qiratë, 

Z. KRY A TRI: At'here pranoni këtë 
kapitull si e kish bërë qeverija tue u 
rrëxue ndryshimet e komisjonit ? 

Pranohet. 
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(I Qeveris) Qendcr Qarqe Disp. Shuma 
Kap. XIII. Shtypje librash e pashaportash 17000 17000 

(Modifikimet e Komisjonit) 
17) Kap. XIII. Art. J. Fondi "për shtypje librash e pashaportash , fr. 
ari 17000 zbritet në 15000 në titullin «Per shtypje pashaportash» 

(I Qeveris) · Qendër Qarqe Disp. Shuma 
Kap, XIV. Rrogë e shpenzime për 
shkallen e Policis, 5000 5000 

(Modifikimet e Komisjonit) 
18) Kap. XIV. Fondi "Rrogë e shpenzime për shkallen e Policis fr. 
ari 5000 suprimohet. 
Pranohet. 

Modifikimi i Komisionit. 
Z. KRYETARI: Tash bud]et' i Mi 

tris së mbrend, mori fund dhe do të 
bisedohet budjet i Dre]. P. t~ Shende 
tësise ? 

Këndohen të parapamet të shpen 
zimeve si pasojnë. 

Gjindja e parapame e shpenzime 
vet të Drejtorie së P. së Shndetsis 
për ushtrimin 1926 -27. 

(I Qeveris) Kap. I. 
Art. I. Rrogë përsonali Qendrës f.c.189611 
,, Z. ,, ,, Qarqe 197760 

ari nga fondi i doktorvet shëtitës për 
shërim sifilizi e qininëzim e këto të 
disponohen për vegla qi mundet të 
kenë nevojë operatorët, Veçkësaj të 
shtohet dhe nji sekretar me qi jemi 
në vitin e parë me rrogë 200 fr. ari 
në muej. 

Z. S. BLLOSHMI: Fondi i mami 
ve qi asht ngritua asht e pa drejtë 
se Shëndetsiia në Shqipni asht shum 
mrapa. Prandai proponoj 15,ooo fr.ari 
prr mamitë shetitëse të pranohen edhe 
kë:o do të jenë për t' u shërbye ka- 

216,720 I tuudarve e atyne rnalsinave ku nuk 
(Modifikimet e komisionit) ka doktora. Kjo shumë nuk asht e 
Kap. 1. Art, 1. Drejtor Operatorit [ madhe për gjenerasjonin e popullit 

në Spital të Tiranës prej fr. ari 375 i Shqiptar se sod ma shum [po vdesin 
shtohet rroga në 400 (katërqind). foshnjat. Pra le të hiqet prei 120000 

Kap. I. Art. II, Fondi (rrogë ma- qi janë për g.Ibazë e të viren për ma· 
mie) fr. ari 15,ooo (pesëmblletmiië) , mitë. 
suprimohet. 

Kap. I. Art. II. Rrogat e Drejtorë- 
vet të Spitalavet Vlonë e \Korçë nga 
375 shtohet në 400 (katërqind) fr. ari. 

Z. Dr. SIMONIDHI : Shumat qi 
ka pranue komisjoni ku janë dhe 
shtimet e rrogavet të operatorvet du 
het të pranohen se per në këto vise 
kemi nevojë për operatorë. Vetëm dua 
të them se për mamitë ka qenë nji 
shumë 15000 por në komision u nda 
në votat dhe ky fond u rrëxue, Tash 
do t' i lutem së ndershmes Dhomë 
t' a marrë parasyshë dhe të pranohet. 
Veçkësa] dua të meren 13.ooo franga 

Z. J. HURSH ID.: Z. Kryetar ! Ma 
si ligii i Bashkive detyron qi ç'do 
Bashki të ketë nga nji mami, e shoh 
të tepert proponimin e Z. S. Bilash 
mit. 

Z. H. DEL VINA: Të mos thuhet 
se jam kondra qi të paguaj Shteti 
nji shum për të mirëpritun fëmijët, 
por nuk mundet të bahet gia me 15000 
fr. ari. Neve nuk kemi doktora për të 
dërgue në malsinat e jo të mundim 
të dergoim mami_:j me nji fond 15000 
fr. ari. 

Z, Dr. S. POJANI : Shuma qi pro- 

pon on Z. S. Blloshmi jam aotar të 
pranohet me konditë qi të dergohen dy 
a tri vajza n'Evrop për të studjuar nii 
mamië. Veç kësaj proponoj qi të shto 
hen dhe disa mijë fr. ar për veglat 
për operasjoa për Spitaiin e Tiranës. 
Këto të holla t' i dërgohen Dr. Os 
manit në Paris qi t'i blerë atje. 

Z. M. KASO: Përkrah praponimin 
e Z. Pojanit qi të vendoset dërgimi i 
dy tri vajzave për 'të studjue si ma 
mi por dërgimi i tyne ~të bahet me 
nji konkurs, 

Z. BLLOSHMI : Z. H. Delvina 
thotë se janë pak 15,ooo [fr. ari pra 
ndaj të mo, pranohet. Unë them se 
ma mirë të pranojmë këtë shumë qoft 
dhe pak se sa të mos pranojmë fare. 
Veçkësaj unë them se mjaftojnë këto 
të holla për nënt mamië nga tetëdhet 
napolon në vit bajnë 14,ooo franga. 
Kështu qi na arin kjo shumë. 

Z. Dr. SIMONIDHI : Z. Kryetar ! 
Ligji i bashkis parasheh qi do të ke 
mi marnië prandaj masi ky ligj do të 
aplikohet për here n e parë le të pra 
uohet ky fond si reservë, 

Z. KRYET ARI: Po ve në votë 
kap. I. me ndryshimet e komisjonit 
tue bashkue edhe proponimet për 5,ooo 
fr. ari t' i dërgonen Dr. Osmanit për 
blemjen e veglave gjirurgjike; për 
Spitalin e Tiranës 13,ooo franga ari 
për vegla mjekësh për ambulancat e 
Shtetit si dhe proponimin për nji Se 
kretar me 200 fr. ari në muej. Kush 
asht antar të pranohet të ngrerë do- 
ren. 

Pranohet. 
Këndohet Kap, li. i të parapamvet 

të shpenzimevet të budgjetit si pason: 
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B-1 S,·E DI MET E S.E NAT IT 
Mbledhja 36 

E Ejte 27-V-1926 ora 10 p. d. 
Kryeson kryetari Z. Pandeli Evangheli 

Z. S. STAROVA (Min.) Financa 
vet) Mjerisht nuk mundet të bashko 
hem me ketë pikë me të [ndershimin 
Senator Z. Gl, Çohen se nuk muddet 
të zenë besë kerkuitë, se në veprimet 
shtetnore s' ka besim, dhe duhet kon, 
troi, zotnusit kan çelsat e tyre, por 
dhe nëpunsl i Financës ka nji çels të 
posaçem. 

Z. S. VUÇETERNJ. Kejo u rah në 
komisjon gjatë e gjanë dhe mendimi 
i Z. Gj. Çobes u përkrah mjaftë, por 
Dhoma qi përmendet në ketë paragraf 
asht ajo qi në të cilen grihet duhani, 
dhe mbas shpjegimeve të dhanuna 
prej 2. Ministrit, komisjoni nuk e pa 
t' arsyeshme ngritjen e këtpne para- 
gra fa ve. 

Z, KRYETARI: Kush asht 
i pranimit të ketij nenit si qi 
ngrerë doren. 

Pranohet. 
Art. 7. Min. Financavet për kon 

trollimin vijuse të veprimeve të para· 
pame në ketë Ligjë, në ç'do fabrikë 
e magaze, do të emnoj nëpunsat e 
nevojshem. 

Pranohet. 
Art, 8. Në ndertesat e fabrikavet 

e të magazinave, asht i ndaluem ba 
nimi i ç' do lpërsoni. 

Të hymit e privatve Imbrenda në 
këto (ndertesa pa lejen e nëpunsit 
kompetent, asht i ndaluerne, 

Z. GJ. t ÇOBA. Në paragrafin e 
parë të ketij artikulli thotë se (në nder 
tësat e fabrikave, të magazinave asht 
i ndaluern banimi i ç' do përsoni ke 
jo a do ti! jetë vetem për magazinat 
të zanuna prej Min. Financavet a po 

antarë j 
I 

asht të 

' 

dhe për fabrikat private, d. m. th. qi 
kejo Ligjë a do të ketë fuq! rektroak 
rive, ? se duhet marrun paraspesh qi 
në to banojnë familjet dhe kështu po 
të jetë se ndalojmë banimio e fami 
ljeve do të shkaktojme nji darntim 
atyne qi banojnë familjet ner fabrika. 

Z. S. STAROVA (Min, Financa- 

Kaptina e III. 
Mbi taksen e dahanit 

Art. 11. Shteti monopolizon të dre], 
te n e të grimit të duhanit. 

Pranohet. 
Art, 12. Ka qenë paraqitë në ketë 

rnendyrë. 
Për nji klg. të ç'do kualitetit të 

duhanit qi ngrihet merret nil takse 
prej Fr. ari 2 (dy). 

Në rasë t' eksportimit të duhanit 
vet) Në nji fabrike qi ngrihet duhan të grime ose të clngarave taksa e pa- 
nuk mund të banojaë nii familje se gueme Fr. ari 2 për kg. i këthehet 
si mbas Art. 6 të kësaj Ligjë maga- eksportuesi po sa që paraqes doku- 
zija do të ruhet me gjendarme dhe mentat justifikues doganore të shte- 
penzheret do të jenë të pshtjelluna tit, në të cilën u eksportue duhani 
me tel dhe do të ketë vetem nji dorë, ose cingaret. 
pra n' asht se shtepija qi banojnë asht Ketë ArtikuH Komisioni e ka for- 
e veçuar nga fabrika mundet të ba- mulue në ketë menyrë: 
rrojnë familja, për kundrazi n' asht se Për nji kg. të ç' do kalltetlt të du- 
nuk asht e veçuar nuk mundet të : hanit qi grihet merret nji taksë prej 
banojë. : Fr. ari 2 (dy), 

Z. A. DIBRR. Z. Oj. Çoba tha ke- i A. Në rasë të eksportimit të duhu- 
jo Ltgjë mos të kerë fuqi rektroaktive i nit të grimun ose të cingareve, taksa 
s' kuptova gia se ç'ka të baj .rektro- : e pagueme Fr. ari 2 për kg, i këthe 
aktiviteti në ketë Ligië, natyrisht qi ; het eksportuesit po sa të paraqesë 
ç'do fabrikë qi asht ose qi do të : dokumenta justifikues doganore të 
ngrehet do ti! përmbaj gjith konditat : shtetit shqiptar. 
e parapame në ketë Ligjë, për ruajtjen ( B. Eksportimi i duhanit të grimun 
e kontrabandes. : ose të cingareve nuk lejohet veç se 

Z. KRYëTARl. Lush asht antarë i ' me akte të skelave, Shin-Ngiin, Du 
pranimit të ketij artikullit si (qi asht rrës, Vlorë Sarande, dhe Bilishte. 
të ngrerë doren. C. Duhani i grimun ose cingaret, 

Pranohet. destinumun për lekspertim, do të 
Art. 9. Kryenëpuns] i Financës së mbajnë nji shej të ndryshme dhe të 

vendit ose inspektoret e Min. Finan- dukshme për t'u dallue nga duhani 
cavet kan të drejtë me inspektue e për konsumacjonin e mbrendshme ; 

k t 11 k d h ë f b ik t këtë shej e cakton Min. Financave! me on ro ue ur o er a n a . . .. me anë të rregullores se posaçme. 
dhe magazinat e përrnenduna n' Ar· Z, s. VUÇERNI. z. Kryetar! Ko- 
tikujt 3 e 5. misjoni në studimin qi bani në nenin 

Pranohet. 12 paragrafin 2 pa qi për eksportim 
Art. 10. Mbasi veprimet mbi të da- ngreh taksen d. m. th. i këthen të dy 

tunit e duhanit të ngrime, e të cinga- Fr. arë qi i ishin marrë, por në tje 
reve të purove e të burnotit i shtro- tren anë nji paragraf thotë qi kejo ' ' ' hen kontrollimit qeveritar nëpunsi i t~ks~ i -~ëthe~~t me .nji kon~itë. qi të 
F . t ld të ë d . .. t t siellë nJ I certifikate të doganës të Shte- mancave I o e p r on regns ra tit . h . 1 qt e s pje, 
qi ka me marrë prej Min. Flnancavet. 

Pranohet. Shtypshkroja "Nikaj; Tiranë 
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Fletorja Zyrtare 
Botohet prei Zyres së Shtypit 

PAJTIME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtimi: Zyra e Shtypit //Nii copë ë javës fr. ar 0.25 ; nil copë 
Shq!pni ; fr. ar 20 lashta; T I R A N e e javës së ·kalueme fr ar 1.00. 

Shp. e Gjyqeve 
Me qenë se Z. Arshi Isuf Shukri 

nga Delvina nuk u prezantue të pa 
guante d etën e tij në favor të Baba 
Sulejmaoit banues në Gjinokastrë për 
të cilen asht lairnëruar me parë me 
anën e Fletores Zyrtare. N. 28 D. 
4-2-926, kjo Zyrë me kërkimin e kre 
ditorit përmendua e me vendimin e 
kryem nga an' e kësaj Zyre shet 

1 në ankanë pjesët e tij që i takojnë me 
72 copë ara të ndodhura në katundin 
Virion të Delvinës, 

Çpallet pra kjo an kanë tue 'berë të 
ditur se ata që dëshërojnë me ble të 

PERMBAJTJA : 
Min. e Drejtës~ mbi varjen e Muhtar 
Haxhiës. 
Shp, e Financavet, Prefek, Gjyqeve; 
Bisedimet e Trupit Legjislativ. 

MIHl~lmn ( ~~f JH~I[~ 
Mbi varjen e Myhtar Haxhis 

Si mbas dekretit N. 1493 D. 7-9-926 
të Shkelq, Kryesis së Republikës, me 
22 të k, m. në pazar të Shkodrës u 
eksekutu me varje dënimi me vdekje 
i Myhtar Ali Haxhiës nga katundi 
Reç i Shkodrës, vrasës me paramej 
tim i Dul Rustemit po nga aj katund 
i dënuem prej Gjyqit të Shk, I. të 
Shkodres i ligjoruem prej Gjyqit të 
Diktimit (D. Nd.) dhe i dekretuem 
zbatimi i tij prej së Shkelq. Kryesis 
Republikës. 
Tiranë me 26-9-26 N. 1255·Xll. 

Shp. e Financave 
Mbas vendimit këshillit adminis 

trativ N. 118 d. 22-9 926. Afati i shi 
tjes së të dhetës duhanit zgjatet deri 
me 5- 1 O· 926. 

Gramshi 22-9 926 N. 431-III 
Kryenenp. Financës 

Shp. e Pretekturave 
Z. Z. Qerim e Zyhra të biit e Fej 

zullah Muzhaqit prej këtij qyteti kër 
kojnë Jeter zotnimi me haki karar e 

me kohë kalimi për nji copë arë me 
(40) dyzet dru ullini, qi ndodhet në 
sinurin Kulmake të Elbasanit m e kë, 
to kufij : Nga lindja Shaqir Huti, nga 
Perëndimi rrugë, nga Juga Veli Ba 
kalli dhe nga Veriu Kadri Tabaku. 

Si mbas vendimit me Nr, 651 
D. 3- 9-926 të Këshilles Administrates 
këtushme, shpallet me nii afat (15) 
pesërnbedhet ditësh se kush ka ndoj 
kundershtirn në ketë arë duhet të drej 
tohet Këshillës Administratës të kësaj 
Prefekturë, mbrenda në afatin e cak. 
tuem, për ndryshe epet vendim për 
me u ba veprimet ligjore për dhanjen 
e deltës së Tapis të zotëve. 
P. 10 Elbasan me 25-9-926 P. 1019 

Zav. Pref. Elbasanit 

prezantohen në këtë Zyrë mas 15 ditë 
nga dat 'e botimit kësaj çpall]e në 
Fletoren Zyrtare në një muaj brenda 
për ankanën 'e parë dhe të 15 ditë 
për ankanën e dytë tue Iilluar nga e 
nesërmja e mbarimit të: ankanës part! 
të sitoj 5%. 
P. 10 Gjinokastrë 19-9-916 P. 1008 

Përmbaruesi 
* 

I pandehuni për nji çeshtie vi:'-• 
dhje Andon Jani (Kallajxhi) nga ça 
mëria me banim të paditun thërritet 
me u prezantuë para gjyqit Paqtuës 
të Himarës për gjykim me d. 28-Xtr-926 
ora më 10 para mes dite 

Pra në qoftë se nuk prezentohet 
me datën dhe orën e sipër cakrueme 
ka me u vepruë mbas ligjit. 
Himarë 21-IX-926 P. 1015. 

Gj. Paqtues 
* 

Thëritet i padituni Koço Sotir Pe 
tro më parë banues në katundin Bo 
rovë tash me banim të mos ditun që 
të ç'taqet para gjyqit Paqtues të Ko 
lonjes me date 15 Dhjetor 1926 dhe 
rn'orën 10 para dreke që të gjyirnh~t si 
i padi tun, për padijen qi ka ngrehur kun 
dra tij Paditësi, Sotir Fundo tregëtar 
Ersekë për ojë detë 460 grosh me ka 
maten Ligjore, të mara hua me datë 
17 Tetor 1909 prej t'et tij Sotir Petre, 
Në rast të mos ç' faqunit ditën e për- 
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mendur të gjyqit ka me vijue në 
mungesë t~ tija si mbas ligjit. 

Kjo letër-ftesë për të zënë vendin e 
komunikimit si mas Nenit 26 të Pro 
cedurës Civile, varet në sallen e J?;iY 
qit dhe jepet për botim ne Fletoren 
Zyrtare të Republikës. 
P. 10 Ersekë lO Shtatuer 19Z6 P.1000 

Gjyqtari: 
* 

Me qën se trashegimtarët e Sulo 
dhe lsuf Coçolit nga Giinokastra nuk 

paguajtin sendin e giykuem kundrejt 
gjyq-fituësit z. Saliko Muços nga 
Giinokastra ndonse u laj mëruan regu 
llisht, kjo Zyrë me kcrkimin e Gjyq 
fituesit dhe si mbas nenit (40) të ligjit 
Përmbarimit u vendos shitia në an 
kanë dy të tretat pjesë në gjysmën 
pjesë të një shtcpiës ndodhuri në la 
gjen Varosh dhe tre dyqaneve ndo 
dhura në tregun e këtij qyteti të re 
gjistruara në reghstra: kadastrale që 

Bisedimet e Trupit 
S E S JO N""-:t-I 

ES SE BISEDIMET E OHO 
për të shpurë në nji katund lyp shtat 
tetë napolona, proponoj qi të sillen 
dhjet doktorë nga ja-htë, se këta ma 

I 

! shumë do të sherbejnë për katunda- 
' rër, si thashë, të cilët nuk kanë të pa 
guejnë shtate dhe tetë napolona për 
nji vizitë. 

Z. Dr. SIMONIDHI : Qëllimi qi 
paraqitem projekt-ligjin mbi organi 
zirnin e Shëndetsis, i c'Ili edhe u pra. 
nue prej Dho nës, e siguron edhe mje 
kimin e qarqevet. Sod në shqipni ke 
mi njiqind e dhjet ose pesërnbidhjet 
doktorë. Këta Orejtorija e P. e Shë 
ndetësis do t' i caktojë si mbas rre 
gullores së saj edhe në qoft se nuk 
mjaftojnë atëherë do !ë sillen nga 
jashtë. 

Z. S. TOPTANI : Fjalët e Z. Dr. 
Simonidhit mue nuk më mbushin me- 

mijë) syprimohet, I ndjen. Zotni, na kemi realitetin këtu 
Z. S, TOPT ANI : Z. Kryetar ! Kë- e nuk hynë në punë në kemi njiqind 

tu kurdoherë thuhet se nuk kemi dok-1· a pësqind doktore, por kur ka nevojë 
torë. Unë kam parë në gazetat se Dok- fshatari i lypin pesë napolona. Pra le 
torë nga Wiena shkojnë në giith anët 

I 
të viret në votë proponimi im. 

e botës edhe në Hind me tridhet na- z. M. JUKA: (Zv. M. i P. Mbrën- 
polona në rnue], Pra kur se shohim dëshme), Z, Kryetar! Me të vërtet 
se në popullin t'onë janë gjith këto doktorët na mungojin edhe kemi ne- 
smuodje edhe nji doktor nga tonët vojë për të tille, por këtë nevojë ml 

Mbledhja e 54. 

5. Qinin, barna gjithfarësh neusalvasan nakin etj. 
dhe për smundje ngitse " ,, 50.000 

6. Spital: Shpenzime për ushkim, rroge, shtresa elj. ,, ,, 153.ooo 
7. Çmëndija ,, ,, 21.ooo 

£ Ejte, 27 Maj 1926 ora 4 m, dr. 
(Vijon nga oum. 170) 

Kap, 11. 
Artik. 1. Shkresina për qendër 

2. Zjarm dritë 
3. Mobilje e libra për bibiotekë 
4. Udhtim e dijetë 

" 
It 

" 
" 

It 

It 

(Kryeson Kryetar! Z. K. Kotta) 

Fr. ari 400 
,, ,, l.Zo 

" " 1.ooo 

" " lo.ooo 

" 

8. Labaratoiri baktriologjis me servicin antirab'k It 

9. Burs spesjalizimi 
lo. Subvensjon i Sditalit Shkodërs 
11. Mveshje e mathje sh.rbëtorësh 
12. Shtypshkrime 
13. Shpenzirnë gjith Iarësh për Lazare! 

" " lo.ooo 

" " 20.000 

" ,, 15000 
,, 

" 140 
,, ,, t.ooo 

" ,, 25.ooo 
Fr. ar, 523.580 

It 

• 
" 
" 

(Modifikimet e Komisionit) 
Kap. 11. 
Art. 6. Spitali i Giinokastres tran 

slerohet në Kurvelesh. 
Art. 9. Fondi (bursa spesjal izimi) 

nga 20,000 fr. zbritet në 12,480 (dyrn 
dhjet mij katërqind e tetdhjet). 

ArL 13, (Shpenzime gjithfarësh për I 
llezareta) fr. ari 25,ooo (njizet e pesë J 

nga N. 118 deri me N. 121 Dat. Vje. 
shtë e parë 13{4. 

Çpallet pra kjo ankanë tue berë 
të ditun S'.! ata që dëshërojnë me ble 
të p.ezantohen në këtë Zyrë mas 15 
ditë nga datë e botimit të kësaj çpa. 
lije në një muaj brënda për ankanen 
e parë dhe dhe në 15 ditë për anka 
nen e dytë tue filluar nga e nesermja 
e mbarimit të ankanës parë me shtesë 
5%, Përrnbaruësi 
P. 10 Ciinokastrë 19 9-926 P. 1008-ll 

Legjislativ 
II_ 

DEPUTET VET 
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duket se e plotëson projekt ligji mbi 
organizimin e Shëndetsis i cili n'art. 
III. thotë se në qoft se nuk miaftoin 
doktorët e vendit do të sillen nga 
jashtë. 

Z. S. BLLOSHMI: Ma,i qënka 
nji artikull në proiëk- Iigiin c organi 
zimit të Shëndetsis qi mundet të sil 
len doktorë nga j.shtë, at'here heqim 
dorë nga proponimi qi han Z, S. 
Toptani. Po të jetë sa për doktorët e 
vëndit, falemi nderit, se i dilmë, Nuk 
them për të gjith se janë disa si Dr. 
Osmani et], qi njoh unë, por jo ashtu 
si thotë Z. Dr, Simonidhi qi thotë 
se kemi loo-Iëo doktorë. Veçkësaj 
doktorët i'onë shohin vetëm atje ku 
paguhen se rrogën, tho në, e marrim 
pse kemi diplomë! Pashë nii të sëmu 
rë qi kishin sjellë nga Kosova, të 
cilin, të më besoni se, e kishin I'd· 
hur mbi kalë dhe nuk rniafonte qi 
kish ardhur, nga pesë dit rruge pur 
kish ardhun këtu dhe kish ngelun 
në Xhami dre doktorët tho në nuk 
i afroheshim. Se asht ajo fjala qi 
thashë qi venë vetëm ::ilje ku marrin 
Doktori! t'onë janë mësuar qi thonë 
,,parai veren dudui çallat". Edhe si 
thashë ato qi marrin nga Shteti tho 
në, i marrim për dipllomën qi kanë 
në dorë. 

Z. Dr. S. POJANI· Këtu në Par 
lament shohim se gjith doktorvet po 
u bahet yxhym. Këta më gjashtë mucj 
nji herë, Z. Krye·ar, i marrin jash ë 

në katunde edhe kanë mbarue nga 
nji shkollë e rrog'e tync asht 12 na 
polona. Dhe nji Sekretar qi merret 
vetëm me shkrime 2o napolor a në 
muej. 

Z. S. TOPTAN!: Z. Krperar! Këtë 
projekt.ligjë të gjith e kemi këndue 
por nuk asht Kurani qerim ose Inxhi! 
qi të mos ndryshohet. Kur sbohm se 
kemi nji nevojë Hi madhe c pop rlli 
Shqiptar po lëngon mundet t'J ndry· 

shojrnë nji dispozitë të këtij projekti 
dhe të sjellim disa doktorë nga jashtë 

1 qi kemi nevojë. 
Z. M. JUKA: (Zv. M. i P, Mbrën 

dëshme). Nuk kemi kundërshtim për 
t'u sjellun nga [ashtë doktorë në 
qolt se shifet nevojë, por këtë e pa 
rashef ligji organik i Shëudetsis edhe 
kështu asht e tepërt të bisedoim. Sa 
për çashtjen e ligjvet në janëUnxhil 
a Kuran, për këtë më vien keq qi c 
thotë nji Deputet se për Qeverin 
ligiët e votueme nga këjo Dhomë 
janë Inxhi! e Kuran. 

(Duertrokitje) 
Z. Dr. SIMO'.'IIDHT: Sod nuk kimi 

në bisedim çashtjen e doktorvet pri 
var. Këtu po bisedoim budgetin e 
Shëndet-is ku janë edhe doktorët 
zyrtare. Edhe çashtie e tyne massi 
nuk qe rregullue deri tash, propo 
nuem projekt- ligjin mbi organizimin 
e Shëndetsis e cila dhe u pranue. Në 
këtë projekt - Iigië asht dhe tarifa e 
posaçme ku caktohet vizita qi mund 
te marrë nji doktor kur vete në ka 
tunde. Gjith ashtu asht parapa qi të 
sillen doktorë nga jashtë në qolt se 
nuk do të miattoin të vëndit. 

Z. H. DELVIN A: Z. Kryetar! 
Çashtja as'it Këtu. T(3 gjith intereso 
hemi për përmirsimin e Shendetsis. 
prandaj të dv anët kanë riji bon vo 
ton e, por masi në projekt l.gjin e 
Shëndets's janë parapa të gjitha këto 
nevoja qi çlaqen sod, të presim deri 
sa të viret në veprim ky ligji e në 
qoft se nuk do të jetë e mundun qi 
të misftojnë doktorët e vëndit, at'herë 
proponojmë qi të sjellen nga jashtë. 

ZANA: Në votë. 
Z. l{RYETARI: Proponimi qi ban 

Z. Toptani, mast siel me vehte barë 
financiere duh t të përkrah-t nga 
Qeverija se për ndrpshe nuk mundet 
të viret në votë. 

Z. J. HURSHID: Pyes relatorin e 

Komisjonit për se asht syprirnue Spi. 
tali i Gj nokatërs ? 

Z. Dr, SIMONIDHI: Çashtjet e 
Spitalevet, Z. Kryetar, kanë nji rën 
dësi e duhet të studjohet. Gjith budge. 
tin e Drejtoris së Shëndetsis me siste· 
min e parë e shpenzonin për Spita 
lat. Me nji popull 800.000 frymë ki 
shim dhjet spitala kështu qi ndihmën 
qi mundte t'i jepte Drejtorija e Shën 
detsis katundarvet i a u ka dhënë qy 
tetasvet ku ndodhen dhe Doktorë. Neve 
tue marrë parasysh qi spiralët duhet 
të jenë në nji gjindje qi Ttranasi 
operasionin t'a baië në Spitalin e Ti. 
ranës e jo jashtë Shtetit, gjith ashtu 
dhe qytetasit e tjerë t'i banin në për 
Prefekturat e tyne e të mos detyro 
heshin të venin në vende t1i huej, 
thamë qi Spitalet t'i bëjmë ma të pa. 
kta e të organizume mirë. Edhe tue 
marrë paraspshë distancën qi kanë 
qarket për të vajtun në qendrë ku 
asht spitali si në Korçë, Shkodër, 
Vlonë e gjetkë vendosrnë qi spitali i 
Giinokastrës t~ transferohet në Kurv 
elesh se dhe popullit të Gilnokastërs 
nuk do t'i bjerë ma larg se sa të 
Prelekturnave të tjera, edhe tue marrë 
parasyshë se si mas raportit të Dre] 
toris së P. së Shëndetsis në spitalin 
e Gjinokastrës janë shërue 140smun 
dje të ndryshme dhe per as nji ope 
rasjon prandaj, e pamë të arsyshme 
transferimin e këtij Spitali në Kur 
velesh. 

ZANA: Miafton. 
(Bahen pesë minuta pashirn dhe 

mbas pesë minutash Mbledh,ja mbësh 
tillet prap). 

Z. J. HUR3HfD: Me sa mundet 
të kuptoj pr. i shpicgirnevet qi dhe 
Z. Dr. Simonidhi, arsyja qi transfero 
het Spitali i Gjinokastrës në Kurve 
lesh qenka pse n'atë Spitalë ka të su 
murë dhe nuk janë bërë operasjon. 
Ky faj nuk asht i Spitalit të Glino- 
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kastërs, por asht se atje nuk ka pasun 
operator. Për sa tha se nga Spiralët 
nuk përfitojnë katundarët përveçse 
Qytetasit, kjo nuk asht e vërtetë se 
ne spitalë r.uk mjekohen vetëm qyte 
tasit por edhe Qarket. Në asht st: 
duam të bajrnë kursim këre për se t'a 
bajmë vetëm për në Gjinokastër dhe 
jo në Prefekturat e tjera ku asht nji 
popull i math dhe ma shum se gjith 
Prefekturat e tjera. Pra protestoj per 
këtë padrejtësi qi ka bërë komisjor.i 
se kjo e neverit popullin e Ginoka 
stërs. Në qoft se do të pranohet të 
mbetet në Gjinokastër spitali e nuk 
ka të flasë njeri tjetër ai'here dhe 
unë nuk do të zgjatem, por në qoft 
se do të bahet fjalë përseri qi të 
transferohet Spitali i Ojinokastërs në 
Kurvelesh at'here kam dhe fjalë të 
tjera. 

z. P. POGA: Prej Arsyevet qi tregoi 
Z, Dr. Slmonidhi kuptohet se Z. e 
tij nuk e ditka ambijentin e Ojino 
kastërs, Kjo Spiralë nuk asht vetëm 
për qytetin e Gjinokastërs, por edhe 
për qarkun e tij. Në këtë spiralë janë 
shërue shum njerës të ardhun nga 
qarket si fj. vi. nga Libohova, Delvi 
na, Pogoni, Përmeti etj. Transferimi 
i spitalit të Giinokastërs në Kurvelesh 
asht nji padrejtësi. Se Kurveleshi ka 
vetëm 10 katunde kur se Gjinokastra 
ka njiqind e ca katunde. Kurveleshi 
ka nii distancë katër orë nga Vlona 
dhe katër orë nga Gjinokastra, dhe si 
mundet nji Konispolat ose Pogonas i 
sëmure të ngrihet e të vejë deri në 
Kurvelesh plot 20 orë udhë? Deri sa 
të vejë atje do të vdesë udhës. Kjo 
shëmbëll nuk asht bërë edhë në nonji 
Prefekturë tjetër qi të ngrihet Spitali 
s. b, f. nga Korça të grihet e të 
transferohet në Kolonje ose nga Vlora 
në Kaninë- Pra nuk kish as nji arsye 
qi t'a bante këtë ndryshim kornisjoni, 
prandaj do t'i lutem Dhomës qi të 
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1 pranohet të mbetet prap në Giino 
kastë r. 

Z. H. DELVINA: Z. Kryetar! Në bi 
sedim kemi çashtien e Spitalit të Gji 
nokastërs qi edhe unë kam nderin të 
jem nji përfaqesuës i asaj Prefekture. 
Zotrij! Kur themi spiralë, duhet të 
dijrnë se ay njeri qi vete atje duhet 
të mjekohet për shërimin e srnundjcs 
së tij. Në spiralë të Gjinokastërs ska 
as nii mjet për të shërue nji smundje 
qoft edhe fare e vogël. Në anët t'ona 

si buri dhe grueia, Të mjerët Labër 
e dijnë qi pësojnë prej kësaj smundje, 
por s'kanë ku të shërohen. Neve kur 
na ka rënë rasti të vemi nër shtëpit 
e tyne na kanë thënë «mos hani me 
na se jemi të sëmurë!- Për këtë do 
t'u lutem shokve qi të mos e lenë 
atë popull të këtë mjerim por të ven 
doset transferimi i spitalit Gjinoka 
stërs në Kurvelesh dhe në Cimo 
kastër të mbetet nji ambulancë. 

Z; P. POOA: Nuk asht e vërtetë, 
kushdo qi ka nevoië për mjekim, Z. Kryetar, qi sjanë shërue njerës në 
për të bërë nji op. rasjon, vete në spitalin e Gjinokastërs. Kjo gja vër 
Greql ose në Itali se në spitalin e tetohet me statistikën e Drejtoris së 
Gjinokastërs mungon brishku e kur Shëndetsis. Atje janë shërue nierës 
se nuk mundet të bahet nji operasjon. edhe ata qi janë Iukare], të cilët nuk 
dhe për turbckolos asht e ditun se mundin të paguejnë për të vajtun në 
ajo spitalë nuk asht, kështu qi mbetet Greqi e ne Itali. Giith ashtu nuk 
nji spiralë qi nuk jep as nji frytë, asht e vërtetë ashtu si thoë Z. H. 
"" ~ga ~-elvina_ ja.m ~h~ nu.k di qi I ~~lv;n~ qi t~r_ë_ ~(urvele.~hi jan.ë të 
të Jete sherue njeri natë spiralë. Le I semurë ng_a sifilizi. Z. e l!J _nga nj'anë 
të më tregohet nji njeri qi të jetë mbur Librit dhe nga ana tjetër thonë 
shërue n'a të spitalë edhe at'here nuk I se janë sililizë. Unë them jo. Ata janë 
do të kem nonii kundërshtim. Pran- I trima e jo si i tregon Z. e ,j. Mun 
daj në qoft se do të përmirësohet qi det të keië ndonji të sëmurë tek tuk 
të [erë me të vërtetë nji si palë, at'here por jo përgjithërisht. Në qark të Gji 
mirë, për ndryshe le të mbetet nji nokastërs mund të them se ka ma 
ambulancë. shumë të sërnunë nga sifilis se sa në 

Vij tashti, Z. Kryetar, ne spital e Kurvelesh. Pra asht e nevojshërne qi 
Kurveleshit. Ajo krahinë qi quhet La- ; Spitali i Gjinokastërs të përmirë.ohet 
bëri qi dhe ne na thonë Labët t'a them I e jo të syprimohet. 
hapët na vuejmë nga nji srnundie 
shum'e trnershrne qi quhet sifilis. La 
bërit Z. Kryetar, ay populli qi asht 
shërnbëlli i trimris si kur s~ e thotë 
dhe nji këngë popullore "Kurvelesh 
o gur i tharë trima burrat, trima gratë" 
do të doje qi Z. P. Poga t'i mbronte 
ata Labëri! e tue u transierue Spitalin 
në Kurvelesh t'i shëronte nga kjo lën 
gatë e tmerëshrne. Prandaj unë si 
përfaqesuësi i asaj krahine, nuk mun 
dem të votoj kurrë qi të mbetet Spi 
tali në Gjinokastër e të vucj ay po 
pull nga kjo lëngatë se atje sod nuk 
ka djem të shëndoshë se nuk ka ,, bina" 

Z. J. HURSHID: Për fat të keq 
neve na ra ngrindja në rnëst të gru 
pit i'onë. Smundien qi thotë Z. H. 
Delvina se asht ne Kurvelesh, kjo 
asht në tërë Malsit e Shqipnis, Pra 
pse të syprimohet vetëm Spitali i Oji 
nokastërs qi kjo si e thashë dhe ma 
parë do të neveritë popullin e Gjino 
kastërs për marrjen e nji mase të 
veçantë e të pa drejtit z. H. Delvina 
thotë se ,.une jam Lab dhe e di nga 
se vueinë ata", por edhe unë Lab jam 
dhe shum herë kam lëftue bashkë me 
ata burra edhe nuk them qi të mos 
ketë nji ambulancë e t'u tregohet 
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Gjëndje e parapamë e shpenzimevet të Drejtorie së Përgjithëshme 
Postë-Telegrefëvet, për ushtrimin 1926-27. 

(i Qeveris) 
Kap. I. Rrogë 
Art .' I. ,, 

,, 2. ,, zëvendsiie 
,, 3. Bartje- postash 

(Modifikimet e komisionit) 
I. Kapit. I. art. I. Në qendër krye 

përndahësit e tre përndasve të tele 
grafavet u shtohen nga 20 franga ari 
në muej; Në vend të elektromekani 
kut me 400 fr. ari në muej mbahet 
inglinjeri i parë me rrogë 6000 fr. ari 
në qender katër letrëpërdaesve u shto 
het nga 2o fr. ari në mue] 

2. 13. Krpenëpunësavet të Post-Ttk 
grafit u shtohen nga 1 o fr. ari në 
mue] ; Kryenë punesit të postës së qe 
ndërs i shtohen njizet franga ari; 
Magaziner e konomatit nga 200 i ba 
het 220 fr. ari në muej. 

3. Drejtorit të Post telegrafevet të 
Sarandës i shtohen 2o fr. ari në rnuej; sjonit. 

(i Qeveris). 
Kap. JI. Shpenzime Zyreje 
Arf 1. Shkresinë 
,, 2. Zjarrn-dritë 
,, 3. Mobilie 
,, 4. Të vogla 
,, 5. Shtypshkrime (pulla-regjistra) 
,, 6. Përkthime 
,, 7. Rrojë Pullash 
,, 8. Kremtime 

9. Godi-Ndërtesa 
,, 10. Godi linjësh telegrafonike 
• 11. Veshë e mbathje shërbëtorësh 
,, 12. Udhtim e dijetë 
,, 13. Shpenz. gjyqi e avukatore 

ç'do lehtësi per t' i shërue nga çdo 
smundje qi të kenë. Për se nuk janë 
bërë operasjone në këtë spitale, kjo 
nuk formon nji arsye qi t'a syprimo 
jmë por duhet t'a perrnirësoirnë, Qi 
kur asht bërë kjo spiralë, janë bërë 
ma se treqind e gjashtë dhet enzhe 
kcjone qi ma parë për këtë srnundie 
bënin barna granite. 

Z. KRYETARI: Ma parë po vë në 
votë për spiralin e Gjinokastërs. Kush 
asht antar qi spitali të mbetet si ka 
qënë ma parë, në Gjiu okastër, të 
ngrerë dorën. 

Pranohet 

" 

Z. H. DELVIN A: At'here Depute 
tët e Gjinokastërs t'i japin përgjigje 
Kurveleshit. Unë për vehten t'ime 
protestoj. 

Z. KRYET ARI : Tash po vë në 
votë Kap, II. Kush asht antar të pra 
nohet Kap. li me ndryshimet e tjera 
të Kmisjonit të ngrerë dorën. 

Pranoh~t 
Z. KRYETARI: Bisedim mbi budge. 

tin e vitit 1926-27, mbi gjëndjen e 
parapame e shpenzimevet te Dejtoris 
së Përgj ithëshme të Post-Telegrafevet. 

Këndohet Kap. I. si pason: 

Dispozisjon 
591.600 

2 620 

Shuma 

70.000 G64.222 
në zyrën e Korçës shtohet nii shër b 
tor i natës me 9o fr. ari në muei. 

4: Në Krujë në vend të pratikanit 
me 60 fr. ari emohet nii telegralis me 
16u fr: ari në rnuei. 

5. Në Tier shtohet nji pratikan me 
1 oo fr. ari në muej. 

6. Në Skrapar shtohet nii përdaës 
me So fr. ari në mue], 

7. Për në skelën e Xlonës shtohet 
nii përndaës qi të marrë e të dërdajë 
letrat me So fr. ari në muej. 

8. Në Shijak shtohet '.nji pratikan 1 
me loo fr. ari në muej. ' 

Pranohet me modifikimet e Komi- 

Dispozisjon 
4500 

Shuma 

12,500 
4,ooo 
5,00G 
13,800 
1,ooo 
1,200 
l,ooo 
5.ooo 
35,ooo 

300 
lo.ooo 
t.ooo 

(Modifikimet e Komisjonit) 
9. Kap. II. art. 7. Fondi (rrojë pu 

llash) fr. ari !Zoo syprimohet me qenë 
se arkëtari i Financave asht i dety 
ruem të mbajë ç'do akt me vlefta q'i 
përkasin arkës. 

10. Kap. li. art. 13. Fondi (shpcn 
zime gjyqi e avukatore) fr. ari l,ooo 
suprimohet ma qi asht [nga barrat e 
ngarkueme Financës. 

Z. H. DELVINA: Në komisjon 
asht syprimuar art. 7 ku thuhet »Rrojë 
pullash» nga shkaka se ç' do akt me 
vleftë detyrohei t' i mbajë arkëtarri i 
Financavet. Por me qenë se arkëtari 
i Financave! asht tepër i ngarkuern 
me punë dhe kjo detyrë e rrojës së 
pullave! munpet t'i sjellë pengime të 
rnëdhe në punen e rëndë të përditë 
shme qi ka me arkën e Shtetit, pra 
ndaj proponoj qi të pranohet të mbe 
tet ashtu si ka qenë deri tash d. rn, 
th. të ruhen prej nji arkëtari në Drej 
torin e P. Telegrafevet, 

Pranohet. 
Z. KRYETARI: Kush asht antar 

te pranohet kap. II me ndryshimet e 
tjera të Komisionit të ngrerë doren. 

Pranohet 
Këndohet kap. Ill. si pason: 

(Shif në faqen 6) 

Mbledhja 55 
E Prende 281Maj 1926 ora 10 p. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
Këndohen e vertetohen proces-ver 

balet N. 49 e 5o. 
Këndohen emnat e Z, Deputetvet 

e mungojnë ZZ. 
Bexhet Frasheri (leje) Hasan Bi 

çaku, [akë Koçi, Kolec Deda, Kristo 
Floqi (lejë), Lon Gjini. Maliq Bushati 
Milto Tutulani {mision), Myfid Libo 
hova (leje) Hamid Toptan i, Dr. S. Po 
pa, Shahsivar Alltuni, Vasil Rusi, 
Yeiz Sevrani (leje) e Dr. Woxhori 
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(i qeveris) 
Kap, Ill. Qirana 
Art. 1. Qira 

Komtsjoni nuk nonji ndryshim). 
Pranohet 
(i Qeveris) 

Kap. IV. Taksë Union Postëradjotoleg. 
Art. 1. Taksë Unjon P. R. T. 
(Komisioni nuk ka nonji ndryshim) 

Pranohet. 
(i Qeveris) 

Kap. V. Blerje Marerjali P. Telegrafike 
Art. 1. Materjal Posti! 

2. Materjal telegraionik 
(Modifikimet e komisjonit) 
Kap. V. art. 1. Fondi (materjat 

Dispozisjon 
27,ooo 

Shuma 
27.ooo 

3.500 3.500 

· 4.000 
16.ooo 20.000 

poste) qi asht 4.ooo fr. ari zbritet në 
3.ooo fr. ari. 

Pranohet me modifikimin e komisjonit 
(i Qeveris) 

Kap. VI. Humbje dërgesash me vleftie 
Art. 1. Shparblim hurnie dërgesash 

(Komisjoni nuk ka nonji ndryshim). 
Pranohet. 
(i Qeveris) 

Kap. VII. Shpenzime ndryshme Radios 
Art. l. Instalim Radiosh 

2. Shpenzime gjithfarësh radjos 
(Komisjoni nuk ka nonji ndryshim) 

Pranohet. 
(i Qeveris) 

Kap, VIII. Fond manda postash 
Art. 1. Fond manda poshtash Mbrendëshme 

(Komisjoni nuk ka ndonji ndryshim) 
Pranohet 
(i Qeveris) 

Kap_ !X. Të mbraparnbetuna 5.600 5.600 
(Modifikimi i kornisjonir) 

Kap. IX. Art. 1. Fondi (t1! mbrapambetunavet) ndryshohet në titullin (të 
pa pagueme nga mungesë fondit). 

Pranohet me modifikimin e komisjonit. 
Z. KRYET ARI : Budgjeti i Drejtoris së Post Tegraf'evet mori fund. 

Dlspozisjon Shuma 
3.ooo 3 000 

14.ooo 14,ooo 

50.000 50.000 

Mbyllet seanca ora 71 /2 m. d. 

Z. KRYETARI : Shumica asht e 
mbledhja hapet. 

Z. A. HASTOPALLI: Shof sot në 
rendin e ditës dy konvencione, dhe 
me qenë se jemi në mbarim të sesio- 

nit e mbas datë 31 Majë nuk "mund 
të bisedojmë mbi rv, të bisedojmë ma 
parë mbi to, e pastaj vazhdojmë mbi 
budget. 

Nuk pranohet. 

Z. KRYET ARI : Bisedim mbi bud 
getin e vjetit 1926,1927. 

Gjendja e parapame e shpenzime 
ve! të Min. lë P. Botore. 

Kap, I. Rrogë 
Art, 1, Për përsonalin definitiv 

Qender Qarqe Franga ari 
6l,o68 68,840 148,928 
Art, 2. Për dersonalin me kontratë 

Qender Qarqe Franga ari 
73,680 17,400 91,080 
Z. F. PUSI : Duhe të dijë nga Z. 

Minister a ka ndonji shtesë nder rro, 
ga të përsonalit t' asaj Ministrije, se 
kam ndigjue se ingjenierit rroga prej 
900 fr. ari asht bamë lOoo. Gjithash 
tu edhe disa të tjervët kam ndigiue 
se 11 janë shtue rrogat. 

Z. M, JUPA: (M. i P. B.) lngje 
njerat qi janë me kontratë kanë nji 
shtesë rroge prej 900 fr. i asht shtue 

1 në ket budget në IOoo. Do të thuhet 
pse i shtohet rroga këtij? Duhet t' a 
dini Z. e J. se kryeingienjerit (drej 
torit të përgilthshem) i janë ngarkuern 
të gjitha organizimet e kësaj Minis 
trije për shka i përket çështjes tekni 
ke ky ka nji zotësi të veçantë, dhe 
përveç zotësis asht dhe i ndershem e 
punon me ndergjegje e zell. Këjo 
shtesë do të shifet e randë, po une 
nuk e shof aspak të randë, se punimi 
i tij ka me qenë për dobi të shtetit 
se ky sot e njef Shqidnin ma mire se 
çdo shqiptar, dhe po të marrim nji 
tjetër, se ky kam frigë se nuk rri po 
nuk ju shtue rroga, ky tjetri nuk do 
niofin ambientin, dhe do të shkojë 
kohë deri sa të mësohet. Perveç kë 
saj Ingjenjer Becku ka mësue edhe 
pak a shumë shqipen, dhe po të me 
rrim nji tjetër, këtij tjetrit duhet t'i 
vemë edhe dragomanin për bri. 1500 
franga për nii teknik qi ka nji zotësi 
të plotë, e qi ka edhe ndërgjegje nuk 
janë aspak shumë. Posë këtij janë e 
dhe disa ingjenjera qi janë me kon- 
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tratë të cilët kan nji shtesë nga So 
franga; gjithë ashtu jane edhe disa 
ingjenjera pa kontratë të cilvet edhe 
btyne u janë shtue nga So franga, 
Për këta nuk insirto], po sa për drej 
torin e përgjithshëm insistoj. 

Z. F_ RUSI: Drejtori përgjithshem 
i Ministris Botore ka pasë ma përpa 
ra nji rrogë prej 45 nap. e set po 
kërkohet t'i bahet 75. Drejtori i Për 
gjithshem ka orarin e vet, dhe po i 
shtohet rroga ai punë jashta orarin e 
vet, dhe pse po i shtohet rroga ai 
punë jashta orarit nok do të bainë ; 
ne qoftë se fuqi e vet nuk do t'i mjaf 
tojë, a; do të marrin shnkë me i ndih 
mue. Nji nierit fuqija e vet nuk mund 
t'i shtohet me napoliona, Z. Becku 
edhe vjet ka kërkue shtimin e rrogës, 
po me qenë se budgeti nuk përrne 
tonte nuk i u shtue. Pastaj edhe rro 
ga qi ka marrë nuk asht edhe aqë e 
vogel. Prandei nuk jam antar qi t' i 
shtohet. 

E dyta. Drejtorit të Korresponden 
cës i asht shtue rroga në 25 nap. e 
dhe këtij t' i zbritet në 2o. 

,E treta, Do të flas përgjithrsisht 
mbi ministrin e P. Botore. 

Në punësi! e Botores kishe me 
deshtë, qi Zoti Ministër me aktivitetin 
qi ka, qi shoku nuk i giindet, të tre 
goj nii aktivitet edhe për nëpunësit e 
asaj ministrije dhe t'i kontrolojë se po 
bahen shpërdorime. 

Un dijë ingjenjer qi mbajnë ka dy 
shpija, paguejnë lo nap. qera, dhe 
mbajnë uga 2-3 djeim n' Europë dhe 
nuk dijë se si po baheo idare me rro 
gat qi kanë. Mbi këto njerz Zotni Mi 
nistri duhet të ketë nji kujdesi të po 
saçme dhe të tregojë energiin e vet, 
se populli po e ban punen e vet, po 
duhet qi puna e tij mos te shkojë 
n' interesë të tjetrit, po n' interesë të 
pl rgjithshme, se po nuk shkoj n' in 
teresë te përgjithshme, gjith aj akti- 

vitet nuk jep rezu ltat. Dy ditë m' a 
aarë i ndersh mideputeti i Elbasanit 
tregoj se janë mbledhë 5000 nap. e 
[anë dorëzue vetëm nji pjesë. Për ket 
z. Ministër nuk u përgjegj, dhe de 
shroj qi të japë nji përgiegje per të 
ndëiçue epinjonin e dhomës e të po 
pullit, se këto sende tregojnë nji abu 
zim të math. 

Z. M. JUKA (M. i P. B.) Z. Fiqri 
Rusit i falem nderës për fjalët e buk 
ra qi i adreson përson it t' em, dhe e 
siguroi, se me shka mund të dije e 
si mbas fuqis qi do të kemë, 
do të kryej detyren e nuk do 
të la kurrë qi të bahen abuzime. Unë 
për vehten t' ime nuk shoh abuzime. 
Nuk tham se abuzime nuk mund të 
bahen, po me S'.l kem: mujtë me he 
tue mund të jenë ba sh regullime, se 
nji konduktor e ingjenjer qi shet 
ndergjegjen e vet, atij nuk i rri pa i 
dalë jashtë abuzimi, Abuzimi mund 
të bahet kuer bahet nji rrugë e re e 
i jepet nii sipërrnarrsit e hahen pare, 
ose kur bahen porosina mallit. Cilido 
prej Z. s' uej qi të ketë dijeni se këtu 
e ka ba abuzime, të më thotë, se 
une do t'i a dijë për nderë. Une jam 
shumë 1 gëzuern sikur të vinë në Mi 
nistri ndokush prej Z, Deputetvet e të 
më thonë nii gja qi ka ndi, dhe të je 
ni sigurtë se me nji herë do t' a marr 
para syshë, dhe nisi hetimet me nii 
herë e edhe në rasë vertetimi i jap 
ndeshkimet si mbas ligjës qi asht në 
fuqi. 

Sa për çeshtjen qi u blsedue tash 
dy tri dit për punen e 5000 nap. për 
pare bedelash edhe une u çudita dhe 
bana me nji herë hetime dhe si mbas 
aktevet zyrtare qi kam në dorë janë 
dorëzue vetëm 34,ooo fr. 

Në qoftë se janë marrë ma tepër 
e janë dorëzue ma pake, atë nuk e 
dijë e do të baj hetime, dhe do të i 
a dijë shumë për nderë atij qi do të 

me diftojnë përsonelin ; per nji kohë 
prej 16 muejsh janë dorëzue verem 
34,ooo franga, Unë nuk e dijë se janë 
ba kësi shperdorimesh, dhe une si mi 
nistër e kam ballin açik. Nuk mund 
të tham se nuk bahet ndonji gabim, 
po kuer he.oj se ka nji gabim marr 
masat me nji herë. Kishe me Ju kenë 
mirëniohftës sikuer me akte e dokumen 
t::i në dorë të më vihet e të më thu 
het se këtu e këtu u ba nji shperdo 
rim e nji abuzim, po kurdoherë të 
bazuerne me nji fakt e akt, se jo ve 
tern ne Shqipni, po kudo flitet për 
botore, dhe botorja asht në gojë. të 
popullit, se ka punë me të holla per 
punë botore e me material. Une për 
vedi kuer kam qene si Krye 

tar i Bashkis së Shkodres jam kriti 
kue shum këqë, po une për vedi kam 
pasë konvinkcion. të plotë se nuk kam 
ba abuzime dhe ndergjegjen e kam 
pasë të dlirë, Duhet qi të më thuhet 
ky ingjenier ka ba ket abuzim, ket 
shperdorim, ky konduktor këto pare, 
dhe atëherë të jeni të sigurtë se do 
t' aplikoj ligien pa asnii mëshirë. Kje 
n]i çeshtje edhe në Berat, dhe shkoj 
komisioni me ba hetimet, dhe kjeçë 
edhe vetë personalisht, dhe tri sende 
i hetova përsonalisht dhe ankimet i 
gjeta të pathemelta, dhe komisjoni 
vazhdoi në hetime po abuzimet qi u 
thanë nuk u vërtetuen. Nuk tham se 
nuk bahen, bahen, po dishroi qi kush. 
do qi të ndigjojë ndoj send të , vinë 
e të m'a thonë, po tire u bazue në 
akte e fakte. 

(vijon) 
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B I S E DI M ET E S E N AT I T 
Mbledhja 36 

E Ejte 27-V-1926 ora 10 p. d. 
Kryeson kryetari Z. Pandeli Evangheli 

Shumica e Komisjonit nuk e pa 
t' aresyeshme ketë paragraf, për ar 
syet qi do të tregoj ma poshtë. 

1. - Nuk asht pa kërkund të ker 
kohet certifikatë nga shteti qi shpihet 
malli, se dhe neve na vijnë kontraban 
da nga Shtetet e tjera por Shteti nga 
i cili del kontrabandë nuk i kërkon 
certifikate se ku e shpuri, d. m. th. 
qi këjo asht nji gja qi po krijojmë 
neve për heren e parë. 

2. - Duhani i Shqipnis ma e shum 
ta eksportohet kontrabandë; Kur se 
shtihet kontraband si asht e mundun 
të marrë deftesë prej atij shteti qi e 
shpuri. Me nji ane thuhet qi ekspor 
timi asht i lirë, n' anë tjalër u kërko 
het deftesë e Shtetit në të cilen e shpu 
në e dilmë fare mirë qi duhani vetëm 
në Zara, Malt e Cypro asht i lirë im· 
portirni se nder shtetet e tjera asht e 
ndaluerne, pra këjo konditë qi asht 

~ venë asht kundra arsyeve se me këtë 
ndalohet eksportimi. 

3. - Arsyeja qi na shtyni neve 
në modifikimin e këtij paragrafi as~ 
se ata qi ensistonin në mbetjen e pa 
ragrafit si qi ishte paraqitun, thanë 
se po të mos sjelli deftesë prej shte 
tit qi shpien duhanin, do të hyj në 
Shqipni ky duhan si kontrabandë, por 
neve na duket e kunderta se deftesen 
mundet t' a marrin Iare lehtë kundrejt 
pagese nga autoritete e shteteve qi 
do t' a shpienë, se sa për ata qi kan 
qellim të bajnë kondrabandë nuk kan 
nevoje t' a nxjerrin duhanin jashtë 
dhe t' a shtijnë përsëri rnbrenda ku 
finit, por e punojnë këtu kontrabandë 
pa u ngarkue as pak me shpenzime, 
clie e pame t' arsyeshme qi ky para- 

graf të ngrihet e duhani i destinumun 
për eksportim të përrnba] nji shej të 
dukshem, qi kështu të dallohet nga 
aj i destinume për konsumimin mbre 
nda. Tani vijmë në formulimin i këti] 
paragrafi në ketë shumica shumica e 
Komisjooit u nda në dyshë, nji pjesë 
thotë të caktohen vendet qi mundet 
sejcili t' eksportoj duhan dhe pjesa 
tjatër thotë qi të mos caktohet, dhe 
une isha nga këio pjesë e dytë qi mos 
të cakto hash vendi por të mjaftohesh 
me paraqitjen e nji deshmije të seci 
lës doganë shtetnore të Shtetit Shqip 
tarë, por shumica e Komisjonit qi 
ndrojti në tezen e formulume, naty 
risht. relatori i sajë do t' a mproië 
ketë tezë. Arsyet qi na shtyne për re 
fuzim in e këtij paragrafit gjith ato ar 
sye na shterngoinë qi të mprojnë te 
zen e mos caktimit të skelave qi do 
t' eksportehen, se kondrabanda bahet 
nga liqeni i Shkodres nga Dibra e 
nga katundet e tjera të Shqipnisë të 
cilat mundet të ndodhet larg nga ve 
ndet e caktuerne, pra për ketë arëspe 
neve ishim të mendimit qi ti: mjafto 
hesh vetëm me përmbajtjen e sherries 
të veçantë t' eksportimit. 

Z. S. PAPA: Jam nga pakica e 
Komisionit dhe të flas të drejtën s'for 
mova dot konvikcjon dhe për ket ar 
sye lypa që elemente prej Financës ku 
nxjerret kontrabandë dhe me çë mny 
rë dhe çë kantitet ? por përfaqësuesi 
i Financës nuk na dha shpjegime të 
plota mbi këto pika, se sasija qi na 
tha Përfaqësuesi i Ministrisë së eks 
portohet që 13 000 kg. këjo rasi na 
vuri në dyshim se duhani nuk eks 
portohet nga skelat por nga vendete 
ndryshme se si marri! vesht ekspor- 

1 

tohet nji shumë e madhe, por nuk 
caktohet se sa. Kjo më beri të pranoj 

tezen e shumicës të Komisionit, por 
mësolli në dyshim se mos ky duhan 
i eksportuern mos të këthehet për së 
rij _në Shqipni, dhe kështu u shter 
nguash qi të bashkohem me mendi 
min ë shumicës të Komisjonit qi të 
caktohen veedet prej të cilave të mu 
ndet të eksportohet duhani, qi kështu 
të kontrollohet se me ketë mënyrë kur 
eksportohet duhani nga vendet të cak 
tume mhasi regjistrohet, asht ma letë 
z enia në rasë qi të futet për sëri] ky 
duhan kontrabandë në Shter, pra 
shumica e shumicës ishte antare qi të 
caktuheshin skelat prej të cilave të 
mundet t' eksportohet duhana, mbas 
mendimit t' im do t' ishte ma me si - 
gurim për ruajtjen e kootrabandës qi 
të lypesh dishmi pre i vendeve qi shpi 
het por masi nuk pranohet këjo asht 
ma mirë qi të caktohen skelat. 

Z. A. DIBRA. Kur u këndua ky 
Artikull me të vertetë më erdhi mjaft 
i randë, por prita nga komisjoni qi 
t' epte shpjegime qi kështu prej shpje 
gimeve të Komisjonit të sillnja kon 
vikcjon ; në shpjegimet qi dha relatori 
i Komisionit, tha se ku ka shembell 
në botë qi nji Shtet të kërkoj certifi 
kata nga nji Shtet tiatër ; shembellin 
e kemi neve këtu, se Asamblea në 
Ligjen ki votoj mbi ndalimin e tran 
sitit t' alkoholit ka lypun dëftesë nga 
Shtetet e tjerë qi shpihesh alkoholi, 
pra duhet gjetë nji mëndyrë tjater; 
nji prej arsyve kryesore të shumiëës 
të Komisionit qenke se duhani i j'C!në 
shkuka kontrabandë në Shtetet e tjerë 
dhe për me përkrah ketë kontrabandë 
duhet të lihet i lirë eksportimi, por 
çuditem se si Senati deshrojka të mproi 
kontrabandistat nuk 'desha të hyjnë 
këto fjalë në proces verbal, thonë se 
nga Shkodra duhani shkon në Serbi 
atje asht e ndalueme, [pra duhani do 
të shkoj naten qi kështu nëpunsi do 
të jutë i detyruar të rij të ruaj dhe 
naten qi të shof qi në nxori n'atë anë 
duhan a po jo, pra si thashë nuk më 
duket aspak e arësyeshme qi me 
Ligjë të përkrahet kontrabanda. 

Shytpshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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PERMBAJ'J]A 
M. P. Mbrend. Qarkore mbi pasunin 
e Shqiptarve në Greqi 
Shp, e gjyqeve, Kadaatres 
Bisedimet e Trupit Legjislativ 

MIU. ( ~- If M~~iH~~!iMt 
QARKORE GJITH PREFE. E NENPREF. 
Mbi pasunin e Shqiptarve 

në Greqi 
Vijon Qarkorja N. 514 dat !9-11-926 
Lutemi me krye shpalljet e shpej 

ta duke bame dijtë të gjithë ata Shqip 
tarë qi kanë pasunië në Greqië se 
mbas telegramit urgjent marrun prej 
delegasi..nit t' onë n ' Athinë duhet të 
dergoinë certifikatat e nacjooalitetit 
një orë e ma pari! dhe të ernnoinë 
nga nji përfaqësues. 
28-9:926 N. 511-XV. 

Shp. e 6jyq~ve 
, Per sëgurirnin e larjes të shumës 
prej Fr ari. 1922 samates tyne ligjo 
re dhe shpenximevet e përmbarimit 
e tje. qe i detyrojnë Arkës Financës 
Fjerit z. Z. Hatem Nuredini e Ali 
lljazi nga katundi Staravecke të Skra. 
parit Dnetaret e katundev Portës e 
Zhupan tl! Fierit të Vjetit 1923, u jan 
sikvestrue pasuniet e pa tundeshme 
të posht shenueme : që ndodhet në 
Kat. Sraravecke. 

I) Nië arë Selishte me siprr faqje 
25 dynym e kufizu-re nga lindja Hys 
niu, nga Veriu nga Perendimi Rruga 
nga veriu Hyseni c nga J11g:i Udha. 

' ' 
~) Nië ar Coric Guri me sipër faqie 
15 dvnyrn, nga Lindja Hvsniu Perc? 
ndirni Rrapi, Veriu Smathi, nza Juga 
Ahmetl. 3) Nië arë Shenkoll me sipër 
faqien 35 dynym nza Lindja Perro], 
Perendimi Shahini V -riu Perro] e Ju. 
ga Agushi. 4) Nië arr' Lazesira më 
sipër faqjen 150 dynym nga Lindja 
Veliu, Perëndimi L11mi,, Veri11 Ahmeti 
Juga Peroi, 5) Një ·ar 'sabovishte me 
siper Iaqje 170 dvnvm nga Lindja 
Ahmeti, Perendrni L11mi Veriu Hysen, 
luga Perro]. 6) Një ar/i Sheqe, me' 
sipër Isqie "25o dynym ng;i Lindja 
Nesirni, P erendimi Luml Veriu Ah·- r- 
meti Juga Srnahini. 7) Nie are Peroj 
i Cicos me ~iper faqie 150 dvnvm 
nga Lindja Rripa. perendimi Udha, 
Veriu Kaio, Jugll. Perro]. 8.) Një arë 
Karadake. me sipër faqie 400 pynym 
nga lindla Udha, Perendimi Smaill, 
Veriu Hvseni, Juga Ahmeti, 9) Një 
arë Bregu me sipër faqje 50 dynym 
nga lindja Udha, perendimi Nesimi, 
Veriu Fusha nga Udha, 10) Ara Pra 
shkes me sipër faqie 80 dynym nga 
Lindja Ruga, Perendimi Lumi; Veriu 
Ruga Juga Pe rroj. 11 Një arë 'Fusha 
me sipër Iaqie 60 dynym lindja Ripa 

11 
'1:!jl copë C! javës fr. ar 0.2" : n ii .opë 
e javës së· kalueme tr ar I !Y 

perendirni ruga, Veriu Rizaj Juga Pe. 
rroj. 12) Një arë Kroi i bardh me si. 
për faqje 40 dynym -nga Lindja ruga 
perendimi lliazi, Veriu Jahoja, juga 
lljazi, 13) Nie arë Reza me sipër fa. 
qje 100 dynym nga Lindja Mali, pe 
rendimi lsmahili ; Veriu Meleqi,jtJga 
rug a. 

Pra këto pronja shiten në ankan 
tue fillue ankanë e parë qysh prej 
darës botimit në Pletoren Zyrtare, dhe 
vazhdoni njj muj dhe 15 dit për an 
kanë e dytë ; kush desheron të blerë 
këto pronja të çlaqer para Zyrës për 
mbarimit Skraparit. 
'P. 10 Skrapar me 29-9 926 P.10 1800 

' 

Giyq, Paqtues 

Shp. e Kadastrës 
Zonja Meslime Islam nga Çoro 

guni kerkon litra zotënimi për nji 
tokë ndërtesë të gjendur në Çorogun 
e të kufizuer me Maksut Pelivanin e 
me tri ane me udhë, të cilen e zot 
non dhe nëdoreson dhe i rjeth trashe 
gim isht nga ati i saj. Prandaj kushdo 
qe ka nonjë kundershtim brenda në 
15 ditë nga data e kësajë Shpallje të 
prazantohet në zjren e Kadastrës të 
Permetit ose në N- Prefekturë. Për 
ndryshe në mbarim të afatit si mbas 
vendimit Keshillës Administratës të 
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interesuares do i jepet letër zotënlmr. 
p. tr. Nep, i Kadastrës p 1009 

Permet, me 18-9-926 

* 
I qujtuni Z. Shaqiri i biri i Ibra 

him Beqirit dishron me bae v-per 
sjellj.: mbi nji kopësnte qi i ndodhet 
n~ T· egun e Leshës 392 me kufij. p 

rruga e kranit, mbr. Adem Zani, djath. 
kopështi i Kishës. mbaj. shpija e Sha 
qirir, zotnuesit. 

Prandej njoftohet, po kje se ka 
ku.h ndenji kundershtim mbi pasuninë 
sypri tregue, lypset mbrenda nji mo 
jit prej datës se çpallies t'i paraqesin 
kësaië Zyre dokumentin provues 

per çilien e gjvqit e në rasë të ku 
ndert mbasi lë vërtetohet nga ana e 
Këshillit Administrativ të vendin t'inre. 
resuemit ka per t'ju dhanë dokumenti 
i zotnlrnit. 

Nep.unsi i Kadasters. 
P. 10 Lesh 20-9-26 P. 1003-1. 

Bisedimet e Trupit Legjislativ 
SE S Jc:)-N I I-II_ 

BI ~ED J MET E DH O fviE S SË OE? UTET VET 
Mblczdhja 55 

Prende me 28 Maj 1926 ora 10 p. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Vijon nga num. 17!} 
Sa per drejtorin e pergjithshem 

Zotnija e Juej e keni ne dore ne daçi 
i a shtoni rrogen ne daçi jo, po per 
mirevajtjen e punvet botore kenja e 

te na vine shume dam. 
Z, KOLE MJEDA: Drejtori i per 

giuhshem i ministris p. botore pa 
hesapin tim tham se ka fatin e drej 
timin e pergjithshem e punvet botore 
ne Shqipni. Me fole mbi te nuk do te 
Ilas'pse Z, Ministri na dha shpjegime 
te mjafta, verem due te them se drej 
tori teknik asht nji njeri i huej qi ka 

ketij perso~i asht doemos e nevoj- j ardh_e me punue ne ~hqipni e ka 
shme, se at ka elaborue projektet te studjue tokat e Shqpnis, ka studjue 
gjitha dhe ikja e tij do te jete per 11 k~rakterin e popullit shqiptar dhe me 
dam. Ky asht nji njeri qi asht prati- ojersen e vet punou ne ioken e huej. 
kuem ne te giitba sendet e nuk len I Ky njeri qi ka lane vendin e vet mo 
kurr, ja ma ngut. Per nji ingienjer qi I ralisht ka pake fitese se si i hue] qi 

asht nuk mund te mrrire minister i 
kesaj detvre, se nu'{ asht shqiptar. 
Mbassi moralisht nuk ka ndonji fitese 
per mirepunimin e vet duhet ndobare 
te kete oji firese rnatenale. Kuer nji 
Meiser Pashes i iane dhane 2000 

ka nj: zote si te veçante, qi ka rdye 
nii aktivite: e qi ka nii ndergiegj, te 
plote, k she me thane qi mos te kur 
sejme nii shtim rroge. Meisner Pasha 
ka marre 2000 frang dhe une per ve. 
di nuk dije se çfare zote sijet ka pase, 
po vete m mund te tham, se une per 
vedi, ingie njer ma te mire se Z, 
Beckun nuk due nga çdo pikëpamje, 
ne deç ne pikëpamje zoresije, ne pi 
kepamie teknike, ne daç ne pikepamje 
t-aktivitetit e te ndergjegjes dhe nuk 
ka asnji meshire ne te kryemit e de 
tyres, dhe nuk shikon kerkend, ne da· 
shere jete iogjenjer i hue], ne dashte 
shqiptar. Po nuk u pranue shtesa e 
rroges dru se nuk rrin e edhe ne do 

franga ne muej pse ketij 
epen 1500? 

Z. F. RUSI: Ai iku ... 
Z. KOLE MJEDA: Ne 

mos t'i 

te gjithe 
buten e gjptetnueme kuer asht krijue 
nji shtet i rij jane marre njerez te 
hut j. Në 1924 Italija ka pase financier 
gjerman dhe nuk i ka pague me 50 
napoliona, po kane pase rrogen ma 
teper se kryeministri. Nuk kemi mri 
ala të kemi ingienere shqiptar qi te 

mund t'i rregulloine punet e botores, 
dh e kuer te rnrijme ne kete grade, 
ate here nuk marrim te huej, po sot 
për sot ingieneret t'one per popujt 
ljere jane konduktora. 

Tani vi ne çeshtjen e personit te 
Z. Ministrit, dhe do te jap pake shpje 
gime qi Zotnija e tij jo vetem vete 
punon pa rreshtua, po kujdesohet qi 
edhe nepunesit e botores te kryejne 
detyren si duhet. Ne kohen e Qeve 
ris illegale ne bashkin e Shkodres 
asht derguem nji komision me kon 
trolue llogarit e Bashkis qe kuer asht 
kriiue dhe kam pase fatin me kene 
bashke me kolegun t'ern Z. T. Ge 
ren n'ate bashki dhe jane ba kontro 
lime t'irnta, po nuk asht gjete asnii 
cen.im maogut apo ndonji hajni. Kuer 
Zotni ja e tij ka qene kryetar i bash 
kis me ka pase edhe mue kundersh· 
tar dhe e kam luftue per nji mot mot 
e gjyes, po kuer kam pa se fjaler qi 
u thosh jashte nuk ishin te verteta i 
kam thane bravo! Zotni Erabara ka 
kenë bashke me mue me Ceno Begun 
ne Mamurash dhe e di se ne çfare 
hallit u gjindte rruga e urat, le te 
marrin sot automobilin e te shkojne 
e te shofin atje se çfare punet asht 
ba, urat jane ndreqe e godite me çi 
mento te gjitha. E vertete se kete 
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udhe e ura bahen me 1)\)a~et e Shtetit, 
po ener gjija e tij po i ban. Kuer 
ministri there se z, Becku asht i vati 
e ka besim te plote ne te, nuk duhet 
t'i kundershtojrne. Nuk asht puna te 
10-15 ,m1p, qi do t'i japim ketij ma 
teper tue .çrnue zotesin e teknikem e 
tij. Ne asht se i kundershtojme ate· 
here mos te kritkojme ministria pse 
nuk bahet pune apo tjeter. 

Z, XH. YPI: Ne te gjithe boten 
ingjenjeret marrin rroga te mira e 
sidomo kuer jone te huei. Une e dije 
qi ne Turki ingienieret u pagushin 
shume dhe nga neve shqiptaret ishin 
njerez qi merrshin nga 100 nap. ne ' 
muej e te hue]: rnerrshin edhe nga 
1000. Kuer Z. M. Frasheri q~ Mini 
sur i mbrend solli nga Austrija 30 e 
ca ingjenjer pse atje kishte nii krize 
te madhe pune. Prej ketyne ingjenie 
ra"'vet nuk mbeti asnji se krizi u mbyll 
e shkue te giithe ne vendet e tyre, 
dne mbeten vetem nji pakice. 

De te flas pake per Z. ingjer Be- 
ckum po ndigioirne [ashte si edhe 
nga Z. Minister se ky po punon me 
zell e me teknike. Te gjithe ingienle 
r~t shqiptar per kete njeri nuk flasin 
gia kundra, po jo vetem qi nuk fla 
sin po edhe e lavdurojne e thone se 
po vazhdon ne detyre ma mire se 
shiptarer. Me 1912 kuer kishte ardhe 
ketu kishte nji rroge prej 45 nap. e 
tani kt rho het t'i ha bet 75. Po te 
marre vesh se nuk do t'i shtohet 
rroga nuk do te rrine ketu dhe nuk 
do te gieime nii tieter si ay te veme 
ne vendin e tij. Per njizet napoliona 
te prishim punet e botores me duket 
se nuk akt e drejte, dhe kuer neve 
po i shtojme njeri tjetrj rrogat, lypet 
qi ketij te huejit te i a shtojme, se 
nuk asht nii gia e madhe te i a 
shtojme rrogen kuer nga ana tjeter 
de te shofim nji dobi ma . te madhe. 
Si thashe jane thane gjithfare sendesh 

par ingjenierat, po per kete jo, Sa 
per abuzimet qi u thane se jane ba i 
lutem Z. Ministrit te baje hetime dhe 
fajtoret t'i nxjerrin ne shesh. 

Z. H. MUFTIU: z, Kryetar! Ne 
kohen qi set asht Z Nusa Juka mini 
ster, nuk me deshiron zemra te ndi 
gjoi se [ane ba abuzime, se me te 
vertete Zotniia e tij ka rregue nii 
aktivitet t~ veçante. Kue, ishe ne Be 
rat ndigjova per abuzime gi ishin ba 
ne rrugen Fieri Berat, dhe bame de 
marshet e duhura prane ministris se 
d, botore, Ministriia ne fjale de, goj 
nji komision per te ba hetime, po 
nuk dijmn se ç'p.rfundirn mori çeshtia, 
Vetem une dije te them ne ankime 
[ane ba mjaft mbi çeshtien e kesa] 
udhe, dhe shume kondnkrora o krye. 
konduktor- qi ma perpsra ne Berat 
nuk kishin metelik lane bame zengji 
na, dhe set kane 100-200 dhen. Kete 
abuzime nuk u bane vetern ne rru 
gen Fjeri-Beear, po edhe ne rrugon 
e Mollakastres, 

Per t'i dhane fund ketyne abuzi 
rnevenr te marrin nii mase ministrija, 
tue formue nji komision ne çdo qen 
dre prei paris se vendit, dhe besei 
se ky komision do te plotesoje piote· 
sisht nevojat. 

l M. JU\1.A Min. i P. B) Dishroi 
te dije prej Zetnis se tij qi keta kon 
duktora e kryekonduktora ii iane ba 
zengjina ne kohen t'ime apo ma per· 
par J. Sa per akuzimet qi u hane per 
rruzen e Beratit se jane ba abuzime, 
do te ju tham se si pas hetime vet qi 
u bane, nuk q-ne abuzime, po aku 
zime te kota. Ankimet ishin p-r rru 
gen e Fjerit (Shklepur) qi asht rruga 
45 km. Ishin 8 km qi i ishin nda 
popullsis se Beratit rre sistem metrik 
3 meter per persone me kondite qi 
te çojnë guret me puntoret e vet. 
Kejo ka ndodhë ne Ramazan, bo toria 
i a ka- nda popullit, dhe populli 'i a 

ka dhane sipermarrsir, Kuer k:.i dale 
sipermarrsi e ka lype puntoret ore] 
botores botorja ka <lashte t e ma-rin 
te mraparnbetunat; siperrnarrsi ka in 
sistue tue thane qi une hupa. Per 9 km 
qi ka dhane botorja ka vue ne hesape 
sa puntore duhet. Ingienieri ka çrnue 
se duhen 600 puntore, dhe kuer kam 
shkue me ba hetime kuer shkova aty 
pari e çmova ate pune 800 puntore, 
dhe kuer ka ardhe vakt! ka krpe pu 
nen me 300 puntorë dhe janë rëzue 
prej kësaj shumë 350 pun.orë. U tha 
p~r· sdytit, po ato copa qi kan punue 
ato krahina kan qene të niituna me 
popullsin e katunde vet tjera dhe pun 
torët e katundevet tjera i kanë ndihmue 
slpërmarrsit. Botoria puntorët i merr 
mbas lisravet të Shtetit Civil. S~ ci 
lat katunde kan marrë pjesë ato di 
hen. Komisionit qi i asht ngarkue me 
ba hetimet po i shtohen edhe dy per 
sona drejtori i rekrutimit dhe drejtori 
financës, te citet do të marrin listat e 
shtetit civil dhe do të shikojne seci 
let kaunde kanë punue sa i ka tokue, 
dhe të mblidhet sasija e të keqyrin 
jane aqë puntorë sa ka thanë ingje 
nieri mbas sistemit metrik. Në qoftë 
se sasiia do të dalin taman do me 
thanë se nuk ka abuzim. Këtë komi 
sioni e ka ba, edhe kështu ka dalë 
tue mbledhë listat e shtetit civil, po 
pulsin e katundeve edhe sasirr e pun 
torver, rue marrë para spshë edhe 
katundet qi kan mbetë pa ba punën 
e edhe ka dalë kështu. Jan akuzue dy 
konduktora e .dy kryepuntorë ~e kan 
ba shpërdorime. Kemi mbledhë glithë 
pleqësin e katundevet edhe u kemi 
thanë të na tregojnë fakte dhe kemi] 
dhanë urdhna t e nevojshem qi të je 
pen në giyq në qoftë se vërtetohet, po 
edhe në janë ba abuzime ma tepër 
se 150-200 koronë s'kan mujtë me u 
ba Nuk asht e mundur, jo ministri po 
as ingjenjeri të bajë gja kuer nji 
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---------------------------------- 
kondukter të shesë nderin e vet, së 
fundi nji kondukter shejt nuk asht. 
Unë hëtirnet do t'i baj se e kam 
ballin açik dhe due qi nëpunsit e bo 
tores të dalin edhe ata faqebardhë. 

Nii ingjenier merr rrogë 3~0 fr., 
pastaj merr edhe dj ete, dhe mbassi 
ingje nteri ban udhetime të shpeshta i 
binë djetë në mue] afro 250 franga, 
dhe rroga e tij bashkë me djetet i 
avitet rrogës nji r.epunsi ma të naltë. 

Zotni! Me gt zim i marr paraspshe 
f ankimet dhe kam me i marrë para sy. 
she jo vetëm për sot po edhe për 
kohë i'ardhshme dhe në sesionin e 
ardhshëm kam me qenë në gjendje 
të i u paraqes nji raportë te giatë si 
për punimet e botores si për kontro 
limet se deshroi qi voten e besimit 
qi me ka dhanë k1yetari i Republikës 
si edhe Parlamenti t'a mbajë me nde 
rë se deshiroi mos te turperoi vedin 

Duertrihitie, 
Z. FIORI RUSI: Për sa i përket 

direktorit teknik për nji nëpunës qi 
kryen detyren, të kryrnit e detyrës 
për te asht nji lavdim i math, dhe 
këjo munt t'i merret para syshë tue i 
dhanë nii alokacion. Prandej ne e ka 
rrogen 45 nap. mund t'i::]epën edhe 
nji sh u më si alokacion, 

Jam i knaqun për shpjegimet qi 
nep Z. Ministër, po sa për ate qi 
thotë se duhen fakte e dokumenta, 
tham se nji hajdutit dokumentet i 
gjinden kollaj, sepse nii ingjenier qi 
merrka 350 fr. rrogë e 240 shpenzime 
udhëimi nuk mund të roinë me atë 
luks, tue pague 1() Nap, qira shtëpijet 
e tue mbajtë nga dy tre dielrn nepër 
shkolla. Këto duhet të jenë si sheja, 
se ai nepunës me rrogen e vet qi ka, 
nuk mund te jetojnë, se jeta e nii njeri 
tregohet në sielijet e tij, Kështu ka 
edhe disa konduktora qi neper jevga 
harxhojnë 10 nap. përniiherë, Më 
duket se për kësi gjanash qi shifen 

açik nuk duhen dokumenta. Kan 
marrë tullat e kanë ndreqë binanat e 
veta. Për këto giana, Z. Ministri du 
het të marrë masa se fjalët nuk më 
knaqin. 

Z. M. JUKA (M. i P. 8.). Për këto 
tulla mjerisht set në mjes ndjeva. Ky 
konduktor nuk asht i botores, po asht 
i bsshkis, dhe urdhnat e duhuna u 
dhane. Do t'u lutem Zotnis s'uej shka 
do qi të ndini mbi nëpunësit e boto 
res tis vini e të ma thoni. Sot po 
ndijë prej Z. Fiqri qi paska konduk 
tor qi shkokan neper jevga e prish 
kan me ka 10 nap. le të m'a tregojë 
Zoinija e tij se me nirher do të marr 
masat ma të rrebta, Kishe me dashtë 
me ba ht time c do t'i luiëshe Zotnis 
si! tj të më ndihmojë, se në rastë qi 
asht e vertetë pa farë mëshiret do të 
marr masat e nevojshme. 

Z. Q. KARAOSMANI: Jemi sigurtë 
nga zotësi ja e enei gji ja e Z. Mini 
strit se ka me ba shërbime, dhe këto 
shërbime nuk mund të i a harrojmë, 
Z. Ministër thotë se për me thanë se 
iane ba abuzime ëuhen akte e fakte, 
dhe ka të drejtë se fjalë filten shumë I 
dhe për me thanë se iane ba abuzime 
duhet me e vërtet. tue me ispatë. Une 
due t'i baj nji gja isparë Z Ministrit. 
Në kohen e pushimit per Bajram 
pashë udhen Shkumin - Lushnje Kam 
ndigiue se udha bahet dy lloj. Bahet 
ma pl rpara me kall dram, pastaj thy. 
hen gur mbi te e pastaj hidhet ranë. 
E dyta vihen vetëm 25 cm gur të 
vogiel e pastaj ranë. Në Lushnie nuk 
pashë as kalldram, po verem ranë 
shkurnini e shavar matit. Unë pashë 
se këjo udhë nuk asht ba mirë, dhe 
tue e dijtë se Z. Ministri interesohesh 
ja thashë se udha nuk më duket se 
asht bamë si duhet. Më tha se do të 
çoj Z. Beckun dhe mbas sa ditësh 
erdhi edhe vete dhe tha se 3 km nuk 
janë .ba mirë mbas teknikës. Ky asht 

nii fakt, se nji nëpunës teknik asht i 
deryruem të bajë punen mbas tekni 
kes. Ç'masa, ka marrë Z. Ministrr për 
kër gja? Atë rrugën qi kanë punuë 
katundaret e kan ba me gur, dhe këte 
qi populli, i a ka dhanë sipermarrsit 
ka 2 1/,., nap. p r frymë e kan ba me 
ranë e zhavar malit. Ne qofte se asht 
e vërtete i, lutem Z. Ministrit me mE 
diftue se ç'masa ka marrë kundra kë 
tyne nëpunsve qi kan abuzue de tyren 
e vet? 

Z. M. JUKA (M. P. 8.) Pjesa e 
udhës Rogoxhinë-Lushnje ashte vër 
tet: se 3-4 km. nuk janë punue si 
duhet, dhe ket si drejtori i përgj. Z, 
Becke si edhe une e kemi pa, Për 
këtt 3-4 km. rrugë qi nuk janë pu 
nue si duhet ministrija u ka ndalue 
atj-ne nëpunsve nga nli rrogë, Sa për 
çeshtien e abuzimevet qi thuhet se 
janë ba, komisioni hetues ka dhenë 
raportin e vet, po nuk e kam këndue 
hala. Nuk më duket se janë bamë 
abuzime në këtë pjesë udhe dhe këtu 
ka ma tepër nji moskujdesi. Sa për 
çështjen se udha nuk asht ba si mbas 
teknikes, jam dakord me Z. e tij. 

Z. Q. KARAOSMANI: I falem nde· 
rit Z, Ministrit qi më dha shpjegime 
e na tha se udha nuk qenka bamë 
mbas teknikës, dhe për këtë u paska 
prem nga nii rrogë. Unë këe nuk e 
shof te mjaftueshme, se mbassi rruga 
nuk qenka ba mbas teknikes, këjo 
ka kushtue njimi nap. dhe këto do 
t'i paguei prap populli. Prandej i lu 
tem Z. Ministrit për a ta nëpunës qi 
abuzojnë detyren mos të ketë mëshirë 
aspak. 

Z. H. DELVINA: Une sa për rro 
gen e ingjenierit Beck nuk do të ke 
mi nji kundershtim, se ky me të vertetë 
asht nji njeri puntor, po mbassi dety 
ra e Parlamentit asht me vue gersha 
nen fi bahet vetem 1000 franga. Per 
tjerët nuk pranoj ndonji shtesë. z. 
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Hamid Mufti na tha se qenkan disa 
konduktor Qi paskan bamë 100-200 
kokra dhen. Këto a janë në dety 
rë ajo? 

z. MUFTIU: E di Z, Ministri. •• 
Z. H. DELVINA: Atëherë le t'a 

thotë z, Ministri. Taksa progresive qi 
asht nji nder t'ardhuna ma 1ë mdhaia 
të ministris botore nuk asht rue u 
vue në zbatim as prei ingjenjervet as 
prej nëpunësvet të botorës dhe pasa 
niket nuk po paguejn kurgja. dhe në 
paguejshin po paguejne nji taksë 
fare të vogël. .. 

ZANA: Këtë taksë e nxjerr fi 
nanca ... 

Z, H. DELVINA: Prandej i lutëm 
Z. Minis1rit të japë urdhnat e duhuna 
qi nepunsit e botores te kuiedesohen 
per mbledhjen e kësaj takse, se ka 
njerëz qi nuk paguejo kurgia e jane 
pasanike. 

Pastaj do të kërkoj dy udha, duem 
udnen e Kurveleshit qi ka fillue nga 
Borshi e ka ardhe deri në Kuç e qi 
duhet të shkoje deri te lumi i Kaziçlt 
ajo udhë të mbarohet, se populli asht 
gati të punojë. Pastaj asht udha e 
Vuktit qi edhe ajo duhet, dhe prandaj 
3 lutem Ministrit të na i mbarojë kë 
to dy udhë. Në Mollakastër Qeverija 
nuk ka pasë nji ndertes Qeveritare, 
dhe ndertesen atje populli e kaba pa 
pare e cila mund të kushtojë 5000 
nap. Popullsija ka penue aty m' arë 
ndertesë me radhe nga 10-15 ditë dhe 
këto ditët e punimit qi kanë bamë a 
tje t' i zbriten në ditët e punimit t'u 
dhavet, 

Z. M' i P, BOTORE: Per rrogen 
e drejtorit të përgj_ ne 1400 fr. jam 
d' akorp. Për ingjenjerat tjerë heq do 
rë, po për sekrëtnrin insistoj se edhe 
ati] i asht shtue puna shumë. Taksa 
progresive i përket drejt për drejt mi 
nistris së Ftnancavet, dhe Ministrija 
e botores ka marrë vetëm pare be- 

delash. Na deshrojmë Qi nxjerrja e 
kësaj taksë të rregullohet ne nii më 
nyrë qi të priten fjalët e abuzimet. Ta 
gerrnbledhësat e financës t' i nxjerrin 
po krye javet t' i dorëzojnë në zyren 
e botores të vendit dhe kështu bëso] 
se fjalimet qi fliten lart e posh të pu 
shojnë. Këjo taksë sa do e vogel qi 
asht, asht nji ndihmë për botore, dhe 
mos me kenë kë]o nuk mund t' i baj 
më ballë punvet fare. 

Z. S. BLLOSHMI: Nuk kemi fjalë 
të kundershtojmë mbi energjia e Z. 
Mio ist. të P. Botore, se nji njeri ener 
gjik si Z. e tij, botorja nuk ka pasë 
që diten e indipendencës shqiptare. 
Po janë disa çashtje qi ministri vet! 
mund të mos ke të diienin e duhun, 
dhe këto bahen mbi këshillat e krpe 
ingjenlerit, se ai asht qi dirigon pu 
nët botore, aj jep kroqit. Nuk [do të 
kundershtoj për shtimin e rrogës të 
Z, Beqkut, se nuk asht nii shumë e 
madhe 75 nap. se neve kemi pasë or 
ganizatorë të tjerë qi kanë marrë nga 
300 nap. në muej veç shpenzimeve 
tjera dhe kv ishte aj i Financës. 

Z. EREBAR A : Ate na e ka çue 
lidhja e kombeve. 

Z, BLLOSHMI : Ajo nuk m' inte 
reson. Un qesh parë kuer u tha se në 
Turqi ingjenierët kan marrë 10€>0 nap. 
po ketë e kemi edhe këtu, se ingj. i 
shoqnis Anglo-Persiane i Vajgurit 
rnerrë 1000 nap. në muei, po unë nuk 
kam gajle se paguej kuer të fitoj prej 
genisë së tij- Nuk e dije a asht e ver 
tet e nuk due të kritikoj Z. Beckun, 
po ndreqja e urës së Matit më duket 
se asht bamë mbi projektin e Zotnis 
së Tij dhe në asht kështu kemi pasë 
nji dam 'prei 1()(:,000 fr. dhe në asht 
kështu duhet Zotniia e tij t' i paguej 
se nji gabim i vogel kushton shumë. 
z. Becku e pranoj ketë me qellim se 
do të shkonte rruga e hekurit andej, 
po bazat qenë të ligshta se kamët 

gurit i muer lumi, d. m. th. se nuk 
qenë të forta me bartë udken e he 
kurit. 

Mbas kalkulimit t' ingjenjerit asht 
thanë se në kohë ma të ligë bje ujë 
3000 tonelate në sekunde, po u pro 
vue prej iogjen. se uji pruoi 8000 t. 
në sekunde Po më duket se këtu nuk 
asht faji i Z. Beckut po i Meisner 
Pash es, dhe ne [ asht kështu atëherë 
Z. Becku lahet, po prap ka nji fajë pse 
dohesh të kontrolonte nii gla para se 
t' a vinte n' aplikim. 

Ç .shtia e udhës qi asht tue u ba 
prej Milotit Mat-Diber. Këio udhë asht 
tue u vazhdue qyshë prej pjesës qi 
ka lanë Austrija nga shkami i Skurej. 
Me qenë se kam ba shkollen e oficje 
ra vet kuptoj nga geornr trija e rrigo 
nomet: ija, tha me qi në qoftë se këjo 
udhë do· të kaloj këtej nuk do të mun 'j 
të bahet se austrijakët erdhen deri aty 
e pastaj e lane pse asht njl naltësi 
tepër e madhe e edhe me tunel nuk 
bahet se do të shpohet krejt mali dhe 
edhe guret kan me ra në lum e me 
xanë lumin dhe ka me u mbytë të 
gjithë fusha e Ma.jes. Më kan thanë 
se Z. Becku insiston mbi ket, po une 
kishe me thanë se i bie ma mirë të 
kaloj rruga kah Fani e edhe pse do 
të bahen 10.1s. km. rrugë ma gjatë 
do të kushtoje ma pakë mastrafe, se 
rruga do të kalojë neper tunele fusha. 
Sot kam ndigjue se e ka ndrpshue, 
dhe në asht kështu, atëherë edhe kë 
jo arësye e dytë hiqet, 

Pika e tretë asht rruga e hekurit 
Durrës-Tiranë. Asht e ditun se për 
me diftue nji vepër gjytetnimi asht 
nevojë të kemi nji udhë-hekuri e e 
sikuer të kemi nji deficit duhet t' a 
kemi, se nji udhe- hekuri kishte edhe 
Mali i ZI e vetem na nuk kemi. Prap 
ingjenjerët janë tue thanë se:këjo rru 
gë nuk mund të mbarohet si po thotë 
_kryeingjenjeri se toka asht e · butë e 
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nuk mund të mbajë udhen e hekurit 
përsipër. Ndermjet të Rashbullit e të 
Durrësit 4-5 km. duhet të kalojë ne 
për kneta dhe këjo nuk mund të mbu 
shet cs për 5-6 mue] se shkam nuk 

Beckut, ,PO proxheja ka qenë e Mei 
sner Pashës dhe aj projekt ka hye 
n' aplikim mbassi ka pasë marrë ver 
tetimin e kësaj zyre. Më tjetren anë 
ket proxhe kan pa edhe të tjerë ingie- 

ka atje e duhet me e prue prej Du- nier; si Maz arana t: ti! tjerë, po duhet 
rrësit e kushton shumë shtrejt, Une W dihet se sivjet kanë qenë ulna të 
nji deficit e pranoj deri në SO°lo Pro- mdhaj edhe n' Europa e kanë ba da 
jekti i Z. Beckut .a mund të mirret si me të mdha. Kuer erdhi uji i math, 
bazë me nji gabim 50%. Pastaj na · sqelet ishin pa heqë dhe kuer ka ar 
duhet edhe qymyr guri, ~e qymyri i dhe uji pruni dru dhe kanë hasë ne 
jonë r,uk bane se nuk ka graden e per sqele e edhe ka ra. Me pasë qenë 
kaloriferit si lipset. Në Kraben e Kor- e kompletueme e me pasë ra atëherë 
çës asht 400 kalorifer e qymyri i Ma- mund t'u akuzonte, po me gjithë ketë 
rnelaiit asht 7000 po nuk mjafton. pl r- proxhen e ka pasë b i Meisner Pa 
mbajtja nji chem!n de fer kushton sha, 
shumë se si për 40 km. e si për 140 Tash vjen rruga Mat-Diber·Milot. 
km. personali duhej njisoj. Në Francë Asht e vertetë se kan vazhdue studi 
chemin de fer kan deficit e Shte.i i met mbi shkamin Mbas nevoiet qi ka 

· subvencion 800 miljon në vjetë; n'ltatie i tregue grupi i Matjts, ka shkue e ka 
lie subvencionohen me 1 milion lireta këqyrë Z. Becku dhe rruga shum 
në ditë kështu qi e pranoj me So°!o shkurt kishte me datë, po kishte me 
deficit, po kam frigë se do të kemi kushtue shumë, po andej del njimend 
lOO°lo gjatë, po bahet ma kollaj dhe nuk 

Sikuer të haheshe rruga me 75, 
ose 90 si e ka ba Austrija në Bosnie 
Hercegovinë do të kushtonte ma pakë 
se asht ma e ngushtë dhe toka e mban 
ma kollaj se do të kaloj edhe nepër 
knetë, Po të bahet 75-100 mund të mba 
rohet për dy vjet. Kujtoj se do të ke 
mi njt deficit, se ferovis do t'i bajnë 
konkurrencë edhe automobilat se prej 
këtej e deri në Durrës vete me 8 Koren. 
Desha të pyes Z. Ministrin, qi pro 
jekti qi ka dhanë Z. Becku a mund 
të zbatohet me nji gabim 50°1o dhe a 
kanë konsultue edhe ingjenjerët tjerë a 
po asht bazue vetem mbi proxhen e 
Z, Beckut ? Kuer ka fillue me u ba 
lindja Thesali-Paris kalkolohesh se 
rruga do të marohesh për dy vjet, po 
u deshten 5 vjet edhe u prishen edhe 
pesë fish ma tepër se ishte përpara. 

Z. M. JUKA: (M. i P. B.) Çeshtja 
1! pare asht Ura e Matit. Asht e vër 
tetë se asht ba nen surveilancen e Z. 

tregohen shpenzime të mdha. 
Vjen çeshtja e udhës hekurit. Per 

kët çashtje si ministër do të marr nji 
engagement karshi Parlamentit dhe 
tharn, se shpresoj se udhen e hekurit 
kemi me e çilë me serimoni mrenda 
8 muejvet me gjithë Z. z .. Deputetët e 
Senatorët tue kenë edhe Shkl tij Krpe 
tari i Republikës 

Duertrokitje 
Karshi këtii engagementit qi po 

marr nuk do me thanë se nuk do të kenë 
mungesa po linja ka me kenë e plo 
tësuerne, Virnë tashti te shpenzimet. 
Vertetë mund të kushtojnë shumë po 
nuk besoj se do të kushtojë ma tepër 
se 1 miljen e 800,000 dhe, edhe për 
ketë marrë nji engagement në qoftë 
se kalon. 

Vjen tashti çeshtia e deficitit. Se 
sa do U! jetë deficiti ketë do t' a tre 
gojë koha, po mbas hesapit qi kemi 
ba tue marrë parasyshë tregtin e sot- 

shme kemi shpresë se nuk do të ke 
mi nji deficit të math po përkundrazi' 
deficiti ka me qenë i vogel. Po edhe 
sikuer të kemi nji deficit, tue pasë 
nji chemin de fer do të naltësohet e. 
dhe prestixhi i Shtetit karshi të huej 
vet. 

Sa për çeshtjen e teknikës, a ka 
me qenë valable apo jo, besoj s : ka· 
me qenë valable dhe _ket e besoj 11bi 
zotësin e ingjenjerit i cili në lufen e . 
përgjithshme ka ba udhë hekurit në 
Rusi deri në 1000 km. dhe ka 
letër lavdata mbi sherbimet e tija. Sa 
për trasene e ud'ië, a ka me qenë to-: 
ka e butë apo jo, këto do të shifet e- ,. 
dhe në l km. udhës a do të qindroië 
toka apo jo. 

Vjen çeshtja e udhës Durrës-Shen 
vlash ku asht pjesa ma e zorshme 
edhe kjo na u duk edhe neve e zorshme 
po mbas sbpiegimevet qi na dha Drej- 
tori i Përgjithshem na ho qi dyshimin 
dhe n'atë rrugë janë tue punue 500 
puntorë në ditë, kështu qi ajo rrugë 
ka me qenë e sosun mbrenda dy rnuej 
vet, Sa për Shjakë, ingienjerët tue 
marrë para syshë se ka shpenzime të 
mdha, l'het në direktionin e tyne drejt 
për dreit. Këio linje do të jetë 1 km. 
e 300 m. dhe këjo nuk mund të thu 
het se asht larg se aty ku e kan qitë 
e kan qitë ne nit vend të bukur, dhe 
do të dalë nji rrugë e rregullueme qi 
do të punojë me gjytet. 

z. A. SALIU: Atëherë kemi me e 
ba harabë atë vend. 

Z. S. BLLOSHMI : I falemi r...!erit 
Z. Ministrit për shpjegimet qi më dha. 

Sa për pytjen e parë II rnuer vesht 
se proxheja paska qeni! e Meisner Pa 
shas, mund U! bajë vetëm nji obser 
vacjon pse aj proxhet nuk u kontro 
llue. Sa për rrugen e Dibres u gëzo 
va qi ndigiova nga Z. Ministri qi ish 
te ndrue ideja, se do t' ishte gjyoah 
të haheshin të gjithë ato shpenzime 
pa dobi. 
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Sa për çeshtien e udhës së heku 
rit, sa për prestigjin e Shtetit arë e 
thashë qyshë në f,llim, dhe sa për 
ketë si edhe p!!r · lehtesimin e tregtis 
Tiranë-Durrës " un jam gad i të pranoj 
nji subvencion për vjetin e parë ')ër 
100,000 franga dhe lutem të shenohet 
në proces-verbal, po kam frigë se 
këjo shumë nuk ka me arrij të mblo 
jë deficitin. Sa për ate qi këjo udhë 
do te mbarohet mbrenda në 8 muej 

. une nuk e besoj Kurrë u mbaroftë për 
dy vjet, dhe une proponoj para së 
.pd. Dhomë qi në qoftë se ke]o udhë 
do të mbarohet mbre nda dy vjetvet, 
e jo rnbrenda 8 mujvet, ministrit qi 

\ 
mori ket inislaiivë, t'i ngrehet nji 
Statue mu në Tiranë ! 

Vrç kësaj edhe hesapi i bamë për 
I Milion e 800.uOO nuk m' a mbushë 
rnenden se kaq mund. të kushtojnë 
veten- hekrat. maqina etj. nuk jam in· 
gjenjer, po nuk më mbushet mendja 
dhe une i ve edhe 1 milion përsipër, 
dhe në qoftë se mbarohet mbrenda 
dy vjetvet proponoj qi Z. Mini 
strit të P. B. t'i ngrehet nii sta 
tue. 

Z. Q. DUR\11SHI: Sa për energiin 
e Z. Ministrit jemi të knaqun, se me 
të vertetë Zotnija e tij ka tre gue nji 
zotësi e J nergji të veçantë. 

Si thashë edhe nii ditë janë pa 
guem 5000 nap. prej popullit r' Elba- 
31.000 fr ka pague prefektura e Gram. 
shit e 18,000 Elbasani e këto janë a 
fro ~0.000 fr, Nga krahina e Shpatit 
janë pague 39.000 fr. dhe nuk janë 
dorëzue as gjysa. Mbi këto duhet mi 
nistrija e p. Botore të marrë rnasat e 
duhu na. 

Sa për urat do të tham se ne shka 
llen e Mirakës asht bamë nji urë e 
cila ka ra, dhe mbas raportit qi asht 
dhanë, asht thanë se ura ra nga ter 
meti, po n' Elbasan termet nuk ka ra, 

""'Dekret-ligja qi asht paraqitë në Par- 

" lament nuk shtërngon qi puntorija të 
merret me forcë e sot po shterngohen. 

. Komisjoni qi ka dërgue ministrija për 
hetime, ka pverë dhe ata i kanë thanë 
se ingjeniere t kan hanger pare. 

Z. M. JUKA: (M. i P. R.) Këtu 
çeshtja po zgjatet. Sikuer se ju dhashë 
shpjegime si mbas aktevet zyrtare ja. 
në dorëzue 30 e ca mij franga. Zot 
nija le t' urdhëroj në ministrin e p. 
botore dhe të më apin disa detajle, 
dhe në qoftë se nuk përmeton koha 
tash, në sesionin e vjeshtës do të ja 
pim shpjegime. Une jam i gëzuern qi 
të dalin në shesh keto gjana. dhe po 
të dalin, kanë me ndigiue edhe Zz. 
deputetët, se çfarë masash ka me ma 
rrë rninisiriia sa për uren qi pë-m- 
ndi Zotnija e tij, aio urë ka qenë e 
pa kompletueme dhe e prishi uji. Ka / 
shkue Drejtori vetë me ba hetime 
dhe mbas raportit qi ka dhanë tregon 
se asht ba nii moskujdesi. Prap i 
tham Zotnis S' ue], urdhnoni e më tre 
goni disa detaile e fakte në ministri, 
dhe në qoftë se ka abuzime, të jeni 
të sigurte se nuk do të kemi aspak 
mëshirë për kerkend, 

Sa për rrugen Lushnie - Rego. 
xhinë nuk asht •. buzirn , po ma tepër 
nji negligencë. 

Une ankimet e ZZ. Deputetvet i 
pranoj e kam me kenë gjithmonë i 
gëzueshëm me xjerrë në shesh abu 
zimet e me dhanë ndeshkimet ma të 
rrebta atyne qi i kanë bamë. 

E thashë edhe ma përpara se bo 
torja gjithkund kritikohet, dhe unë u 
krikova mjaft, nuk u thanë tjetër veç 
se kritika, po punën qi asht ba në 
keto 6 muej kerkush nuk e përmendi, 
Tham prap se mund të bahen abuzi 
me e janë gadi me ndigjue ankimet 
e Z. Zuej, dhe në zbulohet se janë ba 
abuzime të jeni të sigurtë se nuk kam 
me pasë mëshir për kërkend, 

z. N. KIÇI: Çashtje e p. botores 

u bisedue shume, dhe me duket se 
Z. ministri i sotshem do te laje gjy. 
nahet e tjerevet, t,{jynahet e tash 6 
vjetve, se te gjithe Shqipniia u çue 
mbi te. Kuer ne nuk jemi te zotët te 
diktojmë punet qi bahen neper vendet 
t'ooa, si do te mund t'i diktoje Z. 
Ministri, na duhet t'i i ndihmojme me 
zbulue abuzimet qi thuhen se jane 
ba, dhe atehere ne qofte se ministri 
nuk merr masa, athere kemi te drejte 
me kritikue. 

Z. KOLE MJEDA: Nuk do te flas 
as p r ferovi as per Meisner Pashen, 
verem do të flas pet rruga. Rrugat e 
Shqipnis jane kriiue në kohë të regji. 
mit Astro-Maxbar. Të gjith populli 
ka kritikue kundra këtij regjimi tue 
thanë se na mbyti me rruga. Po kuer 
iku, të gjithë priftnit si orthodoks si 
katholik ë të gjithë hoxhalarët bane 
duva per te se na goditi rrugar, se 
ma përpara u doshin 4 5 dit prej 
Shkodret në Tiranë me gomar ose 
kal e sot mjafton 4 sahat. Na të gjit 
hë shkojmë tu Z. Ministri e i lutena 
na shtje në punë ketë e ketë. Konduk 
tori i Beratit qi po thuhet se paska 
ba abuzime, sigurisht deputetnit e 
Beratit do t'a kenë vue aty. Z. Mini. 
sf r nuk ka nevojë as për lavde as 
për sharnje, se punët e tija lane në 
shesh e flasin vetë. Mos t'a kritikoj 
më Ministrin pse ky konduktor apo 
ky tjerri ka ba abuzime, mbassi na 
vetë : kemi vue atje se i kemi thanë 
ministrit m'a ven e burre, se nuk po 
më ban nji gja te madhe! 

L. Dr. SIMONIDHI: Nuk hye në 
çeshtjem e rrugavet, se sot nuk kemi 
interpellance. Vetem due t'i bajt! nji 
rekomandim Z. Ministrit qi te bahet 
rruga per me bashkue Kuçin me Pa 
lermo. 

Z. M. JUKA : Rruga Giinokatrë 
Tepelenë - Kurvelesh - Vlorë-Lebenicë 
do të bahet. 
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BISE DIME T E SEN AT IT 
Mbledhja 36 

E Ejte 27-V-1926 ora 10 p. d. 
Kryeson kryetari Z. l'andeli Evaneheli 

Z. S. VTÇETERNI : Nuk përkr a 
him kontrabaeden, por eksportimin, 

Z. A. DIBRA : Po të lihet kështu 
si e ka formutue shumica e Komisjo 
nit, do të ngjasi si çë ngjiste me at 
koholin që tue i pague nji shumë në 
punsa ve kan për me marrë de ftesa 
eksportimi pa e eksportue nji pjesë 
thotë të ngrihet lypja e certifikatës 
nga Shteti i huaj, por të caktohen ve 
ndet qi seicili 1ë jdë e detyrum : me 
e ekspor.ue prej këtyne vende ve të 
caktueme, por mua më duket se këjo 
nuk mjafton se koadrabauda bahet 
nga Dibra e nga vendet të ndryshme 
të kufinit dhe kështu po të caktohen 
vendet nuk përmbushet qellimi i shu 
micës së Komisjonit qi asht e mendi 
mit qi eksportimi të jetë i lirë, pra 
po t' a lamë të lirë duhet fa lamë nër 
gjith anët e jo nër disa vende, une 
them qi, mbasi kantiteti ma i math i 
eksportimit bahet në cingare, e mbasi 
ner ato vende cingaret shiten të shrre] 
ta jam i mendimit që dhe për këto qi 
do t' eksportoqen të merret taksa e të 
grimit se si thashë mbasi atje shitet 
shtreojtë, përseri u nep dorë qi t'ek 
sporroi dhe tue pague taksin e të gri 
mit, pra me qenë se shumica nuk 
pranon mbetjen e këtij neni, atëherë 
U! ngrihet fare e të lihet krejtë i lirë. 

Z. J. GIINALI : Në Komisjon me 
ta në pakicë, Shqiprija me të vertetë 
asht e vogel, por kufit i ka aqë të 
gjata sa s' asht mundun të mund të 
ruhet kontrabanda, Që nga indepen 
denca e Shqlpnis, Shteti për heren e 
pare do të profitoj prej duhanit ; Shte 
tet e tjera protitoinë prej përmirësimit 
të këtij produkti të cilen e eksportolnë 

nër Shtete të tjera qi mungon duhani 
por neve mbasi duhanin nuk e kemi 
me nji kalitet qi të mundet të shkoj 
në për piacat e botës shikojmë të pro 
firojmë me nji mënyrë tjatër d. m. th. 
taksojmë duhanin qi konsumohet mbre 
nda, çor dhe nga ky taksim me ketë 
rnëndyrë qi kërkojmë t' a bajrnë, nuk 
do te fitojmë gja se do të bahet kon 
trabandë Kon .rab, nda Zotëni më ka 
frikësue tepër, se se kam ndi qi nier 
zit ma pasanikë bajnë kontrabandë. 
Në vend që të shikjoimë se si mu 
ndemi ma rnir,' të ndalojmë berien e 
kontrabandës me çudi shof qi duam 
t'i lemë deren e kontrabandës hapët, 
rra për ndalimin e kontrabandës them 
neni të mbetet si që asht, dhe them 
qi Qeverija të përkujdesohet për për 
mirësimin e duhanit, qi kështu të mu 
ndet duhani i Shqipnlsë të kërkohet 
ndër pjacat e botës qi me ketë më 
nyrë t' eksportohet lirisht ky produkt 
pa qenë nevoja e eksportimit me më 
nyrë kontrabande e cila shknktohet 
nga qi kaliteti i dur anit t' onë nuk 
asht i mirë, dhe përsëris sa për si 
vjet ky Ligië të pranohet si qi asht 
paraqitë prei Qeverisë, dhe mbas 6 
muajsh Qeverija të na paraqes nji 
Ligjë tjatër mbi mëadpren e rrezu 
lllmit të këtii produkti. 

Z. I. XHINDI : Art. i 12 i li ësaj 
Ligië e le të lirë eksportimin ë du 
hanit por me konditë qi të sjellë nji 
certifikatë nga vendi qi e shpje, këio 
më duket e arësyeshme n' asht se di 
kush nga neve thotë qi Qeveriia ti:! 
ndaloj kontrabanden e dijmë fare mi 
rë qi me kak kufi të gjanë qi kemi 
që Qeverija sikur dhe glith fuqinë e 
sai armate t' a lerë në kufi për ruaj 
tjen. e kontrabandës përsëti] nuk do 
të mundet t' a ndalojë, si tha dhe Z. 
A. Dibra qi nuk do të jetë dhe aqë 

mirë qi neve të lejojmë me Ligjë 
kontrabanden, dhe nuk asht aspak e 
arësyeshrne hyrja e këtyre fjalëve në 
proces-verbal Z. S. Vuçeterni thotë qi 
s'ka ndonji interesë qi duhanin qi e 
ngarkoj për eksportim t'a rifusin kon 
trabandë, e të marrë në sy kaq rezi 
qe mbasi duhani qi do të ngarkohet 
për eksportim do ti:! ngarkohet me shpen 
zime, i them Z. s'Tij se për sh :cti 
min e 2 Fr. ari taksë të grimi për klg. 
ka interes t' a ba] kontrabandë, pra 
e shof n' interen e Shtetit qi ky Arti 
kull të mbesi si që asht. 

Z. S. STAROVA: (Min. Pinacavet) 
Z. Kryetar! E dimë fare mirë se bi 
mës së duhanit prej shekujsh i asht 
apliku taksa ; Në Shtetin t'onë janë 
paraqitë oferta dhe kan lypun të ma 
rrin ekskl ezivitetin tue i pague Qe 
verisë nji pjesë. Midis këtpne ka pa 
tur dhe mjaft oferta favorabel për 
Shtetin, por tue rnarrr parasyesh pu 
nusit e kësaj bimë, nuk pranuem dhe· 
nien e këtij ekskluzivitetit, por tue pa 
qi gjendja financiare të ngusbtume, u 
shternguam të kërkojmë burime t'ar 
dhunash të cilat mos të damtojnë 
popullin ; nii prej këtyne t' ardhuna 
ve asht taksa e duhanit, studiuam 
gjithë ofertat qi ishin ba dhe pamë 
se qi të giith lypnin ekskluzivitetin 
për arësyet qi tregova ma parë nuk 
e pamë t' arsyeshme dhënien e eks 
k luzivitetit, dhe preferuam sistemin e 
bandrollës, dhe në këtë bazë u para 
qitem Dhomave Legjislative nji Pro· 
j skt, në ketë Projekt thoshim qi të 
regjistrohet duhani në bujku do të na 
na thoshte ky kujt ja shiti, por tue e 
pa qi këjo do të që nji randim per 
bulkun u shternguam t' a heqim ketë 
kontroll qi kështu bujku të jetë krejt 
i lirë. 

Shytpshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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,:~ lZy~rtare i . ~ . fletorja 
Botohet prej Zyr~s së Shtypit 

PAJTIME: për njl mot fr. ar 12 në li Drejtlmt : Zyra e Shtypit 1/Nj! copë f javës fr. ar 0.25.; nil copë 
Shqlpni ; fr ar 20 Jashta; T I R A N e e javës së kalueme fr ar 1.00. 

PERMBAJTJA : 
Të ndryshme emnime na Min, e Fi 
nancavet. 
Shp e Gjyqeve. 
Bisedimet e Trupit Lëgjislativ. 

Te ndryshme 
Emnime në M. e Financave 

Z. Eshref Hysen Osr cko ernnohet 
si Tagrambledhës kalorës në Zpre n e 
Fiuancavet Fier. 

* 
Z. Thanas Simonidhi. Sekretari i 

Drejtoris Finan. Vlonë, për arësye ad· 
ministrative transferohet si Llogaritar 
i Financës së Fierit dhe në vendin e 
tij cmnohet Z. Ymer Ali Muço, nga 
Vlona. 

* 
Z. Demir Kallarati emnohet si Ta 

grambledhës kalorës në Drejtorin e 
Financavet Berat. 

Shp. ë Gjyqeve 
GJYKIM: 

N' Emën të Republikës Shqyptare 
Gjyqi i Paqit në Shkodër, me a 

nen e Gjyqtarit Paqtues Z. Fehim 
Qori, tue pasë pranë edhe Sekretarin 
Z. Angjelin Çefen si prorokolist, në 
padi të ngrehun prej Z. Kolë Daber 
dakut banues në Gjuhadol, kundër Z. 
Vilhelm Slavkovskit nënshtetas aus- 

trijak ish banues në Shkodër e tash 
me banim të pa dijtun i padituri, për 
ver.etimin e vendimit Nr 5 datë 4 
Majë 1926 të dha.iun prej giyqit për 
sekuestrimin konservativ te do rnobi 
ljeve të paditunit qi kishte në shpin 
ku banonte për me sigurue borxhin 
e Nap. ari 25 (niizet e pesë) qi i pa 
pituoi i përmendua i' a detyronte pa 
ditësit si mbas nji dishmis notariale. 

Mbas gipqirnit të bamun në mu 
ngesë të paditunlt Vilhelm Slavkovski 
sot me 14 Gusht 1926, vendoj : 

Detyrimin e të paditunit Vihelrn 
Slavkovskit me i pague paditësit Kole 
Daberdakut Nap. ari 25 (njizet e pesë) 
dhe si mbas nenit 290 të proced. ci 
vile vertetirnin e vendimit Nr. 5 datë 
4 Majë 1926 të dha nun mbi sekues 
trimin konservativ të mobilievet ië pa 
ditunit. 

Të gjykuemit ju ngakuene edhe 
shpenxirnet gjyqore e ato të sekues 
trimit. 

Ky vendim mund të kundershtohet 
e të diktimohet. 

ARËSYENA: 
Paditësi Kolë Daberdaku me anen 

e nji lutjes datë 4 l\itajë 1926 qi i pa 
raqiri këtij gj}'qi, tL:j u mbështetë në 
nii akt-notarja! Nr. 163 datë 30-3·926 
kërkoj sekuestrimin konservatisht të 
mobiljcvet të paditunit qi kishte në 
shpin ku aj banonte për me marrë 1 

nen sigurim shumen e Nap. ari. 25 
(njizet e pesë) të mbetuna borxh prej 
qiras të nji shpis të cilët ishte i de 
tyruem me ja pague deri me 1 Majë 
1926. 

Gjyqi tu] u mbështetë n' aktin no 
tarja! të paraqitun pat vendue të se 
kuestruemit konservatisht të mobilie 
vet të shpls të paditunit e sikurse tre 
gon proces-verbali mbaitun në rasë 
të veprimit të sekuestrimit, të paditu 
nit i janë sekuestrue këto tesha: dy 
shtreten të bardhë, kater dyshekë ka 
shtet, dy komodina të bardhë, nji raft 
i bardhë, tre stola, nji karrikë, kater 
kanape, tri tavolina, tetë kuadri, flji 
stufë e vogel me dy gypa, nii lava 
man drraset i bardhë e nii raft tjetër. 

Paditësi giithnji me lutjen e paraqi 
tun e edhe gojas para gjyqi', kërkoj 
verëtetimin e vendimit të sekuestrimit 
konservativ dhe detyrimin e të padi. 
tunit me pagimin e të hollave! tëpa 
dis. 

Prandej gjyqi vendimin e siperrn 
e dha tuj marrë para syshë aktin no 
terja! të paraqitun prej paditësit, i 
cili si mbas nenit (72) të Proc. Civi 
te asht nji dokument zyrtarë perse i 
redaktuem në zyre të Notaris, e si 
mbas nenit {1821) të Kodit Civil, ve 
prohet mbas përmbajtjes së tij, 
Shkoder, me 14 Gusht 1926 

Gjyq. Paqtues 
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Bisedimet e Trupit 
s ES-JON"" I --I 

8 IS E O IME T E DH O ~1E S SE 
Mbledhja 55 

Prende me 28 Maj 1926 ora 10 p. d. 

(Kryeson Z. K. Kotta) 
(Vijon nga num. 17.2) 

Z. V. BAMIHA: Due të pyes Z. 
Ministrin për puncn e chemin de 
fer'it qi thotë se koha e ardhshme do 
të na tregojnë a do të kemi dobi ose 
dam, po shifra nuk na tregon. Nuk 
na tha gja as për t'ardhuna as për 
shpenzime, as për tregti, as për trans 
port qi mund të bahet. Këto 1 Milion 
e 800000 qi po prishen duhet të ja 
pin nii faiz Për mirëvajtjen e punës 
duhen gjithfarë shpenzimesh si edhe 
nëpunës. Duhet të dijmë shifra qi të 
dijrnë se sa duhet të japim nga bud 
geti, se edhe këjo do të bahet si 
huaja qi do të kemi mot per mot nii 
shumë të caktueme në budget. Nuk 
mora vesht, me këto 1 Milion e 
800.000 do të kuptojmë vetëm kon 
strukcionin apo edhe materialin. Pas 
taj ::i asht e vërtetë qi për material 
janë interesue nji sheqeri italiane, dhe 
nji shoqëri e gjermanis .Krup" dhe 
çfarë konditash ka dhanë njena e 
tjetra. 

Pastaj, me qenë se këjo punë nuk 
qe parapa në budgetin e vjetit 
kaluem me çfarë të hollash asht · . r 
Materiali qi do të blehet, me are 
menyret do të blehet n'auka- apo 
do t'epet si koncesion? 

Z. M. JUKA (M. i P. 8.). Sot nuk 
jam në gjendje të jap shpjegime mbi 
keto kërkesa, dhe këjo nuk i përket 
bisedimit të sotshem. Prandej le të 
çaktohet nli ditë tjetër. 

Z. R, MATI: Z. Ministri na tha 

nancavet; art. 8 fondi të pa-parapame 
Art. 5 fondi kremtime nga fr. a fr. ar. 2000 suprinohet. 

600 zbritet uë 500; art. 8 shpenzime I 
gjyqi fr. ari 40CO suprimehet tue i u e Komlsjornit si ma siper. 
ngarkue këjo detvrë ministris së Ii- I 

Kapt. III. Udhtim djete e ushqim kualsh 
1 Udhtim e dietë 

Ushqim për kualt e inxhenjeravet 
Pranohet 

Kapt. IV. Mbajtje udha e ura 
Pranohet 

Kapt. V. Shpenzime të ndryshme 
art. 1 Mbajtje automobili 

se rruga do të shkojë 1 km, e 300 
d. m. th. I çerek ore. Une do t'i lu 
tëshe Z. Ministrit qi të merret \ esh 
me ingienjeret qi të binë sa ma afër 
se na per ura kt mi prishë mija nap., 
qi mos të ketë nevojë me u ha ura 
të tjera. 

Z. M. JUKA (M. P. 8.). Me gjithë 
gezim e pranoi dhe do t'interesohem 
plotesisht, 

Kap. I. Rrogë 
1 përsoneli definitiv 

Qendër. 
59.280 
706S0 2 ,, me kontratë 

Pranohet. 
Kap. II. Shpenzime Zvr]e. Qendër 
I Shkresina stypshkrime 
2 Ziarm e dritë 
3 Mebilje 
4 Shpenzjme poste e të vogla 
5 Kremtime 
6 Veshje e rnathje shcrbtorësh 
7 Shpenzime Qyqi 
8 Të pa· parapa me 
9 Qira 
Ndryshimet e Kornisjonir. 

2 

Legjislativ 
I I_ 

O E·P UTET VET 
Z. KRYETARI: Komisicni nuk ka 

ba asnji ndryshim. 
Kemi dy proponime; rroga e drej 

torit te përgjithshme për 1400 franga 
pranohet me shumicë. 

Rroga e sekretarit per 450 franga? 
Nuk pranohet c mbetet si ma parë, 

Shtesa per rrogat e ingjenervet? 
Nuk pranohet e mbetet si ma par 

Qarqe Fr. ari 
35.320 144.600 
15.600 86.280 

Qarqe Dispozicion Fr. ari 
7000 7001) 
-WOO 4000 
3000 3000 
2500 2500 
600 600 
1000 1000 
4000 4000 
2000 2000 
20000 20000 

Kapt, II pranohet m : ndryshimet 

3!:.:1000 39000 
1000 1000 

590420 590420 

17000 
5000 
12000 
30000 
5000 

17000 
5GOO 
12900 
30000 
5000 

,, i Punim Decauvili 
,, 3 Personali provisor 
,, 4 Blemje vegla teknike e rnaterjal vizatimi 
,, 5 Ndertesa magazina dhe uzina 
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Kapt. 6 Të mrapambetuna si mbas ndryshimit 
të Kom. të pa- paguerne nga mungesa e fondit. 10000 1000 O 

z. M. JUKA. (M. i P. B ). Këtu gjithism nji shumë qi kishte n , ojë 
kemi harrue me shti shumen 90.000 per udertesa udhash e urash nuk kishte 
franga qi i kemi Kol Ndoçit futun në budgetin e paraqi.un nji 

Pra~ohet ~h_e I~(lp. 6 bahet 100 000 I fond të tillë, por huaja në tialë mbasi 
Shtim I Komisionit, edhe nuk asht marrë në oazë të pra- 

Si mbas kerkirnevet qi bani dhe nimit dhe nga Qever ija u vendos që 
shpjegimeve qi dha ministri kornp- me nji kapt. të vr çanië të shtohen 
teht u kuptue se këjo ministri tue Fr. ari °lo 400.000. 
shpresue të marrin nga huaja e per. 

Kap. 7. Ndertesa udhash e urash 400.000 
Gjendja e paraparne e shpenz imevet të Min. Boor, (dega bujqësi). 
Kap. I. Rrogë Qendër. Qarde N. dispos. Fr. ari 

l Rrogë për personaln def. 23900 172680 - 195.720 
2 " ,, kontrate 23400 - - 23.400 
3 ,, ,, Zavendesijet 

Pranohet. 
Kap. II Shpenzime Zyrje 

1500 1.500 

l Shkresina, shtypshk. perkthirne e blernje librash 6500 . 6500 
2 Zjarm e drite 1 \00 1100 
3 Mebile 2500 2500 
4 Shpenzirr.e gjyqi 1000 1000 
5 Qira zyresh 4000 4000 
6 Të pa-paraparne e të vogla 1600 1600 

Ndryshimet e Komisionit, 
Art. 6 fondi të pa-parapane e të 

vogla fr. ari 1600 zbritet 600 nen ti 
tullin të vogla. Art. 4 fondi shpenzi- 

Mbledhja 56. 
E Shtunde me 2g.v.26 ora 10 p. d. 

Kryeson Z. K. Kotta 

Këndohen emnat e Z. z. Deputetvet 
e mungoin Z. Z. 13. Beg~lli, B. Frashëri 
(lejë), C. Kryeziu, H. Kuqi, H. To's 
ka J. Ko ;i, K. Floqi (lejë), L. Logori, 
M. Tutulsci (mision), M. Libohova 
(lejë), Q. Dëshnica, Dr. S. Popa (lejë) 
Sh. Altuni, V. Barniha, V. Sevrani 
(lejë), Dr. Voxhori (leië). 

Z. KRYET A RI: Shumica asht mble 
dhja hapet. Bisedim mbi budgetin e 
Komandes së P. të Fuqis Armate, 

Z. F. RUSI : Z. Kryetar! Si kurse 
dihet mas revolusjonit të Qershorit 
q'u ba masi ushtrija kish marrë pjesë 
aktive në politikë, gja e cila si dihet 
damtoj Shtetin e kështu u shkaktue 
të shkatrrohet ushtrija e at' herëshern. 
Mas asaj u krijue ushtriia e re orga 
nizue me nji mënyrë fare të pa an 
shërne ashtu si duhet për t'i u për 
gjigjur nevojës së Atdheut. Me akti 
vitetin qi ka tregue Komandanti i 
Fuqis Armate Z. Xhemat Aranitasi 
ushtri e sodme me oficerë krejt të pa 
anshem merret vetem me detyrat . e 
saj qi i ka ngarkue ligji. Për ketë e 
ndjej për detyrë. të falënderoj Koman 
dantin e kësaj ushtri je edhe tt~e. i u 
tu tun Z. së tij të përpiqet me s~. të 
ketë fuqin qi edhe mbas kënda,j ofi 
cerët të jenë të larguem nga politika 
e kurdo herë të mbajnë disiplinë dhe 
të shohin detyren e tyne si kur se e 
kanë shikue deri sod se me 'të vërtet 
sod kemi nji ushtri të. vogel, por asht 
e rregulluern dhe e dobishme për 
Shtet tue qenë ~e shikon vetem detp 
rën e saj. 

me giyqi fr. ari 1000 supri mohet 
krejt tue i u ngarkue kë]o detyrë mi 
nistris së Financavet 

Pr..: ~· 

Kapt. 3. Udhtim e djetë e ushqim kuajsh. 
1 Udhtim e dietë 
2 Ushqim per kuaj t'agronomve e të vetorin. 

art. 3 Vegla makine teknike e bar na veterinarje 
• 4 Botim i hartave xheologjike e analizime 
,, 5 Shpenzime për shdukjen e smundjeve bujqësore 
" 6 Shpenzime per kopshte mouele e fusha provimtare 
,, 7 Ndertirne e rindertime 
,, 8 Transport 

Pranohet. 
Kap. V. Fermë mod.Ie 
Kap. 6. Të rnraparnbetuna ndryshue titulli të p ipa 

gueme nga mu nge sa e fondit. 
Pranohet. 

Z. KRYETARI: Kemi edhe 120.000 
sht.së për linë e baktis. 

Z. M. JUKA. (M. P. Botore). Un 

15000 15000 
6360 6360 

36000 36000 
5000 5000 
!Zooo 12:ooo 
46000 46000 
23400 23400 
9000 9000 

4080 4080 

nuk i pretendoi. 
Ky fond suprimohet. 
Mbyllet t pas dreke. 

Z. K. MJEDA: Z. Kryetar! Masi 
budgeti i komandës Fuqis Armate asht 
i bashkuern me atë të Gjendarmaris 

t va se qenk · oj 
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shum e madhe në budgjetin e gjan 
darrnaris, prandaj proponoj •qi të bi 
sedohen të dy budgetet së bashku se 
nuk dijrnë nga do të dalë kjo shum 
e naltë q' asht harue. Nuk dua ti! kri 
tikoj për se asht harue por bazën e 
kam se nga do të dalin këto të ho 
lla qi janë harue në budgetin e gjin 
darmeris. 

Z. A. SALIH : Budgetet e të do 
komandavet janë të veçanta. Pra të 
bisëdohet ma parë i Fuqis Armate 
dhe pastaj i Gjandarmerisi 

Z. K. RADOVICKA: Z. Kryetar! 
Kur asht bisedue k)? budgjet në ko 
misjon janë shqyrtue gjith detajet e 
tij edhë për sa ka qënë e mundun qi 
të bahesh ekonomi komisjoni i ka 
shkurtue. Nga ato qi nuk mundet të 
bahet ekonomi si f. v. në rrogën e 
ushtarit, në municjon etj. mbeten a 
shtu si qenë asht e ditun qi po të 
mos i japim municjon ushtarit ashte 
tepert qi të mbajmë ushtri. Nuk mu 
ndet të bajë punë nji spesjalist ose 
nji teknicjen pa patun veglat e mje 
tet e duhuna. Kështu nuk mundet të 
bajë punë dhe ushtrija po t' i mu 
ngojnë këto sende qi ka nevojë. Pra 
ndaj në ushtri nuk kemi se ku të bai 
më ekonomi, por duhet këtë t' a pra 
nojmë si e ka paraqitim komisjoni. 
Sa për atë qi thotë Z. K. Mjeda 
qi të bisedohen së bashku kjo nuk 
mundet të bahet st: ndryshe asht or 
ganizimi i giandarmaris dhe ndryshe 
i ushtris, Edhe si thashë në ushtri 
nuk mundet të bairnë ekonomi për 
të plotësue nonji mungesë qi thuhet 
se mund të ketë në gjandermari. Pra- 

. ~dai ajo mungesë mundet ti! shiko 
het kur të bisedohet budgeti i Gjan 
dermaris. 

Z. M. KASO: Z. Kryetar ! Në bi 
. sedim kemi budgetin e Komandës F. 
Armate e jo të degës së Gjandarrne 
ris, prandaj bisedimi duhet të kufizo. 

het këtu. 
Tash sa për piesën e budgetit l'U 

shtris unë si antar i komisionit të 
budgetit u them se nga të giith bud. 
getet e tjerë ma me hollsi u bisedue 
gjindja e budgerit e K. së P. të Fu 
qis Armate. N' ato pika qi mundet t~ 
bisedonte komisjoni mbi këtë budget, 
e bisedoj thellë dhe ku qe nevoja bëri 
paksirne qi qenë të rnunduna. Për di 
sa fonde qi komisjoni që i mendimit 
qi nuk mundte të merrte shpjegime 
mbi to. nuk bërri fjali.i, tue i lënë në 
besim të Qeveris. Pra tash duhet t' a 
votojmë këtë budgiet si na asht para 
qitun prej Kernisjonit. 

r; XH. YPI : Në komisjon budge. 
ti i komandës P. Fuqis Armate u bi 
sedue gjer e gja ë dhe n' ato fonde 
qi mund të baheshin shkurtime u ba 
në. Pra si mas mendimit t' im tjetër 
nuk mundet të baj 1ië as nji shkurtim. 

Sa për nii fond qi qenka harue në 

budgetin e gjandarmeris me qënë se 
gjer tashti nuk na asht kërkue gja 
mbi atë çasht]e nuk mundemi të tla 
sim. 

Z. F. VOKOPOLA : Në bisedim 
qi rrodhi në komision të bugetit mbi 
të dy degët e Komandës së P. të Fu. 
qis Armate (fondet qi I.guroinë në 
buget u gjindnë 1' arsyeshëm e nuk 
ka mbetun vënd për t' u bërë shkur 
time. Sa për sjelljen e ushtris t' ont!.' 
për disiplinën qi ka, bashkohem me 
sa tha Z. F. Rusi. Për ~atë qi thotë 
Z. K. Mieda ka shum të drejtë. Në 
qoft se asht harue nonii shumë në 
budzeiin e giandarmeris, por si dihet 
masi do të bisedohet dy herë kapitul 
për kapitul, në qoft se do të shifet 
non]i dificitë, për plotësimin e neve 
javet të Komandës së Gjandarmeris, 
atëherë kur të bisedohet për heren c 
dytë, mundet të bahet nonji kursim. 

(Përkrahet) 
Gjëndje e parapame e shpenzimevet të Komandës 

së Për. të Fuqis Armate (Degë Ushtri) për ushtrimin 1926-27 
(I Qeveris) Kap. I. në Dispozision 

635.040 
797.920 
64.272 
62.560 

Art. I. Rrogë oficjeri 

" 2 " graduati e ushtari me rrogë 
3. " .. • " rekrut 

" 
4. " per studime 

1559,792 
(Modifikimet e Komisionit) 

Kap, I: 
Art. 1. Fondit (rrogë) i shtohen dy doktora me graden e Kapitenit të 

klasës së parë. 
Pranohet kap. I. me modfikimet e komisionit 

(i Qeveris) Kap, li. 
Art. t. Shkresina 
,, 2. Udhtim e djetë 

" 3. Transport 
4. Të vogla 
5. Festime 
6. Shpërblim c grand uniformë 

• 
" 
" 

Në D'spozision 
4.456 
10.000 
58.COO 
9360 
759 

77.126 
159.701- 

(Modifiki•r.i i Komisjonit) 
Kap. Ir, art. G Fondi (grand uniformë c shpërblim) 

(shtatdhet e shtatë mi] e njiqind e njizet e giasht) 
prej Fr. ari 77126, 
zbritet në .UOOO 
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(Modifikimet e komisjonit) 
Kap, V, art. 3, Fondi (shtypësh 

krime) nga fr. ari 10,000 zbritet në 
5.000 (pesëmijë); prap në ketë kap. 
art. 6 fondi (manevrai) prei fr. ari 
30.000 zbritet në 10.000 (dhetëmijë) ; 
në ari, 7. fondi (vegla koresporrdence) 
prej fr. ari 24 .ooo zbritet · dhettnijë 
(10.000) V. o. Shumat qi .ngurojnë 
në këtë pjesë të budgietit 'për avullo, 
ret ushtarake pranohet si ·janë -tue që. 
në e detyrueme Qeveriia ' me i p,ll.r4- 
qitë Dhomës në sesionin .,ViR&.IH®t nji 
raport justifikativ prej,nt1::Jrnrsi~·qv,! 
se këto avullore· plotësQjnj:i,wv.~~ Ai 
shkaktuen blemjen e ty~e-~apQ,ai<&no 1 

Pranohet me ndrysh~meti~~~kp~Jr:i 
sjonit. l ., .. xr1ileq f:}H1 

Z. H. 'DEL VINA·: Z.::Krye:t~r ,I l.lf1ë, 
e shoh· për detyrë qi Dhom'.e-Depu 
tetvet të levderojë A utoriteëet Je· .W~ltë 
t'ushtrts se me të vërtet 1 ~~IM.rffeguc 

(Modifikimet e Komisjonit) nji aktivitet, Kemi nji u'ShJrin~lit\1lll të 
Kap. IV. art. 2. Fondi (pajime e mbathje kafshësh) fr. ari 48.800 (dy- vogël por të displinuanre. cHa.qtrgg_~n 

zet e termi] e tetqind e tetdhet) zbritet në 30.000 (tr.dhetmii). simbollë e kombit t' onë. ;ld.shta~t;(\~:~ 
Në këtë kapitull art. 3 fondi (mobilie e vegla kançelariiet) nga fr. ari Oficerët t'onë ·merrenJvl!tfntlAnt:Sde- 

10.0fJO ngelet 7.500 (shtatrniië e qesqine); në artikulli 9 fondi (vegla shëndet- tyren q' u ka ngarkue J:JgH1qt·qwJ.{ë.:t~ 
sije dhe veterinarije) fr. ari 10.000 zbritet në 8 000 (tetrnijë). mbushin nji deshirë dhe qëllint.:Jë 

Pranohet me ndryshimet e komisjonit. Shkëlqpernit Kryetarit' të.Republikës 
(i Qeveris) Kap. V. në Dispozisjon s' onë dhe të giith popullit, Sh:q.i!)ta)!I 
Art. t. Godina 73.000 K .... dë hi ë • ,x.. d ••.. i. i .t" 2. Miratime ejo es rr qe qi "'' u a1,e.s11J,11e \~e 

14.360 I h . ht .. . litik: . .,.ih 3. Qira 37.200 argo .eJ us rua JOR nga po 1 1 a ft~ e- 
124.560 me të 'vërtet ti 'nda, ~; -., 1 , (1:1.1'.\ 

Prandaj e shoh për.detprë t~hshfilf, 

(tridhet e tri mij) vetëm për .shpërblim,,. 
Pranohet me modifikimet e komisjonit. 

(i Qeveris) Kap. Ill. 
Art. 1. Ushqim ushtari 

qi Ialënderimet e mija' edhe' -K<Jtni:m-· 
dantit të P. të Fuqis 'Armate qi asht 

në Dispozisjon përkuidesun e ka plorësue ketë ~e.shirë 
10 000 dhe proponoj qi nga an' C. pho~ë_s. së 

6;> 000 
Deputetvet të dergohen falënde,nmef 

-. gji th Ushtria. · "·' A.11, ,ll<J 

10.000 (Duërtiokit]e), 1'f ' •,':1(H ,; 'i' ; 

l .3~0.000 Z. XH. ARANIT ASL': :~K·o..mand11•t, 
30,000 Fuqis Armate): Zot~ij) Që ,.@ga .dita, 
30_000 qi rnuerrnë këtë detyrë sl K<;>m,a,l,1/2Nb1r. 
27.000 i Ushtris jemi munc,iue, 11;1e ~a i,,ry~ 
28_000 a_sht_ e ~und.~rn . qi us~tri? }' 'a. 

sjellim ne giind]e e gradë qi me-· 
30.00C rlton. Kurdoherë organizirnin · e 

L574.6CO Ushtris jemi mundue- 1: a' ·,batojm 

" Z. Haes kali 
3. Zjarm dritë 
4. Fjetje ushtari 

në Dispozisjon 
684.760 
323.280 
17,700 
s.oco " 

" 
J.()31,740 

(Komisjoni nuk ka b a nonji ndryshim) 
Pranohet. 

(i Qeveris) Kap. IV. 
Art. l Veshje e bathje ushtari 

në Dispozlsjon 
659,977 
48.880 
10,lCO 
8000 
4000 
t'.000 
1.150 
!0000 
4,000 
2.000 

749.608 

,, 2. Pajime e mathie kafshësh 
3. Mobilje e vegla kanç-Ieriiet 
4. Auto e mjete transportit 
5. Vegla zejtarësh për punim 
6. ,, Shkollore 
7. ,, Muzikore 
8. ,, shëndetsije e veterioarije 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
,, ·9. " ushqimi 
,, 1 O. Bibliotekë 

" 
" 

(Modifikimi i komisjonit) 
Kap. V. art. 1. fondi (godina) pranohet tue 
Pranohet :ne ndryshimet e komisionit. 

(i Qeveris) Kap. VJ. 
Art. 1. Shpenzime shëndetsi]e e veterinarijet 
,, 2, Blemje kafshësh 

u shënue për (godi shkolle 

" 3. Shtypshkrime 
4. Blemje armë e municjon 
5. Shprazje e pastrim armësh 
6. Manevra 
7. Hegla kerespondencet 
8. ,, D~tare 
9. Karta topografike 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
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qi me ç'do mënyrë të largoj ushtrin mirësohet deri diku, të pranohen. se 
nga politIka tue i kufizue atë në de- nuk do të ketë as nji nga të ndersh- 
tyrat e sajë. mit Deputet të mos ketë dëglue an- 
·.r .~i a'sti(e ditun qi me marrjen pje- kimet e popullit qi bahen mbi si-Iliet 
1~1 t''.ustifr?s"· në poli.ikë aj Shtet shka- e gjandarrnarts' 
~h8B-eci.1'ltëtë' e k inë kuptue oficerët Z. H. TOSKA: Z. Kryetul Unë 
t'. onf s(\fo giith inspektimet qi kam do të praponoj qi për t'u përrnirësue 
b'Eift/ g/itti Bticerët i kam gietun larg gjandarmarija ashtu si tha Z. K. Ra 
nga politika. Me këtë budget bamë dovicka, t'u shtohet rroga e t'u ba 
ët'fi~ organizi'min e ri dhe nonji e metë . het katër napolona. 
qi' mumiet të jetë do . të mundohemi : ZANA: Bravo! Bravo! pranohet ... 
t• 'a· plotësojmë. · : Z. N. TOSKA: Falem nderit. 
;·q {buertrokitje) : Z. K. MJEDA: Z. Kyetar! Gjan· 
'.Jt ;B'atteir·' pesë minuta pushim dhe : darmerija asht ajo ku mvaret shpirti 
111'),ai1pttsë' minutash Mbledhja mbë 
sfiiltleft,tap). 
:Vz;':KRYETARI: Bisedim mbi bud- 
~t \ ; . . 't ·, ' I germ ·e Komandës së P. të Giandar- : mandatit të Përgjithëshërn qi të japë 
marls, · ' 

në organizimin modern edhe në të tillë 
bazë u· munduem dhe hartuem edhe 
budgetin, Këtë budget pa nxjerë nda, 
lime e ndershmja Dhomë e pranoi 
prandaj unë n' emen i' Ushtris falë 
nderoj Z. Deputet' veçanërisht dhe ata 
Zotëri] qi më përkrahën. U siguroj Z. 
t' Ue] · qi si· jam rnundue deri tash, a 
shtu do të përpiqem edhe maskëndel 

., "Z, 'K'. .RADOVICKA: Z. Kryetar! 
Me' iast1'n ~ ;këtij budgeti do të them 
dy fjalf· trr6i "giindjen e Clandarrnetis 

. I '~ \ I ~ S"''6h'ë;·· . · 1 ' . 

Zotrij ! Dega e Gjandarmeris asht 
njl- degë 'ma _;delikate nga gjirh d-gët 
er'tj~i'a·!të 'ndryshme të Shtetit. Kjo 
ët'~gë 'f jep 'të kuptoië popullit se asht 

) • J •• 

nii Qeveri dhe <lo t' i tregojë fuqinë 
e Shtetit. Në dorë të kësaj dege asht 
lenë nderi i popullit. Në dorë të nji 
post komandanti asht lenë nderi, jeta 
dhi'1fasut1ija e popullit. Sjelli 'e këtij 
a(/të japë. të kuptojë katundarit se 
ndo'ct'h~t 'në nii Qeveri ku mbretron 
• li I I~·. ., ' 

ligji, por mjerisht më ni' anë ngjarjet 
e ndryshme të dituna dhe nga ana 
tjetër 'injoranca kanë shkaktue qi kjo 
degë sod të ndodhet në nji gjindje 

7 

shum primitive aqë sa gjindarët t'onë 
t'u shërnblleinë jeniçervet. Por tue u 
bazue n' aktivitetin e Shkëlqesia së tij 
Kryetarit të Republikës, kemi shpresë 
të plotë se për së shpejti do të për 
mirësohet kjo degë e të vijë në ni 
gjindje të meritueshme. Prandaj do 
t' u lutem qi gjith fondet q' i përka 
sin kësaj degë për të mundun të për- 

i popullit. Z. Kasërn Radovicka e 
shpiegoj çashtien si i asaj dege por 
unë do t' baj edhe nji lutje Zotit Ko- 

urdhra me qarkore e të porositë giaa 
darët kur dalin katundevet të mos 
sillen si deri tash. Me gjith se 
mund të fliten ma shum se ç'bahen, 
por e vërteta asht qi sjelljet e tyue 
nuk janë të mira. Kemi ndjerë qi kur 
dalin katundeve! me gjith qi populli 
bujar i jep bukë qi edhe këtë s'e ka 
për detyrë t'u a japë, por Zotrijtë 
kaptera e post-komandanta u kërkojnë 
pula e dashë të pjekun. Prandaj si 
thashë të jepen urdhnat e duhuna qi 
të mos përsëriten ato qi janë ba deri 
sod se av kapteri i gjandarmeris për 
faqeson Shtetin dhe populli formon 
idenë se dhe Qeverija ashtu asht. 

Z. XH. ARANITASI: (Komand. i 
P. i F. Armate). Nuk besoj qi a asht 
e vërtetë ajo qi thuhet se giandarët 
e katundevet kërkoin bukë etj. Gian- 

darmerija e jon me gjlh se pa shkollë 
e të pa ditun ka mundun të sigorolë 
qetsin në Shtet ma_ mitë se gjetkë. 

Z. K. RADOVICKA: Nuk asht e 
vërtretë se qetsin e ka mbajtun Gian 
darmerija se Qetsin e vëndit e ka 
rnbaitun ernni i Shkëlqesis së Tij 
Kryetarit të Republikës. Kjo Qetsi 
atij i detyrohet. 

(Duer.rokltje) 

z. K. MJEDA: Zotni Komandanti 
si duket nuk më kuptoi nga dialekti 
se ç'desha me thanë. Këtu e nji vit 
ma parë di se nji katundar asht li 
dhun prej nji kapteri se nuk i kish 
dhanun pula e ku di unë ç'i kish 
kërkue tjetër. Këtë duhet fa pranojë 
z. Komandant si dhe të tjera ngjarje 
të tilla qi shpesh herë kanë ngjarë dhe 
ngjasin. Pradaj do t'a përsërit prap 
qi duhet t'u jepet urdhra qi të mos 
përsëriten këto. Sa për Qc:tsin bashko 
hen me Z. K. Radovickëa se me të 
vtrtet i detyrohet Shkelqesis së 
Tij Kryetarit të Republikës. 

Z. XH. ARANITASI: (Komr.d. i 
P. i F. Armate). Kam parë listën e 
Komandës së P. të Giandarrnerls qi 
i ka degradue ata gradualë qi nuk 
janë sjelun mirë. 

Z. M, JUKA: (Zv. M. i P. Mbrën 
dëshrnë). Asht e vërtetë qi gjandarrne 
rija nuk asht organizue si duhet por 
kurdoherë qi janë adresue ankime 
nuk janë lenë mas dore por janë 
marrë masat kondra kujdo. Për të 
përrnirësue gjindjen e giandarmeris 
kemi çelun nji shkollë dhe me ata 
gjandarë qi do të dalin prej asaj be 
sojmë qi t'a mbushim detyrën ma 
mirë dhe të jetë e organizue si e lyp 
koh 'e sodme. Gabime mundet të jenë 
bërë, por jo shpërdorime. Sa për an 
kim për ushqim qi thuhet se kanë 
marrë prej katundevet kurdoherë qi 
jemi informue kemi marrë masat e 
nevoishëme. Por me giith këtë po u 
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tutem Zotni Deputetvet qi në rast të 
tilla ankimeve prej popullit mos kur 
sehen po t'i kalzojnë në Ministri te 
Mbrëndëshme ose në Komandën e 

Këndohen të paraparn ~t e shpenzi 
meve! të Komandës së P. të Gjsndar 
meris si pason: 

Gjënd]e e paraparne r shpenzime- 

çesjon qi lidhë në midis të Qeveris 
e të Zotit Mandolecit e Dovanës, për 
ngrehjen e nil fabrike për stof e bezë. 
Si dihet nga gjith anët e Shqipnis dë 
gjohen zana si nuk .. na u çel nji fa 
brikë qi të mos dalin të hollat jashtë 
po t'i hapet punë popullit, 'edhe-' na 
kurdoherë bërthasirn qi everiia ,.duhet: 
të gjejë burime për të përmirësuar 
ekonomin e vëndtt dhe t'i gjejë punë 

. ' 
dopullit edhe tash themi të mos bise-. 
dojm ditët e fundit 

Prandaj masi asht në interes të 
industris së vëndit si !q, konçesjon 
ashtu dhe ay i përmirësimit të duha 
nit të pranohen në parim e te venë. në 
komisjon edhe në qoft se shifet nevo 
jë për t' u zgjatun sesjoni, · .. at here 
me nji dekret të vazhdoim në ri';i' 
sesjon ekstraordiner. ' 

Z. KRYETARI: Masi nuk na mbeti 
shumicë po e mbyllim Mbledhjen. 

Mbyllet seanca ora 12 mes ditë. 

Gjandarmeris qi të merren masa kund- I vet të Komandës P. të Gjindarmeris 
reit atyne qi veprojnë keq. për ushtrimin 1926-27. 

(i Qeveris) Kap, I. 
Art. t. Rrogë oficjeri 
(Komisjoni nuk ka ba nonji ndryshim). 

p. qendër. e qarqe 
389.200 

Pranohet. 
p. Qcnder. e Qarqe 

3.472.444 
(i Qeveris) Kap. II. 

Art. 2. Rrogë për aspirant e gradualë e giindarrn 
(Komisjooi nuk ka nionji ndryshim) 

Pranohet. 
(i Qeveris) Kap. III. Shpenzime të ndryshme. 

Art. 1. Ushqim kali paje kafshesh blernie kafshesh 
Qendër. e Qarqe 

89000 
44000 ,, 2. Mobilje makina shkrimi telefonash automobilash 

,, 3. Shkresina shtypshkrime 
,, 4. Zjarm e drite 
" 5. Udhtim e djete 
,, 6. Qira 
,i 7. Shendetesi 
,, 8. Indemnitetet e shperblim per aksidente 
,, 9. Transport 
,. 1 O. Robe per grand uniforme 
,, 11. Meremetim godinash 
,, 12. Te ndryshme 

30000 
27000 
24000 
50000 
12000 
Sooo 
15000 
49360 
15000 
28000 

388360 S h u m a fr. a ri 
(Modifikimet e Komisionit). 
1) Kap, III. Art. 2. Fondi (Mobilie, 

makina shkrimit, telefon, automobil) 
prej fr. ari 44000 zbritet ne 29000, 
5000 fr. ari jane zbritur nga e para· 
pamja e makinave te shkrimit. 

2) Kap. IIT. Art. 3. Fondi »shkre 
sina shtypshkrime" prej fr. ari 30000 
zbritet ne 25000 tue ju hek 5000 fr. 
ari prej shtypshkrimeve, 

3) Kap. III. Art. 4. Fondi »zjarrn 
e dritë" prej fr. ari 27000 zbritet 
ne 20000. 

4) Kap, III. Art. 7. Fondi ,,Shendet 
si" pranohet por tue perfshi edhe 
ato qi u perkasin sherimeve te pashte 
sh re tit. 

5) Kap. lii, Art. 10. Fondi ,.robe 
/ per grand uniforme" prej fr. ari 49360 

syprimohet krejt 

Pranohet me modifikimet e 

Mbledhja e 57. 
E Shtunde, 29 Maj 1926 ora 1 m.dr, 
(Kryeson Kryetari Z. K. Kotta) 
Këndohen ernnat e Z. Z. Deputet· 

vet e mungoin Z. Z. B. Begolli,' B. 
Prashëri (lejë), E. Xhaferi, F. Rusi, J. 
Koçi, K. Deda, K. Floqi (lejë) L. Lo 
gori, M. Bushati, Nd. Kiçi, H. Topta 
ni, Dr. S. Popa (lejë), Sh. Alltuni, V. 
Sevrani, D. Vozhori (lejë). 

Z. KRYET ARI : Shumica asht 
Mbledhja hapet. 

Këndohet shkresa e Senatit mbi 
ndryshimet mbi ligjin e shitjes së 
rregullëshme të pasunis se Shtetit në 
Sarandë si pason: · 

Tiranë, më 28/V/1926 
Së ndershmes Kryesis Dhomës së 

Deputetvet 

komisjonit. 
Z. KRYETARI: Budgeti për të pa· 

rën herë morri fund. Bisedim mbi 
koçesjonin për ngrehien e nji fabrike 
s of'e bezi (në parim). 

Z, K. MJEDA: Z. Kryetar! Pa hy· 
rë në detajet e këtij konçesjonit do 
t'u lutem t'azhornohet për në sesjo- 
nin e arthrnë se nuk mundet të bise- , Këtu. 
doim të tilla çashtje me rëndësi në Ne pe rgjegie të shkreses s'Uaj Nr. 
natën e këshnellit ose të bajramit. 97,I date 6/5/926. 
Ka tre muej qi asht çelun sesjoni dhe Kam nderin t'i baj me. dijtë asaj 
kur se desh Qeverija të jepte të tilla se Nderçmes Kryesije, se Senati -në 
koncesione, duhësh të na e kish sjellë mbledhjen e vet me 26, 5. 926,. pati 
me kohë dhe jo tash qi edhe 24 orë ne bisedim Dekretiligjen mbi shtoicen 
na kan ngel. e nenit I dhe të paragrafit C të nenit 

z. H. DELVINA: Z. Kryetar! Në li te ligjes mbi rregullimin e pasunis 
këto dit Qeverija na ka paraqitun dy se Shtetit ne Sarandë me delte 2?, 7. 
konçesjone të cilët janë shum të 925, qi i kje derguern me shkresen 
ngutshëm, Njeri prej këtyne asht qi I e naltpermendun, të cilen e pranoltl 
kemi në bisedim, i cilli asht nji kon- me modifikime e posht shenuara; . 
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g·,,1 S~'E DI M1E~;T; E SE N ·AT IT 
Mbledhja 36 

. E Ejte 27-.V-1926 ora 10 p. d. 
Kry~~o~ kr.ye~ari Z. Pandeli Evangheli , 
·• E E dyta sa do qi Qeverija nuk 
qe e detyruar qi të mblidhte ata qi 
punojnë me havan, por për mos m'u 
prs burimin e jetesës dhe këtyne, pra- 

,· DOj ngrefjen e nii magazinës, ku të 
jenë të lirë të vijnë e të punoj dhe 
këta. 
. Nii statistikë e sboqënis Stamles 

na tregon se gypa për cingare të gat 
shme janë shitë 1.300,000, dhe letër 
cingare 300/)00. E dijmë fortë mirë 
se sa nji pjesë e vogel e qyteteve 
asht qi pi cingare të gstëshrne, dhe 
sa nji pjesë e madhe e popullit asht 
qi pi dukan, pra prej kësaj kuptohet 
fare mirë se sa nji kontrëbandë e ma· 
dhë asht tue u ba në letër cingare. 
Kur therniqi grimjen e duhanit e kon 
santroimë në magaze e e diimë fare 
mirë se bujku duhani qi duhet do t' a 
grit me brisk aq sa i duhet për me 
ki qi kështu duhani asht lanë i lirë 
dhe jemi kufizu në cingare se atje ku 
ka maqina nuk punon dora se nuk 
mundet të konkuroj dora makineri 
dhe ishtr e tepert beria e magazina 
ve, por prap e bame. 

Tani kur të vij në _kontrol (dhe 
atë cingareve atje si e shpjegova ky 
Ligje veglat i cakton qi do të jenë 
në nji Dhomë dhe kështu ndalon be 
rien e kontrabandës, pra neve tue u 
kufizue vetëm me qingare të cilat 
konsumohen prej pasanikve, a nuk 
duhet të marrim masa dhe për ruaj 
tjen e kontrabandës së këtyre? Kon· 
trabandë bahet dhe nër Shtete të më 
dha qi shpenzojnë me Miljona për 
ruajtjen e kontrabandës dhe kan me 
qindra mi] ushtarësh, pra si asht e 
mundua q! mos të bahet ;kontraban- 

da ner ne, se si që e shpjegova kemi 
nj i kufi shum të gjanë, dhe mjetet na 
mungojnë, se dhe sikuer të shpenzoj 
më gjith Buxhetin e Shtetit për ruaj 
tj en e kontrabandës me kaq kufij të 
gjanë që kemi, nuk do të mundemi 
t'i bairnë ballë se po vrehet qi ouk 
mund: të ndalohet bzrja e kontrabande 
me alkohol, e cila futet ma teneqe, 
dhe jo të mund të nalohet kontraban 
da e letrë cingareve e cila asht nji 
gja e vogel si thash qi cingareve mu 
ndet t'u pritet hovi i kontrabandës 
se nuk munden puntorët qi bainë ci 
ngare me dorë të konkurojnë fabrikat 
se 60 eingare Stamles i shet 1 koro 
në, pra vetëm me ketë mënyrë mund 
të ndalvhet kontrabanda qi për sasinë 
e eksportuerne të detyrohen ië sjellin 

I dëftesë prej andej ku e shpjejnë. 
1 Tani po vijmë në sasinë e ekspor 
l tueme; e shpjegoj fare mirë Z. J. Gji- 
nali që në ketë kalitet qi asht duha 
ni i ynë, nuk mund t' eksportohet dhe 

lsasija qi eksportohet tani nga doganat 
nuk kalon të 12,000 klg., dhe sasiia 
qi mund t' eksportohet si kontrabandë 
nuk i kalon të 20.000 klg. pra sikur 
të marrim parasyshë qi kantiteti i terë 
i duhanit qi bahet në Shqipni nuk 
kalon të 2 Milion klg. dhe si mbas 
statistikave të Stamlesit, prej këtyne 
2 milionave 1.300.000 konsumohen 
nër cingare dhe 300.000 në d4han qi 
kështu sikur të shtojmë dhe duhanin 
qi konsumohet me letër cingaresh qi 
hyjnë kontrabandë do të shofim se 
kantitet i duhanit t'eksportueme nuk 
esht kurrë përmbi 40.000 klg. se si 
thashë se duhani i ynë me ketë kali 
tet qi asht asht as në ndonji pjacë 
të botës nuk zihet me dorë, përveç 
se asai kantiteje të paktë qi marrin 
me pi ajo klasa e fundit, mbasi asht 

lirë, pra në duam të përkrahim ek 
sportimin, e vetmja rrugë asht ajo qi 
përmendi Z. J. Gjinali, perrnirësirni i 
kalitetit të duhanit, se atëherë vetëm 
do të vijnë tregëtar nga jashtë e t' a 
kërkojnë, nga Shtetet qi eksportojnë 
duhan asht Greqija dhe Buttgarija, të 
gjith e kemi pa se sa asht punue mi 
rë duhani i këtyre Shteteve, pra du 
hanin t' onë në ketë gjendje qi asht 
nuk e zen njeri me dorë dhe për ke 
të qellim kemi vue në Buxhet 50.000 
Pr. ari për me sjellë specialista për 
me pa tokat se cila mundet me qitë 
duhan se këto nuk dijnë se cila to, ë 
duhe rnjellë duhan dhe nuk marrin 
as fare nga jashtë, por dhe sikur t' u 
apesh nuk e mjellin mbas duan kitë 
farë qi përdorin e cila ben (gjethin e 
math, kurse këjo gjethë jashtë nuk ka 
vlelrë, gjith ashtu nuk dijnë as t' a 
ambalazhojnë, por e vejnë neper the 
së, pra si thash qi kantiteti qi del 
jasht si [kontrabandë nuk asht mbi 
2o.oop Klg. pra për nji kantitet kaq 
të vogel qi eksportohet kontrabandë 
a do jë pranoni ketë gje qi demora 
lizon tregëtarin e odershem nga kon 
trabanda qi I bahet në tregtinë, dhe 
imoralizon nëpunësin e Shtetit se du-] 
het di tun fare mirë nj! njeri . qi eks 
porton kontrabandë sjellë në Shtet dhe 
kontrabandë, pra këjo prishë interesen 
e arkës së Shtetit dhe imoralizon në 
punësin se për me futë kontrabanden 
do t' i apin nëpunësit nja 2o napolo 
na, pra si e thashë dhe në Dhomen 
e Deputetve qi neve bame gjith sa 
krificat për puntorët dhe e kufizuam 
vetëm në cing sre, por me ketë më 
nyrë nuk kemi për me marrë kurrgja 
dhu nuk marrim asnji responsabilitet 
pra n' u pranoftë kështu si që asht 
ba prej komisionit 2 milionët e para 
pamë në Buxhet si t'ardhuna prej kë· 
sajë taksë kur të vij Buxheti e të stu 
djohet, këjo shumë të ngrihet nga 
pjesa e t' ardhunave, 

Shytpshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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