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PERMBATJA: 
Konvente. 
Delm t tigië mbi importimin 

vagonave pataks e poganore per ne 
vojat e popullit të Korçës. 

Konvente 
President' i Republikës Shqiptare, 

President' i Qeveris (Reicn) se Gjt:r 
manis, Madhnija e 

1Belgjevet et], etj. 
Në mbështetje të parathanjes (pre 

ambule) të Paktit të Shoqëris së Ko· 
mbevet, mbas se ciles për zhvilhrnm 

. ' 
e bashkëpunimit midis Komb_evet .•.• 

' ' 
duhet •.•.. mbajtur rt:lata nderke- 
mbëtare të bazuar (mbështetur) mbi 
drejtësin. 

Në mbështetje t'art. 23 (f) të Pa 
ktit, mbas së ciles misat e shoqëris 
së Kombevat do të përpiqen qi të 
marrin ipasa me karakter nderkombë 
tare për ndalimin e Luftimit të sërnu- 

e si 
qi këta principe kanë pranimin e të 
gjithë Shtetevet: 

Të vendosun të zhvillojnë ndimen 
e shoqshoqishrne nl! rast kalamiteti, 
të enkurajojnë ndihmen nderkorn-tare 
me' preg atitjen methodik- të burimevet 
dispo nble dhe të oregatisin s'do për 
parim të drejtës nderkornbërare n~ 
këtë shesh; · 

Kanë shenuar si per Fuqiplotë të 
tyne: 

President' i Republikës Shqiptare. 
M. Libohova, Charge d'Affairrs në 

Paris: 
Presidenti ... , .... e ti. e tj. 
Të- cilët rnbassi qe u - komunikuan 

Fuqiplotë të tyne, të gjetuna ne for 
men e duhun dhe mirë, kanë vendo· 
sur sa vijon: 

e tepërme kapercen mjetet dhe fuqin 
të popullit mj rueme p.r t'i bamë ba 
llë, t'i japin këtyre popujve! ndihmat 
e para dhe të mbledhin për ketë qe 
llim dhurata, ndihma të ç'do tlojshme. 

2) Në ç'do rasrë kalamiteti publik 
të bashkojë, po të jdë nevoja përp]e 
.kjet të bamuna prej organizatorëvet të 
ndihmes, dhe, me nji mr nyre gjenerale, 
t'eokuraioie studimet dhe masat pre 
ventive kundër kalamitetlt e t'interve- . . 
nojë përse të gjithë popujt të ndihmojë 
shok-shokun· 

Art. 3. 
Lidhja Ndërkombëtare të Ndihmës 

ekserson (akuvitetin) '·, akclontt e.' saj 
në favor të ç'do popullit, të mle~uem 
pa mos shekuar naclonalttetin dhe 
racën e tyre, pa bërë distinksion në 
pikpamjen sociale, politike ose fetare. 

Me gjithë këtë Lidhja Ndërkombë 
tare të Ndihmës do të limitojë akti· 
viretin e vet në katamitetet qi do të. 
gjasin në tokën e anëvet kontraktue •.. 
se të Nallë për të cilët kjo Konven 
te asht e aplikueshme, dhe në kala 
mitetet qi mund të ngjasin në vën 
det te tj ri:! dhe qi mbas mendimit të 
komitetit Eksekutif, U! shanuar n' Art 
6, të [enë të natyrës të damtoinë terri 
torret e anëvet kcmrakruese të Naltë. 

Art. -4. 
Aktiviteti (veprimi) Lidhje Ndl!r- 

kombtare ~e. ndihmë, në, çd,o vend 

Ari. I. 
Anat kontraktuese të Nalle kanë 

krijuar konsistuar nii lidhje Nderko 
mbëtare t@ Ndihmës me anen e kësaj 
Konvrnte dhe të Statutevet të bashka- 

ndjeve: ngjitu na. 
Ne mbështetie t'art, 25 t@ Paktit Janë misë të Lidhie] Nerkombëtare ,. 

mbas së ciles. Misat e Shoqëria zoto- I të Ndihmes misat e Shoqëris se l'o- 
hen të enkuraioinë e të favorizojnë I mbevet dhe ata të Shtetevet jo Misë 
krijimin e bashkëpunimit e organ~za 
tavet vullnetar te Kryqit të. Kuq qi ka· 
në për qellim përmirësimin e shënde 
te sis, mbrojtjen .preveutive kund •. r së 
mundjevet dhe lehtësimin e mierime 
vet në botë. 

· Duke konsideruar nga ana e tjetër 

në shoqëria e Kombevet qi muarën 
pjese në këtë JConve11te. 

Art. z. 
. Lidhja Nderkomëtare të Ndihmes 

ka për qellim: 
J) Në rast kalamiteti të shkaktuar 

prej nji fuq is majore dhe qi ~andesija 
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ekzersohet pasi Q.verija U! japë pel 
qimin e vet. 

Art. 5. 
Kpnstitucjoni dhe runksionamenti i 
Lidhjes pranon basf-këpanimin e lirë. 

1) Të Shoqërtvet Kombëtare të 
Kryqit te Ku~ ne k< nformltet t'art. 5 
te Paktit t~ Shoqëris se KoJllbevet, e 
t' institutevet ose orgvnevet qi bajnë 
oji lidhje juridike ose morale midis 
këtyre. 

1) Te gjithë orgar.za'avet publike 
ose private të tjere qi do te jenë në 
gjendje t' ekzersolnë, në favor ti po 
pullit mleruem, po ato aktivitete, 
n' asht e mundur, në bashkëpunimin 
me shoqërtt të Kryqit të Kuq ose 
f institutaut të nalt-përmenduo, 

Art. 6. 
Aktiviteti i Lidhjes Ndërkombëtare 

të Ndihmës ekzersohet prej nji Kt'shi 
lllt të Përgjitheshi!m qi shënon nii 
komitet eksekutif në konditat të para 
pame pr"j kësaj Konvente dhe prej 
Statutit të bashke lidh un 

Këshilla e Përglithëshme të LI 
dhjes ndërkombëtare të Ndihmës, për 
bahet prei delegatëvet të gjithë mi 
sevet të Lidhjes Ndërkqmbl!tare të ndrh 
mës d. m. th. nji delegët prej çdo Misi. 

Seicltl prej Misevet te Lidhjes 
Ndl!rkombëtare të Ndihmës mund ti! 
perfaqësojë vehteo prej Shoqëris Kom 
bëtare të Kryqit të Kuq të vet ose 
prej or1anizatavet të shënuar n'art. 5 •. 

Art. 7. 
Lidhja Ndërkombëtare të ndihmës 

ka qendrën e sajë në qytet ku asht 
stabiluar Shoqërila e Kombevet. 

Ajo mund të ketë oji pjesë ose të 
gjithë shërbimet administrative të sa 
je në çdo vend qi shenon komiteti 
eksekutif. 

Art. 8. 
Lidhja Ndërkombëtare të Ndihmës, 

në tufi të veprimevet të saj dhe në 
konfortnitet me legjislacjonet te ndry- 

shme, ka të drejtë, drejt për drejt 
ose me ndërmjetësinë e ç'do personit 
që vepron n'emën të sajë, të ngrehë 
padi, të be j • . . . • e të zotojë pa: 
sunina, nën rezervë të par.apame 
n' art. 12. 

Art. 9. 
Sl kiti prej Misevet të Shoqërls 

së Kombevet dhe Shtetet qi s' janë 
Mise, qi marrin pjesë në këU! konven 
te, zotohen të partlclpolnë për formi 
min e nji fondit initial të Lidhjes 
Nd!rkomb@tarl! të Ndihmës. Ky fond 
asht ndarë në pjesa 700 franga Svic 
re seicllit. Gjithë Misat e Shoq!ris 
së Kombevet do të nënsbkruejnë nii 
numër të pjesës baras me numrin e 
unitetit qi përmban kouzacloni i tij 
mbi shpenzlmei e Shoqëris së Kom· 
bevet do të castohet prej Komite 
tit Eksekuti], mbas parimevet ne Iu 
qi për cattimin e kootizacjonit të 
Anëtarëvet të Shoqëria së Kombevet. 

Art. 10. 
Sejcila prej anëvet kontraktuese 

të Nalte, do të përpiqet qi në tokat 
ku do t' aplikoh~t këjo konvente, 
t' ijepet, në kufi të legjislacionit të 
tyre, ç'do imunitet, lehtësi ahe per 
jashtim ma të favorizueme Lidhjet 
Ndl!rkombëtare të Ndihmës 1i dhe 
Organizatavet, qi veprojnë o' emën 
U! saj, si mbas dispuzitavet t' art. 5 
të kësaj konvente dhe të Statutevet 
të bashkangjituna, për instalim dhe 
qarkullim të personelit dhe të mate 
rialit si dhe për veprimin e ndihmës 
ashtu edhe për botimin e thirjeve të 
saj. 

Art, 11. 
T' ardhunat e Lidhjes Ndërkombë 

tare të Ndihmës janë veç fondit ini 
tial të parapamë n' art 9. 

1) Subvecjonet volontar qi Qeve 
ritë mund t'akordojnë; 

2) fondet te mbledbuna në publik; 
3) Dhuratat te parapame n'art. 12. 

Art. 12 
Lidhja Nderkombëtare të Ndihmes 

mund te pranojë ç'do lloje dhuratash. 
Dhuratat mund te jenë fjesht ose të 
destinueme, prej dhuruesvet me ane 
te disa konditave, për ate Shtet, per 
ate kategori kalamiteti ose për ate ta· 
lamitet partiktilare qe do të caktojnë. 

Dhurata nuk do te pranohen veç 
se në raste që te jene kon~orme qe 
llimit të Lidhjes Ndertombëtare të Ndi 
hmes te dl!ftnueme me art. 2. dhe 3. 
të kësaj Konvente si dhe lt:gjlslacjonet 
të Shtetevet t'interesuem. 

Art. 1 J 
Asnli stipulate te o tësal konvente 

nuk mund t'i jepet interpretimi se ce 
non lirinë e Shoqënlvet institutavet 
ose organet qi shenohen ne art :5. 
kuer këto veprojnë në hesape të tyre. 

Art. 14 
Aoat Kontraktuese të Natta prano, 

[në se, ç'do mosmarrëveshtje qi mu 
nd të ngjasë midis tyre, për sa i per· 
ket interpretim ose aplidmin e kësaj 
konvente, në qoftë se nuk mund te 
rregullohen në negociacionet direkte 
ose me an'n e ç'do mjetit tjatl!r të 
rreguttimit miqësore, do te referohet. 
per vendim, Këshitlit permanente te Dre 
[tësis Nderkombëtare. Këshilla mund 
të kqyri çeshtien, me nji raste ti! tillë, 
si mbas kerkeses të drejtueme prej 
njerit nga anët kontraktuese. Ne qo. 
Itë se Shtetet midis të cllëvet ka ndo 
dhun nji mosmarrëveshtle, 01e njeri 

. prej ketyre Shtetevet, nuk jane nen 
shkrues të protokotit të 10 Djetor 1920 
mbi Këshillen permanente te Dreitësts 
Nderkombëtare, kJo mosmarrëveshtle 
do të parashtrohet si mbas deshlres 
dhe në tonformitet me rregutlat kon 
stitucjonale të seicilit prej tyre, ne Kë· 
shillen përmanëte të drejtësis Nderke 
mbëtare ose në nji gjykatorie arbitra 
zhi të formuar si mbas konventes të 
18 Tetor 1907 per rre1ullimio paqe- 
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sore lë konfliktevet nderkombëtare, 
ose të çdo giykatorie tjetër të arbitra 
zhit, 

Art. 15- 
Kjo Konvente teksti Freogjisht dhe 

Anglisht clës do të ketë po atë vlefte, 
do të ketë daten e sotshme dne mund 
të nenshkrohet dëri me 30 Prill 192.8, 
n'emer të ç'do Anëtarë të Sboqëns së 
Kombevet dhe të gjithë Shtetçt e tie 
ra qi s'janë perfaqësuar në Konferen 
cën e Gjenevës ose të cilit Këshilla e 
Shoqtsris së Kombevet ka komunikuar, 
për ketë qellim, nli ekzemplar të Kon· 
ventës. 

Art. 16. 
Kjo Konvente duhet te retikobet, 

Jnstrumentat e ratifikimit do të tran 
smetohen Sekretarit të Pergii&jëshem 
të Shoqëris së Kombevet, i cili do t'u 
komunikojë -marrien te gjithë Shtete· 
vet neushkrues ose adhuroes- 

Art. 11 
Tue flltue prej I Maj 1928, ç'do 

Anëtarë të Shoqëris së Kombevet dhe 
ç'do Shtet per të c-len b ihet fjalë në 
art. 15, mund te adhurojë kësaj Kon 
vente. Ky adhësioo do të bahet me 
ane të notifikimit të bamë Sekretarit te 
Perglithëshëm të Shoceris së Kombe. 
vet, per ,të drejtuar në Arkivat e Se· 
kretaris. Sekretari i Pergjithëshem do 
të njoftojë marrjen me nji herë Shte 
tevet nenshkrues ose adhurues. 

Art. 18. 
Kjo Konvente nuk mund lë hyjë 

në fuqi veç Sf. ratifikimet ose adhëri 
met do të jenë depozituar të pakten 
n'emen të 12 Mise të Shoqeris së 
Kombevet ose Shtët jo mise dhe qi 
sukripsioni i 11re të bashkuar i'arrilnë 
gjasht qind i [esë, Data e bymjes në 
fuqi do të jetë nandhiet ditë pas mar 
jes prej Sekretarit të Pergliihëshëm të 
Shoqëri! së .Kombevet të fundit të 
këtyre ratifikimevet ose adhërimevet. 
pastaj, kjo Konvente do të ke të efekt, 

për sa i përket anat të tjerë nandhjet në oji pjesë të terltorëvet që banë fjalë 
ditë pas marjes së instrumentevet ra deklarata të parapame në alinen e nalre. 
tifikimit ose të modifikimevet së adhë 
rimlt. 

Për aplikimin e këtij artikullit, Se 
kretari i Përgiithëshem i Shoqerls së 
Kombëvet do të stabilojë nji ekstima 
sion provizore të konrrtbuclonit të 
Shtetevet Kontraktuese qi s'janë anta 
tarë në Shoqërln e Kombëve. 

Në konformitet me dispozitat e art 
18 të Pak1it të Shoqërie së Kombe 
ver, Sekretari i Pergiithëshëm do të 
enregtistrojë këte konvente në ditën 
qi ajo do të hyje në fuqi. 

Ç'do mise të Lidhjes Nderkombë 
tare të Ndihmes mund të heqë vehten 
nga lidhja pas nii vjetësh I komuni 
kuem Sekretarit të Përgtirhëshem të 
Shoqëris se Kombëvet. 

Nii vjet pas marrjes së këtij para 
laimimit prej Sekretarit të Përglithë 
shëm ti! Lidhj1:s së Kombevet, snpula 
tat e kësaj konvente nuk do të jenë 
ma t'aplikueshme në teritorin e Misë 
qi u hoq në këtë mënyrë prej Lidhi-s 

Sekretari i Përgiunëshem i Shogë. 
ris ~ë Kombëvet do të notifikoj!! Mi 
sëvet të lidhjes marrjen e paratajmi 
mit të ikjes. 

Art. 19 
Anat kontraktuese të Nallë mund 

të deklarojnë në kohen e nënshkrimit 

NI! ketë raste kjo konvente do t'apli 
kohet në terlroret që shënohen ne de· 
klarate nendhjet cirë pss P'arrjes pref 
Sekretarit U! Përgiithëshem të Shoq!. 
ris së Kombëvet të kësaj deklarate. 

Ne kitë menjrë, anat kontraktuese 
të Naltë, mundec, me ç'do kohe që 
dëshirojnë, të deklarojnë qe kfo kon 
vente mos taplikohet ma, në tanë ose 
në ç'do pjes'! të kolooivet, protektorat 
të tjerë ose të territorëvet që janë nen 
syzeranitet. 01e në mandatin e tyre, 
ne ketë raste kjo konvente nuk do 
t'apltkoh~J në territoret qe ban f:alë 
aj deklaratë njt vjet pas marrjes së 
kësaj pre j Sekretarit të Përgilthëshem 
të Shoqëris së Kombevet. 

Art. 20 
Revizimi i kësaj Konvente mund të 

kerkohet prej ç'do kohe prej nji të 
katërt të Misevet të Lidhjes Nderke 
mbëtare të Ndihmes. 

Statutet e bashkueme në këtë kon 
vente mund të modifikohen prej Kë 
shillit të Përgiithëshem. Në ketë raste 
Këshilla e Përgiithëshme duhd të ble· 
dhë tri të katert të Misëvet të saj dhe 
modifikimet duhet të qranohen pre) 
dy U! katër: të Misëvet që ndodhen. 

Me ketë bindje, Fuqlplotet e nalt 
permenduo kanë nenshkruar këtë Ko· 

te ratifikimit, se me pranimin e tyre nvente. 
të kë · K 1 k d të . Bere në Gjenevë, me 12 Korrik saJ onven e, nu uan marrin .. 
bl . . ë • 1. t 1• . ,. 1927, vetem n11 ekz-:mplar. qe do të o igacione p r sa t per •.• e n t pres c s 

t ·· k 1 ·t t kt t t• t depozitohet në Arshivat e Shoqërls së ose ere o om , pro e orata c yre ,. 
të t i ë t 8 • ë it Kornbevet dhe Shtetet që s Janë për- err tor ve qe Jan nen syzerant e 

. faqësuar në Konterencë, tin ose mandatin e tyre, ne këto raste, 
kjo konvente nut do të jetë e apliku- l Dekret-ligji 
eshme me teritorat qi flet ajo dekla- ! Z O GU I. 

I 

ra te. ! Mbreti i Shqiptarëve 
Anat kontraktuese: të Nallë mund I i mveshun prej vullnetit të popullit 

I 

t'i ootifikojnë, ma vonë. Sekretarit të i me fuqlnat sovrane të Shtetit, 
Përgilthëshem të Shoqëris se Kombe- l Si ndl glolë vendimin e Këshillit 
vet se deshirolnë qi ajo kouvetne të I Ministruer paraqit me shkresën Nr. 
jetë e aplikueahme edhe në terë ose I 1212 date 12.IX.928 të krp~ministris, 
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DEKRET ON: 
Art. l. Amnistohen të gjithë t' ara 

tisunit politik qi ndodhen jashtë Shte 
tit, të dënuem ose të pandehun për 
faje të parapame prej ligiës për faje 
politike datë 27.Xll 925, ( he tll bame 
para d~tës 1 Shtauer 1928 •ë c lët t'i 
drejtohen Mlnistris së P. të. Mbr,ndë 
shme dhe U! dekl i roj në se mbas kë 
nde] do te rrilnë të qetë c, he do të 
jenë shtetas të bindun nda] Iiglës. . 

Art. 2. Ministrija e P. të Mbr.-.ndë- 
shme deklarimin e t' ara.isun ! • ër ·ë 
cilin flet neni 1, i a transmeton Këshi 
llit Ministruer i cil• vendos rrë se i 

' ~ . . 
aratisuni përfiton nga kjo amn i, tie, 

Art. 3. 1' amnistuemv it u k/tt1eher . . 
gjlth pasunija e 1yne e konliskuerne, 

' I~ 

si mbas tlgtës relative, ose vlclta e 
në kjoftë se kjo a tit shitur. 

. Tiranë, me 19.IX.928. 
ZOG. d v. 

ZOG U I. 
Mbreti i Sbqjptarive 
. D E. K 1< E T O, N 

Zbatimin e këtij Dekret-Ligji t' a 
provuem prei Parlameutlt ~he urdhë 
non shtimin e tij në Kodet e Mbret 
nis si Ligië. 

Tiranë, me 28 Maj 1929 
ZOG: d. v. 

Dekret-ti gji! 
mbi importimin e 8 v, go 
nave pataks e doganore 
për nevojat e. popullit 

të Korçës. 
Art. 1. Përjashtohen nga tagri Do. 

ganuer 8 (tetë} vagona grunë qi ka 
sjellë afer kufinit Bashkija e Korçes 
nga jashtë për nevojat e popullit të 
qarkut ·të Korçes. 

Art. 2 Kjo Dekret-Ligjë hyn në 
fuqi që prej ditës se shpalljes në Pie· 
toren Zyrtare. 

Art. 3, Mlnistrija e Financavet dhe ! 
ajo e P. të Mbrendshme ngarkohen ! 

I 
I 
I 
I 

j Pranohet Konvencioni Nderkombë. 
! tar nen sh kruar në Ge neve ma da 1~ 12 
! Korrik 1927 mbi krijimin e institutes 

Zbatfmin e këtij Dekret-Ligji t'a.: j Ndërkombëtarë të Ndihmes së shoqi· 
provuern prej Parlamentit dhe urdhë- ! shoqishrrf'e lë populvet në rast kalaml. 
non shtimin e tij në Kodet e Mbret• i teti si mbss kopjes këtu ngjitur. 

, . I 
nis si Ligjë; ! Art. 2 

Tiranë, 11,1e 28 Maj 1n29 ! t~p D,kret-Ligjë nyn ne fuqi diten 
z o G d, v. ! e Shpalljes së tij në Fletoren Zyrtare 

' dhe mund t'abrogohet kurdoherë duke 
paralajmuar nji vjet ma parë Shoqënin 
e Kombevet. 

Art. 3 

Dekret~Lfgjij 
me zbatimin e kt'saj Dekret-Liglë. 

ZOGUI 

Art .. I. 

Mbreti i Sbqiptareye 
DEKRETON 

Dekr(!f-;Ligjë 
Art. I. Autorizoht.t Ministrija e 

Fi~;i.ocavet me i shtuem kapitullit 59 
«Ndihma të mieruernve të Malëslve të 

Mioistrija e P. të Jashtme dhe ajo 
e Financavet ngarkohen me zbatimin 
e këtij Dekret-Ligji. Shkodrës, të Kosovës e të viseve të l I 

tjera të Shqipuis» të budgetir, 928- 29 ! . . . . . 
i ë degës finance, shumën prej fr. ari I Mtnlstr, 1 Dreitësise 
316.145 (treqind e glashtëmbëdhet mij i H. Del vina· d. v . 
e nliqind e dyzet e pesë), rue përba- j Ministri i Arsimit: 
llue ketë shumë nga t' ardhunat e të ! . · : .. Xbafer Ypi d. v. 
mbraparnbetunavet ·të vjetit 19°27· 928. ! Ministri i P. lë Mbrendëshme: , , . I . ~ . 

Art. 2. Me fondin e shtume në ! K. Kotta d. v . 
I \ 

bazë t' artikullit të parë të kësaj ligje ! Ministri i t'io·ancavet 
do rregullohen të gjitha. veprimet e j M. 1 utulnni d, v. 
pagesave që [anë bamun mas datës ! Ministri P. Botore 
.31 Mars 1928 për sa i përket ndih- ! S. Vuçiteroi d. v. 

I 

më s të mieruemve të Mahin11ve e të l 
viseve të tjera të Shqipnis. I I 

Art. 3. Kjo Otkret,tigjë hyn në tu- ! 
qi me datën e shpalljes, i 

Art. -4. Ministrija e Financa vet asht i , Mbreti i Sbqiptarve 
e ngarkueme · me zbatimin e kësaj De- j Mbi proponlmin · e Kryeministris 
kret-Ligje. ! Nr. 105,1 datë 29- Vlll-929 

z o G u 1. . [ Si ndigiolë dhe pëlqejë vendimin 
i e Këshillit Mioistruer me datë 27-Vlll-28 

Ministri Bulqesis & Pyjevet 
' ' 

Musa Juka d. v. 

ZOGO I. 

Mbreti i Shqiptarëve 
DEKRETON: DEKRETON 

Zbatimin e këtij ·Dekret_-li~ji t' a- zbatimin e dekret-ligjit mbi pranimin 
provuem prej Parlamentit dhe urdhë- e lr.onvensionit Ndërkombëtare nensh 
no a shtimin e tij në Kodet e Mbret- krue në Genevë me 12 Korrik 19~7. 
nis si _L~gjë. · ~, mbi kriiimio e institutes Nderkombë- 

Tiranë, me 28 Maj 1929 tare te Ndihmes 
ZOG. d. v. Tiranë. me 20 Shtatuer 1928 · 

z o G d. V, 
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Z O~G U ·1. 
Mbreti ·1 Shqiptarëve 
DEKRbTON 

Zbatimin e këtii Dekret-Ligji t'apro 
vuem prej Parlamentit 'dhe urdhënon 
shtirnir; e tij në "Kodet 'e Mbretnis si 
tigië. 

Tiranë, me 28 Maj 1928 
Z·O G d. v,: 

Dekret-Li gjë 
Art. 1 

Nder 15 Komisionet e rregjistrimit 
të prodhimit të duhanit shtohet nga 
njl sekretar me rrogë mujore fr. ari 
200 (dpqind) të cilët do· të sherbejnë 
për dy -mue]. 

Art. 2 
Për t'i bamë ballë këtyne rrogave 

i shtohen Kap. 46 bandërol rroga e 
shpenzime të tjera e shtypje pullash 
për shkrepca, të budgetit i 928 1929 
të Mtnistris së Pinancavet ft'. ari 6000 
(giashtëmii) · tue i paksuern nga fr. ari 
3000 (tri rnii) Kap. 54 fonde rezerve e 
Kap. 58 Komisjonit për të nxjerrë rre. 
gjistracionet në Stamboll. 

Art. 3. 
Kio Dehret-Ligjë · hyn n~ fuqi- që 

nga data e shpellies. 

Art. 4. 
Me zbatimin e kësaj Dekret-Iigië 

ngarkohe t Ministria et Financavet. 

Ministri i 'Dreitësis 
H. Delvina d. v. . 

Minisiris P .. të Jashtme: 
I., Vrioni d- v. 

Ministri Arësimit • 
• I < 

Ministri P. Mbrendshme: 
K. Kotta d. v, 

Ministri i Financavet e 
M. · Tutulani d. v, 

Ministri i P. Botore e 
· Zav.Ministri Bulq. & Pyjeve 

S. Vuçiterni d. v, 

nancavet: : datr» c de kreti.mr. 
Mbassi u ndlglue e u .pel qye vendi- i N , .: rvetari I R publikës Shhipta, - 

mi i Këshillit. -Ministruer me datë j re, të mveshun prej vullnetit të Po- 
2-V'll-928 j pultit me fuqinai sovrane të Shtetit, 

DE KR f T OJ Mt i Mbi pror))n:·11in ! Ministrls së P. 
zbatimin e dekret-Hgjes mbi transfe- i Mbrc:nd.hrT1t·; 
rimin e nji fondi pre] fr. ari 6000 nder ! MbdS•i u ndlg'_ue e u pël ive ven 
kapituj të ndryshëm tl! budgerir 192e. i dimi i Kë hltit M11istruer me datë 
29, të Min!stris si! Financavet. i 3-Vlll 928, 

Tiranë, me 5 Gusht 1928 i DEKRE: OJME: 
A. ZOGO d. v; : zbarimi t e D :kr.c:t I gjës mbi zgjedh· 

• t : 1; \ . ~ 

Z O G U .I ! [en e tle;::utdve me 14 Mars 1925. 
I ! T, a ,f me 5 Gusht 1928. 
I i A. ZOGU d. V, 
I • 

Zbatimin e këtij Dekret-ligji t 'apro- ! Minimn A~ës(init: 
I 

vuem prej Parlamentit dhe urdhënon [ 
shtimin e tij në Kodet e Mbretnis s: ! 
Ligië. . I 

. • I I 

Tiraoë me 28 l'v\aj 19~9 i 
Z o G d. v. I . , I 

I 
I 
I 
I 
I 

Na, Kryetar] i Republikës· Shqip 
tare, të mveshun prej Vullnetit U! 
popullit me Iuqinat sovrane të Shtetit, 

Mbi proponimin e Mioistris së Fi- 

Mbreti ·i Shpip•arve 
D ex RE TON 

Dekr,t-ligjë · 
Si shtojcë e Ligjës mbi 
zgjedhjef e . depuretve , 
m~ 14 Mars· 925 

Art. 1. 
Prefektura e 1 iranës, dhe e Durrë 

sit për sa, i përket zgjedhjes së mi 
saver të Asembles Konstituente, dek 
retue me 16-Vl-928,, kartë me'<-qenë 
nli qark elektoral I përbasiikit · tue 
pasë për' qe-ndër të' 9 arkut elektoral 
Tiranën:'_, 

Art.' 2.' 
'fV • ( 

Art. 60 i ligjë!l 'mbi zgjedlijen e 
deputetve me i 14 ·Mare 1925, për S!l 

u përket Prëfeft\.t~ave të përrnenduna 
n' art. I të kësaj· s1l'tojcë ligje abro 
gohrt. 

. : .Art. 3.· 
Mioistrifi-ie Drejtësis- e Mi'-nistrija 

e P. të Mbrendshme ngarkohen me 
zbatimin e kësaj shtojcë- Ligje. 

Art 4. 
Kë!o shtoicë li~ ë hynë në fuqi me 

xs. Ypi d. v. 
Ministr! i P. të Mbrendshme, 
Za v. ·~-.:u's•ri i P. ti! Jashtme: 

K. Kotta d. v. 
Miuistri Finar cavet; 
M Tutulani d v. 

, ~ 
Ministri P. Botore: 
S. Vuçiterni d. v. 

Mi'1isl~i i Bulqssis & Pplevet: 
MOJsa Job. d. v. 

ZOfiUI. 
Mbreti i .,hqiptarëve 

, DEKRe1 OJME 
Zbatimin e ki i1 D kret-Ligli t'apro- 

- 
vuern prei P.1r\'.!11e 1it dhe urdhënon 
shtim n e tij në K ,J ~t e · Mbretnis sf 

I ' Ligjjë. . - 
Tiranë 'me 28 U1;;1j 1929. . 

ZOG.·d. \,.· 

Dekret -ligfl · 
Art. I. 

Akordohet Ministrive: Drejtësis, 
të Mbrendëshme, të' Jashtme,.Fina ca • 
vet, Arësimit- së P. Botore, dhe Eko 
nomis Kombëtare, nga nji kred.i' prej 
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Ministri i Arsimit : 
Xhafer Ypi d. v· ! . 

Ministri i P. të Mbrendshme i Ky Dekret-Liglë hy11 në fuqi qy. 
e Zav. Ministri i P. të Iashtme ! sh nga data e shpalljes në Fletoren 

K. Ko~t~ d.. ~- l Zyrtare. 
M1mstr1 1 Financavet e : 

Zav. Ministri i Bulq. & Pyjevet:l Minlstriia e Einancavet ngarkohet I ve në Bari, t'angazhuem e të mbaj- 
M. Tutulani d. v. j me zbatimin e btij [), kret-Ligfi, tun në dispozicjon të Drejtor is Për- 

Ministri i P. Botore l Kryeministri e gjithëshme U! Shëndetsis per sherimin 
S. Vuciterni d. V· \ Ministri i P. rë Mbreodfsltme: gratist të vobekve Shqiptar, çelet nji 

Na, Kryetari i Republikes Shqip- ! K KottA d . .,. . kapitull i posaçëm në budgetin e 
tare, U! mveshuo prej vullnetit U! po- ! M. . . . D . . Drejtoris së Përgiithshme në fjalë l inistri t reitësis: . . .... 
pulltt. me fuqinat sovrane të Shtetit ! H D 1 • d me emmn «shpenz me të klinikes , , . e vina v. 

D E K R E T o J M ~ I M .• t . . .•. 
11 

• i · syeve» mbi nji shume prej 5000 fr. ari 
.c ! IDIS ri I .,di.Sim t: .. . 

zbatimin e 
O 

1.. t 
1. 

. . . ; Xb y . d (pesëmii), tue marrë e mbartë kët, 
e5re - 1g1es për mbaitiee I • pa . v. . . .. •. . • . l . • shumë: 3000 fr. ari (trlmij) nt a Kap. 

nga OJI automobil M1,,1stri: Drejtësia I M1nlstr1 i financave 
të Mbrendshme 

111 
J h p· I· M T tan· 12 art. 2 <R(ogë për I nspektora të po- 

' '" as rme, manes- 1 • utu I cl . .-. 
vet, Arsimit, Botore, dhe Ekonomia ! Ministri i P. Botore: saçëm e Mjek Shëtitës, dhe 2000 fr. ari 
Kombtare. ! S. Vuçiterni d. v. (dymij) të tjera pre] kap. 16 "Blem'e 

I Tiranë me 20 Qershuer 1928. I MidstrLBuiqf!sis & P}'jeve barnash të ndryeshme etj. vegla te 
ZOG cl. "· i M. Juka cl. v. ndryshme dhe insrrumenta chirurgllke.. 

ZOG U I \ Z O O U I. Art. 2 K}' Dekret-Ligji! hyn of 
Mbrtti i Shqiptarl"Ye I Mltreti i Shpiptarve fuqie ç'pre] l Korrik 1928. 
~ E K R E T O N : l Mbi proponimin e Krveministris Art. 3. Ministrija e P.1e Mbrendë, 

Zbatimin e këtij Dekrete Ligji rs- ! Nr. 1714· 11 datë 12· X1·9l8 

fr. ari 8.300. për me ble e msjt deri 
në funt U! vitit flnaocjar nga nji auto 
mobil për nevojat zprtare. 

Art. 2. 

provem prej Parlamentit dhe urdhenon 
shrlmin e tij në Kodet e Mbretnis si 
Li gjë. 

Tirani', me 28 Maj 1929 
ZOGU d. v. Shpenzimet per këtë qellim kanë!, 

me u ba ballë prej fondit rezervë , 
pranë Ministris së Financavet. ! 

I Art. 3. : Art. l. 
Nii kaptinë e veçantë ka për me ! Përjashtohen nga t11gri doganuer 

I 

qenë e hapur në Budgetio e të pri- i gjithi! gfanat ushqimore, si mbas lis· 
shuravet të vitit financiar 19 ~8. t 929, I tes së beshkengliton, qi do t'tmporto- 

• l 
Art. 4. ! hen _prej Jugvsilavie (Diber e Madhe 

Shuma e quivalente ka me u zbrit I e Pizrend) për nevojat e ushtria qi 
prej fundit rezervë. l ndodhet në Peshkopi e në Kukës. 

Art. 5. j Art 2. 
Me zbatimin e kësaj ligjë ngarko- ! Listat qi do t'i sillen Zyrave Do- 

het Trupi Mioistruer. i ganore në ç'do rast për ketë qelltm 
Art. 6. I duhet të ienë të vertetuem prej Prefe· 

Kjo Deket-Ligjë hyn në fuqi nga \ ktlt të vendit, Prokurorit, Komandantit 
shpalljes në Fletoren Zyrtare. I të Batalionit e Komanda otit të Glinda- 
Ministri i Drejtësis i rmeris, dhe Dejtorit a Kryenepunësit 
H. Delvina d. v. · 

Dekret-Ligji! 

e Finances. 
Art. 3. 

Art. 4 

Sf ndigiojë dhe pelqelë vendimin 
e Këshillit Ministruer me- datë 6-Xl-928· 

DEKRETON 
a provimi e zbatimin e de kret- liglit 
mbi përjashtimin nga tagri coganuer 
të gjanavet ushqimore q I do t'impor 
tohen nga jugosllaviia për nevojat e 
ushtris së Peshkopia e lë Kokësit ba 
shkë me listen qi tregon sasinë e gja. 
nave ushqimore. 
Tiranë, me 14 Naoduer 1928. 

A. ZOGU d. v. 
ZOGUI. 

Mbreti i Shqiptarëve 

DEKRETON 
Zbatimin e k tij Dekret-Ltgli t'a 

provuem prej Parlamentit dhe urdhë· 
non shtimin e tij në Kodet e Mbret· 
nis si LigJl!. 

Tirane, me 26 Maj 1929 
A ZOCU d, v, 

Dekret-ligi I 
Art. 1. Për t'i bam! ballë pagesës 

së katër shtretenve në Kllmikën e s}'e· 
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shme ngarkohet me zb:.timin e kësaj I ~hpen~!me p~r veshje-mbathjen e pa 
Dekret,Ligjë. . . . .. . 1 nme fr. art 11.000 e nga Art.. 2 

Ministri Drejtests: I "maqlna e material per përmirësime 
H. Del•ina d. v. I veshje-mbathje., 6.000 fr. ari, gjith- 

Mlnistr[ i Arësirnil: j seit fr. ari 17.000, të Budgetit 1928· 
Xh. Ypi d • .,,v. 1 29 të Komandës së rnbrojtes Kom- ' , 

Ministri i P. të Mbrendëshrne e ! bëtsre e me i-a rnvesh këtë shumë 
Zav. Ministri i P. të Jashtme: I kapituilit 13. blernje kafshësh e paii- 

K.. Kotta d. v. j me t~ tjne", po të atij Budgeti. 
Ministri i Pinancavet ! Art 2 

M. Tutulani d. v. i Ky Dekret-Liglë h)'D në fuqi q)'sh 
Ministri i P. Botore : i prej datës së shpalljes në fletoren 
S. Vuçiterni d. v 11 Z t 

yr are. Ministri i Bulqësis & Pyjevet: ! 
I 

Muaa Juka .d: •. . . i Mioistrija e Pinancavet ngarkohet 
Na, Kryetari 1 Republikës Shqipta- 1 t • k ... 

0 
k t Li .. 

· , me z ,at1m1n e ëii] e re • tgJt. re, të rnveshun prej vullnetit të po- ! M' . . . D 'të • 
• 1 101str1 1 re1 sis : 

pultit me fuqinat .sovran~ _te ~hteht, i H. n,lvina d. v. 
Mbi proponimln e M101str1s së P. I M' . t 

1 
• A · ·t 

I ims r 1 rsrmt 1 
të Mbrendëshrne, i Xhafer Ypi d. v, 

Mbassi u ndiglue e u pelqye ven- l Mi . t,.· . P të Mbrendëshme: , . M' . d K , DIS . I 1 , dimi i Kështlht mtstruer me ah. , 
26·VI 928 

DEKRETOJM~ 
zbatimin e dekret-ligjës mbi trausfe 
rim kreditash në budgetin e Drejtoris 
së P. të Shëndetsis per angazhimin e 
katër shtretenve ne Kliniken e sjeve 
të Barit, për sherirn e mjekim gratis 
t' atyne të vobekëve që lëngojnë në 
sëmundle syesh. 
Tirane. me 30 Qershor 1928 

A. ZOGU d. v. 
ZOGU I. 

Mbreti i Sbqiptarve 
DEKRETON 

Zbatimin e këtij Dekret-Ligji t' a 
provuern prej Parlamentit dhi Urdhë 
non shtirnin e tij në Kodet e Mbretnis 
si LiglP •. 
Tiranë, me 28 Maj 1929 

2. O G d. v. 

Dekret-LI gji 
Art. I. 

Autorizohet Miotstrija e Financa- ~ 
vet me bart nga kapitulli 8. Art. 1 i 

Art. 3. 

Zav. Ministri i P. të Jashtme: 
K. Kotta d v· 

Ministri i Financa vet: 
M. Tutulaai d. v, 

Ministri P. Botore : 
S. Vuçiturni d. v. 

Ministri i Butqësls & Ppievet : 
Musa Juka d. v. 

Na, Kryetari i Republikës Shqip. 
tare, të mveshun prej vullnetit të po. 
pullit me fuqlnat sovrane të Shtetit. 

Mbi proponimin e . Komandës së 

P. të Fuqis Armate. 
Mbassi u ndigju t- e u pëlq)'e ven 

dimi i Këshillit Ministrµer. 
DEKRETOJ ME : 

provuem prej Parlamentit dhe ur 
dhënon shtirnin e tij në Kodet e 
Mbretnis st L'gië, 

Tiranë, m- 28 Maj 1929 
ZOG d. v. 

D. kref-Ligf I 
Art. I. 

Urdhën.m t e nenit 74 të Llglës 
mbi zgledhjen e misave të Dhomës 
së Depu etëv t, për pagimln e shpër 
blirneve deri në ditën qi zgjidhen të 
tjerët; në :bazë të ven+irnit t' Asa 
mbles Legjislatve me datë 7 Qershor 
1928, ka aplikim dhe për misat e Se 
natit. 

Art. 2. 
Kjo Dekr, t Ligië '1.JM në fuqi nga 

data e shpalljes. 
Art. 3. 

Ministrlja e Flmncrv t ngarkohet 
me zbatimin e kësaj Dekret-Ligjë .. 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarëve 

DEKRETON 
Zbatimin e këtij Dekret Ligji t' ap 

rovuern prej Paria 11e1tit dhe 'urdhë 
non shtirnin e tij n : Ko.le: e Mbret· 
'nis si Llglë. 

Tiranë, me 28 maj 19~9. 
ZOG. d v. 

Dekret-Ligji! 
Art. 1. Tue marrë car dsyshë ko 

rren e keqe të k' tij viti, ndalohet eks 
, portimi i misrit, i elbh e - i gruoit 

Zbatimin e Dekret ligje a mbi trans· dhe lejohet importimi i I' rë i misrit 
ferirnin e nji krediti ne Budgetin e pa taksë doganuer d~ri me 15 Ko 
ushtrimit financiar 1928 29, të Ko- rrik 1929. 
rnandës se P. të Fuqis Armate. Art. 2. Kio Dekret-Liglë hen në 

Tiranë, më 9 ftorrik 1928 fuqi qysh prej ditës së shpalljes në 
A. lOGU d, v Fletoren Zyrtare. 

Z O G U I. o Art. 3. Ministrija e Ptnencavet 
Mbreti i Shqiptarëve ngarkohet me zbatimin e këtil Dekret· 
DEKRET ON L' ·· . lg)l, 

Zbatimin e këtij Dekret· Ligji t' a, 

BKSH



8 FLE·TO R JA ZYRTARE 2 K orrUc · J;f}Z~ ..• ---- ,.. ~ ' ' .. . •.. .. .• ~-- -~ .. ,. . 

. Mbi proponimin e Minis i ris së. Pi- 
·Mbreti i 'Shqiptarëve nancavet. 

DEKRETON ' Mbasi u ndigjue cu palqye vendi· 
Zbatimin e këtij Dekret Ligii t'apro- mi i· Këshillit Ministruer me datë 2 

vuem pref Parlam-ntit dhe urdhënon Gu~•Jt 19~8. 
shtimin e tij në Kodet e Mbrttols si P E K R E T OJ M i:: 
Ligjë. • Zbatimin e Dekret Liglës së nalt- 

Tiranë, me 28 Mai' 19!9. përmendun. 
ZOG. d.·v. 

Art. I} Ndër molsinat Shkod. r, 
Diber e · Kosovë 'ku asht në veprim 
Kanuni i, L~ k Dukagjinit, "e i Sken 
derbe ut, të gjitha çështier' e trashigi 
mis që rrjedhin çë prej nji kohe pa. 
ra hymjes në foqi të Ko<Jit Civil të 
ri do të zgjidhen nga aoci e nji Gjy. 
kalorie' të· kryei;ueme prtj Gjpqt11rit 
Paqtues me dy antsrë të zgiedhuh 
nga Këshilla Administrative e vëndit, 

Art. 2) ·Ante_rët e _~gjedhun p;i:j 
~ Këshillit Admintstrariv do të jenë prej 

Mioistri·i P · Mbrendëshme; pers6nash qi· klinë dijeni mbi ~~ko- 
K. Kotta d v. ne te vëndit dhe 'mbi Kariunfn .- e 'Lek 

Z·O GU ·1. 

Dekret-Li gjë 
Art. 1. l 

Për të mblue shpenzimet e lotaris : 
se Shtetit për rrogë e shpenzime të 
ruirylihme autorizohet të çelunit 1: Kap. 
(69) ter. në budgetin e ushtrimit 928, 
929 të Mioistris së Financavet me 
emërtim shpenzime për lotaria e Shte 
tit. 

Art. 2. 
t,ll! ~apitullin e r ërmendun n ,Art. 

(1) U! bartet nii fond prej fr. ari 7 000 
(shtatëmti) tue e paksue nga kap. (58} 
Komis, për të nxjerrë rreaiis, në St:i 
mbollë të btidgetlt 19:!8' 929· t~ Mini- 
stris s~ Financavet. 

An. 3. 
_Kjo Dekret L'glë hyn në fuqi me 

ditën· e shpalljes në Fletoren Zyrtare. 
Ari. 4. 

Me zbatimin e kësaj Dekret-Liglë 
ngar~ohet .Ministria e Financa vet. 
Ministri i Dreltësis : 
H. Del._._.d. v. 

Ministri i p; ~ Jashtme: 
l Vrio!li·d. v. 

Ministri i Arsimit: 
. Xb. Ypi d. v. 

fi 

Mioistri I Financa vet: 
, M. · Tatului d. v:. 

Minis•ri i .P. Botore e 
• I 

Z:iv. Ministri i ,Bulq. & Pyje: 
Sali ,Vuçiterni d. v, 

Na; ~~tali) Re~~b!ikës Sh,qipt~-. 
re, të mveshun pre] vullnetit lë popu 
llit me fuqinat sovrane të Shtetit, 

A ZOG d, v. 

ZOG U I. 
Mbreti i Shtaiptarëve 
DEKRETON 

Zbatimin e këtij Dekret ligji t' a 
provuem prej Parlamentit dhe urdhë 
non shtimin e tij në Kod t e :Ybret 
ois si Ligjë, 

Tiranë, me 28 Maj 1929 
ZOG .4· v. 

Dekre_t:Ligjë 
mbi shikimin' e padinave 
të vjetra 'trasbigimore ndër 

Malsi - at ku· zbatohet 
Kanuni Xhibalit 

Dukagjinit e · te Skënderbeut ·- dhe do 
të keni!" vote konsultative. 

('. • ' t • 

Art. 3} Në gjykimi1·e padrenave . ' . )• 

re nalt-për~eo'dun'a "aplikohen zakonet 
• I '-,.I t., 

e vendit d_he gihhë dispo~.itat e Ka. 
nunit te Lek-Duk!'iil~it; e ~t~1Skeoder 
beut, .t,: Ç'jlat .PU..~ j_~n~. ~në~_kU!ldJrsh· 

tim ·me rregullin puqlik cfh~; --~~ ·~:.: 
konet e mira. 

Art. 4) Vendimet e G;ykatave si 
për- tregucme apelohen mbrenda 20 .. '. [; ,. 

ditëve çprei komunikimit.. veffm me 
nji kërkesë. aoelore, pa garancie e pa 
formalitete't1e tjera në Gjykatën e 
Shk. Irë të Prefekturts; e cila shqyr- 

,r 1 

ton çështjen tue pasë nhe dy anëtare 
, _. r-:r'•._~:'; .J« 

me votë .konsultative.të zgedluin prej 
' Këshillit. Administrativ të Prefekturës 

" 
midis persona vet ,.;qi .~anë1 fiiJfnit e, 
caktuem e në nenet e ma s P.ërQJç, 

Art. 5) Vendimet si ato t~ shqvr. 
tuëme në gj9qet, e paqit ashtu edhe 
atf te Giyqit Sbk. lrë,: nuk janë të, 

diktueshme. · " · · ~' 
Art. 6) Kio Dekret- Liglë hyn në 

fil qi qysh prei ditës së shpailies. 
' . . . 1· I 
Art. 7. Ministria e Dreltësis dhe 

\.. i - ,._ 
ajo e P. të Mbrendshme ngarkohen 

' . 
me zbatimin e kësaj Dekret-Llgie. 

' Ministri i Drejtësia : 
H .. Del vina d. v. 

Ministri i Arësimit : 
Xbaiei: Ypi d. v 

M, nistri- i P. te Mbrendsl)me e 
7.&v. Minis·ër i P. të jashtme ; 

K K~ta d -, !· 
Mi-nistri i Financavet : 
~' Tutulani d. V. 

Ministri i:P~ Botore :;1 · 
1 

.,, 

S. Vuçiterrri d. v • 
Ministri~ ·Bulqë;is & Ppjevet ; 

~ ', 1 I ' .•.• • 

lfuaa· Juka d. v .' 

; Na, Kryeta1ri i Republikës ShqiQt~ 
rt', të mves~ug prej vull~~.tit t.ë p'o~ru: 

\; L ~' •' (,,._ • :! ' .,i 

!11t, me Iuqinaç sovrane të Shteiir. 
_, . 0 li \)I ~ 

Mbi proponimin e Miolstris së 
Drejtësis~' .·. ~ 

Mbasi u ndlgi!}e ë u pëlqye ven- 
4imi i .K611hi1Ut Mioistruet- _}lie .datë 
2~,.V)·9)8. _. ~"· L,j •.. , 
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·· .. • 9 !I ·~ ,a: '.· ,1 ., :.J>,~r~!~~lgjJ .. r,;' • 1 :• , : ~.. • •; I , .. D.:KRE!?~~E.. . 

·, - , . . t, · I Zbatimln e Dekret L1g11t m b1 .ahi- 
••• ~ l! J ' I ""'., _ I. I _ I!' • ' • J •. •. L,f;, 

n . _ _ , . Art. ·1. . ., .. · - V ~: , .-· • • • • ' t kt min e padi nave! ië vieir'a trashigi- 
. ·. Au~oriz_ohd ~Jitja e fond.it fr. ari 45'.000 (Jyzetepesëmij)'n~ Kap. 11 more nd.1:r_mal,in1t k~_zb~toh;t X•-: 

Subvencjon .1 Klerit të Budgetit 928-29 së Mihistris P. Mbrendëshme tue pa- 1 nuni Xhibalit, • 
su·e.·ket~. nga ~udgeti 1.926 29 të deg.ave t~ -~d?eshin~ si viion: :;_ :.. . • 11 Ti_ran,, "më 30 Qershuer _19211:·.-- i::: 
M1p1str1s së frnancavet. Kap. 58 Komisioni pc r të nxl- rrë · ., Fr. ari A. ZOuU d. Y· ,, 

.• ,., \ .regj. në Stamboll. ..• ' s:00o _ •.. Z O G U· I. ··· .., ·~ · ·· 
Mlnistris së Drejtësis: • 8 Shpenzim. për Komisionin që , • ~breti _i Shqiptarëve ._,_ · • 

pregar, ligjtt.... lO.OOO ·,. DEKRETP~~ • ,, . . 
Ministris se P,. Mb .endshmes ,, 26 Shtyp. pasa port. Statistikë ! ' ' -Zbatimin e këtij •. D:~reJ~tigri ~'·a~:.. 

qa. kore e tit ra.... 5.000 aprovuem 'prej P:Jrlamtotf' dht u~dh-:O'. 
,, 10 Shpenzime per Zyren e Shtypit.. 5.000 non ~b~ti.miri 'e' tij· në Kodet e·' M&rt7. : 

• . , nis st hg1ë • · ·• 3 Udh~t1me e diete ushqim . . ' -. . . L •• : 

kuajsh..... ' "s:ooo · , r.1.ranë, më 3 9ershuer }_92~. ': .·'·' 
,.. •• 1: 

1 1 •·-1• Z- O G. d •• v. 
7 Shpenzime per Shkollën e 

Muzikës.... - : •. ~, 5.000 . Dekret-L•~•1 ' 
39 Thir] e e p kohë h .. ' ·""lii • . er. es me oen arme 1p·· .,' t.:·' .. -. • .;._.i.ts·b. "ti . 

të rezervistëve.; 10.ooe el'-' .8:~~~~~~~-i u~. e. nn ~ 
· djete' per _nëpunsit ~iv~~4·_ e -. 
oficerët . <;1 Giindermerlsë .·,.: 

Mlnisms së P. Jashtme: 
Mini~tris së Bulqësis: ,, 

Ministris s' Arësimlt: 
r ' • 

Fuqive Armate: 

Art. 2. 
Kë]o Dekret L'gjë hyri në fuqi uë diten e shpalljes, 

" :Art. 3. 

9 • 

Mlf zbatimin e kësaj Dekret-Llgië ngarkohet Trupi Ministruer, •0.-, ., 

Ministri i Drejtësia: Ministri i P. të jashtme: Ministri i ·Art!!,imit: 
H. Delvina·a. »: 

Ministd i P. Mbrendshme: 
I. Vrioni d. v. 

Ministri i Financavet; Ministri i P: Bo 'ore e 
Zav. Ministri Bulq. & Pyj. 

5. Vuçiterm d. v. K; Koita d.' v: M. Futulani d. v. 

Na. Kry11ari i Republikës Shqiptare, .të mveshun prej vullnetit të popu- 
llit me ·fttQinat sovrane të Shtetit, . , 

Mbi propooimto e_Ministris së P. të Mbrendëshme; · ~· 
, '" • ~. 1.· • 

Mbas~i u ndigjue e u pelqye yendimi i Kë htllit. Mioistruer me datë 
2- Vlll-928. 

O E K R E T O J:M ~ . •• • ' . f .,. ' 

Zbatimiu .e Dekrer-Llgjës mbf trensferimin e nji krediti prej fr. ari 45 000 
r ushtri~it. fi~ancja/ 1928,.!9, t~ dega ve të dryesh~e 'ne kapitulli~ 7 subven 
clou i klerit- të Budgetit 1928-29 të Ministrls së P. M.breodëshme. 

• . ~ • - • J • 

Tiranë; me 5 -Gush: 1928 A. ZOGU d. v. , 
• ' J J • t •• 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarëve 

- I. . ~ 

O, EK RE TON 
.• J j ' 

•.•. , Z~bali~io e këtij _Dekret-LhrH t' a~.rovuem· prej [Parlamentit dh ! . 
. non s~tiryin ·e tij në ·Ko~d e Mbrdnis ~i, l-!Jt-e, . 

• , Jiraµ~,, me 2~ Maj 192_~ 

urdhë- 

,. ., \ 
..... 
l' I 

Art .• ~l. 
Shpenzime udhltimi epen•: 

a) Nepunsavet clvil e Oficewet •• 
Gjindarmeris të përherëshëme ti pfr 
kohëshëm e zëvendsa- të ç'do katego 
rije që të "jetë '.'dhe'. qi: ti· fty.rojnë\• në . 
kuadro kur ngarkohen :me '.punë zvr• 
tare me dalë jashte v.:ndit të 'aepuo 
sis së tyne, mbrenda ose .Jashtë Stiqip. 
nilet.: . C. . '! r : L ~: l: . : .' .l 

b) Nept(nsavet qi thirren"rigi ·au-. 
toritetet kompetente për spjr~iinën e:: 
rifenn~ zyriet në qendër, ?. (' ..• 
"'1• .: : • ·• Art. 2. ~· t, ..,. ' 

Nëpurisavet ç'do kategorljd qi të 
jenë nuk mund të p!rfi~ofnë nga shj,en 
zime t e udhtimit~e dfetal kur në ko 
hëd ~ 'lejës së tyt1e u ·ngirtbhei '.:faret 
prbviiorisb't e p'ër niloitJi ·toiie''lo m·. 
leper se trl dltë '~'do· jnjl sh~rbtm it;r! 

. • • • • fl O •• , C ti t, . . • • 

tar' qi nulc i' trazon · 1e·je ·pusbimlC Në 
qoftë se ;~hetbimi i 6gatiluem l)'p~ 
kohë ina f~ gf~f,i, a•ëliertngreher tefk 
e fillo, 'zprta'r1shf · peritdhl e ni§jo~ft 
te ngarkutm. _ ~- : 1 , . 

,.. - .•• ;- /4..4,_,. '..: .J::""-,.S:__[] ~ :~ 
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10 PLETORIA ZYRlARE 2 Korrik 1Q29 • 

Art. 3. I të familjes I nepen mbas numrit të ! ne vëndin ku e kaoë ndeien e vet. 
Nl!punsat qi tue pasë ardhë prej j pjestarvet në bazë të pasqprës së j Art. I O 

qarqeve në qendër me leje për punë / shpenzlmevet t' udhëtimit per oëpunsa i Dietet ose pagesat e perditshme 
vetjake piqen me Ministra e Zprtarë ! tue marrë paraspesh rangen apo kla· l u nepen U! gjivh nëpansavet çdo ka. 
të naltë të Shtetit tue referue çeshtle i sen e tyne. Per fëmijë qe janë ma te ! tegoria qi të jena për numrin e dit. 
zyrtare, nuk kane U! drejtë shpenzi- I vegjel se 3 (tri) vjetësh s' paguhet j vet qi kalojnë Jashtë vendit te nëpun 
mesh udhtimi as dietash. gja. Për fëmij prej 3 vJetsh e deri ne i sis së tyne kur janë te ngarkuem me 

Ashtu edhe nuk mund të përfitojnë 6 vjetsh paguhen për udhtim gjysa e ! punë Zyrtare. 
nga 1hpenzimet e udhtimit ata zyr- sasis qi i takon ç'do pjertarit të fa- l Art. 11. 
tare, dhe ata qi s'kanë ketë cillsi, qi miljes. Sa për :plaçka konsiderohet si i Numri i ditve qi ngjate ndhtiml 
tue pasë ardhë nga qarqet në qendër çdo antar familje i rritun. l llogaritet prej ditës së te nisunlt deri 
per pune vetjake, ne kohën e ndeiës Art. 7. mbrenda ditës se mbrritunit tue aje. 
ne qendër marrin prej qendre ndonjl Për veç shpenzlmevet t' udhëtimit hë rrugën ma të shkurtën. 
misjon z,rtare. Por djetet e ryn, fi. ! nëpunsi ka te drejtë të .merrë vetëm Njifet e drejta e djeteve dhe ne 
llojne. qyshe n' atë ditë qi ju filloni i / për personin e tij edhe nii dje të U! rasë. ndalimesh. "forza maggiore» p~r 
tyne l ng~_rkuem, me. urdhnfn e 1aukto. i përditëshme e cila llocaritet mbrenda tregim kurantane, aktarma, mbyllJe 
ritetit kotilpetent; "'gjith ashtu nuk l Shqipnijet ne 20;, mbi rroge mujore. udh, urdhën epruer e tjt.ra. 
mand te perfitojnë nga shpenzime l Për udhtime jashtë Shqipnijet dje- : Art. 12- 
udhthpi dhe familjet e nepunsavet të i t~ dyfishohet. ! Në gëzon të drejtat e dletëvet nji 
•~rtuemun me misjone zyrtare mbre- ! Art. 8. i nëpunës I emnuem rishtas. 
nda ose fashte Shqipoljet. i Piestarët e familjes qi kanë të i Per inspektime në vend ku banon 

Art. 4. j drejtë pl!r shpenzime udhtimi janë j faD>ilja e inspektuesit jepet 1/1 (nil- 
Spenzimet e udhtimit epen nëpun. ! grueja, djali dhe v llau mashpote se l gjys@) diete (per familje kuptohet 

savet dhe familjevet U! nPpuasavet \ 18 vjetsh ose U! pa zotët. në jetese, i grueia ose priadl!rit dhe vllaznit te 
nder teto rasa : ! çupa e motra të pa martueme ose te :pa ndamë.) 

, a) Kur olpunesat 1hplrngul1n ose li veja, baba, nana, gjyshi, gjyshja, me· Art. 13. 
em,ohen detinitivisht ne ndoaji vend l sa e nipi qi ,. ssht i :zoti i punës, Nëpunsat të ç'do ltategorijet qi H! 
tjeti, lrusjellln familjen, l dhe qi ushqehen prej nëpuasit me te jenë qi ngarkohen në misione U! ç'do 

b) Kur nepunsaytt u sh,11et ne- I cilia jetojnë në uji strehe. lloji, mbrenda ose jashtë Shqipnijet, 
punesfja e mbettn iasht kua.dros e i Per numrin e pjestarvet të famil- . si edhe ata ki ngarkohen per me sho 
ktheheu me familjen me vedi deri· në I jes nëpunësl <!o të paraqesin nJi dish- qnue të hue] qi vizitoj ne Shqipnia, 
•end (mbrenda Shqiooijet) ku kinë I ml (declaracion) të nënshkrueme prej shpenzimet e udhtimit e djetet u pa 
bantmfa e tyne. I tij tue çisqë plestarët e familjes qi e guben si mb11 art. 5. e L 7 te klsaj 

c) Kur n!paasat vdeafa ne sher. j ndjekin dhe moshën e t1ne. ligje. 
bfm ose o' udhtim per në vend ku I Art. 9. _ Art. 14. 
Jane emnue e familja kthehet per deri : familjeve te oëpunsavet ti' vde- Per Deputet, Ministrat, ish Mfois- ' - 
~u e ka banimin mbreoda, Shqipnls. ! kun qi paraahef Art. 4 (c) paguhen : trat per te cilët ç'faqet nevoja te der- 

- I ' An. 5. ! shpenzimet u udhtimit po i k@rkuem : aohen neper misione o ngarkime zyr • 
. Shpenzimet e udh1imit e nepun. l mbrenda 6 muejvet nga data e vde- ! tare te oalta diplomatike, shpenzlme! 

. I •• ' ' 

savet e te oficjerëvet të GiindarmerU!s i çjes e i nepeo iltij qi ngarkohet me, : per udhtime djetet do te caktohen tue 
I ' • 

e të pjestuvtt të familjevet te t701 I kujdesin e familjes se te vdekunlt. i u marre per baze rroga ose sh perblimi 
ri edhe te bartjes te plaçkavet te t1ac I N'asht se kuidesija ndahet ne disa 1 ma i oalte qt kane pasun. 
paphen t~e .ka~ulue · ~i mbas pa,- vete pjesa e sejcilit i jepet lr11jdesta.: : Këtyne me vendim të Ke1hillit Mi- 

·
!QJ'rë, ~e blshkaogjftur. e cila ban nji I rit të ngalcuum; Ne rasë qi familja e I nistruer u epet oii shtesë djete· tue u 
pjese të paadame H! kesaj ligje. nëpuoait te vdekuo jane të vogjël e marre paraayesh raodsija • misjooit 

An. 6. j pa kujdestar, 1bpenzimet i epen atij I perjashta ashtu dhe shtrejtëslja e ve- 
Sbpeaimet e udhtimit p).:starve qi ngarkohet me sjelljen e familjeve ndlt ku vejne n'udhetim. 
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Pasqyrë! 
Mbi shpenzimet e udhtimit e nëpunsavet civil c t' o 

ficjereve të Gjindarm; riës 

Udhtime p!!r vehte e për I p t a ç k a 
çdo piestar familje 

'

Jasht - Sh ... Mbrenda Shqipnijet Shqip Mbreoda q1pn11et 

Avullo- Auto I Mba Avutto-1 Auto 
ose Kai. . s ose I Kai. 

re karr., tarifës re: karrocë 
Mbas I' ptr për -- Mbas per k. n., për 
tarifës k. n., ditë _!!riffs përkuin. ditë 

1 
_ 

Klasa Fr,_11r1fr. ar. Klasa fr. arë, jfr. ar. 

Klasa e 

Ne punë sis 

Jasht 
Shqip. 

Nëpunsat civil dhe 
Oficerët e Gjin 
darmeris tt! ç' do 
kategorije me rro 
ge fr. ari 400 e 
naltf. I. ! 0:15 ! 7.- ! I. 

Me rrogë fr. ari 
300 e poshtë ..• 11. I o.rs I 7.- I 11. 

O 07 5. 

0.07 5. 

V. O. Plaçkat qi çdo në punës ka të drejtë me marrë në vehte ja rë: për një 
personë të verem të oëpuot!sit 1 quiotal ose 1 kat. Per nji familje prej 
2 5 përsonash 7 kuintal ose 7 kusi. Per nji familje prej 6 persona-h 
e nalt, 10 kuintal ose 10 kuat. Automobilat engage llogariten për jo 
ma tepër se ka•ër vende, dhe sasiia e 1pne do të jetë e dtsponueme 
prej Ministrive, e të Koma odës P. të Giindarmeriës, ngarkuesit e rr, i 
sjonit. 

Art IS 
Bashkë me dokumeota të vertetue- 

me rregullisht për shpenzime udhtimi 
e dietë, i lypet të paraqitet dhe urdhë 
oi i autoritetit mbas të cilit udhëtim! 
asht i disponue. 

Np paraqitja e këlij urdhëni per- 
j.ashtohen ata rasa kuer llgfl!t e veça 
(nta parashkruef në inspektimet perio 
dike ose hetime të de!yrshmn (si ngja• 
rle te dukëshme e të tjera.) 

Ari. 16 
Zbatimi i k!!saj do të babet me nji 

rregullore t~ veçantë. 

~ Art, 17 
Të ~iithë ministrinat janë të ngu 

kueme me zbatimlo e kësaj Ligie. 
Art. 18 

Kl'jo ligi!! hyn në fuqi prej da'ës 
se shpalljes në Fletoren Zyrtare. 

ZOGUI 
Mbreti i Slaqi11tareve 
DEKRETON 

Zbatimin e Dekre-Ligli t'aprovuem 
pre] Parlamentit dhe urdhënon shti 
min e tij në Kodet e Mbretnis st Li· 
gjë. 

Tiranë, me 28 Mai 1929 
ZOG d. v. 

ZOG U f. 
Mbreti i Shqiptarvet 

Tue pamë vendimin Nr. 9 date 
21.1.929 të Këshillit Administrativ t·Ar. 
kës së Pensioneve Civile, paraqit me 
shkresën Nr. 1010 datë }6.IV-929 të 
Kryesis së Këshil lit Ministruer, si dhe 
Art t , 10 të Llglës së pensioneve. 

DEKRETON 
Aprovimio e vendimit të sipër-përme 
ndua të Këshillit Administrativ t' Artës 
së pensioneve tue urdhënue lidhien 
e nji p nsioni prej f •• ari 57 (pesëdhr 
tesbtarë) në muej Z. Lluka Papavramit 
ish mësues, mbasi ka mbushun mo 
shën 68 vjeç dhe ka shërby q,sh prej 
datës 10 Xl-1917 deri me t-IX-1928 i 
njihen si kohe shërbimi 10 vjet, 9 
muej e 2 dite, dhe tue nisë pagesa e 
pensionit nga ana data e nesërme e 
largimit te tij i,ga detyra me 2 Shta- 
tor 1928. 

Tiranë me 20 Prill 1929 
ZOG. d ..•.. 

Ministri i Fioaocavet 
M. Tutulani d. v. 

Dekret .. Ligjl 
mbi zbatimin e afatit për 
përjashtimin nga tagri do· 
ganue r të misrit qi asht 
nevoja t'impor ahet 

Art. I. Afati i treguem n'art I të 
shtoicëliglës me datë 4 Qershuer 1928 
zgjatet deri me 15 Korrik I J28. 

Art 2. Mioi-.trija e Pinanc vet nga, 
rkohet me zbatimin e kësaj Dekret 
Liglë, dhe hyen në fuqi qysh nga da 
ta e shpalljes në Fletoren Zyrtare 

ZOG U I 
Mbreti i Shqiptarve 

DE.KRETON 
Zbatimin e ke1ij Dekret-Ligji t 'apro 

vuem pref Parlamentit dhe urdhënon 
shtimin e rij nëkodet e Ligte. 

· .. Tiranë. 28 Maj 1929 
ZOG d. Y, 
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Dekret-Ligji! 
Art. J. · · Shtohet në budgetln e ushtrimit 1929 30 të Gjlndarmeris nen 

Kap. 21 Rrogë oficeri e personeli civil Fr. ari 39.480 
" 29 • graduat! e gjindarmi ,, 140 160 
,, .30 Ushqim oficerash • 5.256 
• 34 Qira ,, 15.104 

Art. 2. Fondi I Fr. ari 200.000 (dyqintmijë) qi i shtohet 
budgetit të Gjiodarmeriës si mbas art 1. të kësaj 
Dekret-Ligië paksohen nga kapitujtë të budgetit 
te degave të ndryshme si vijon: 

Ministria t Financavet Kap. 43 Rrogë personeli 
,, 52 Kthim tagerash 

Fr. ari· 12.000 
4.000 • ,, 60 Ndertime meremetime ,, 4.000 

Ministria e Dreltësis • 1 Rrogë personeli ,, 8,000 
,, P. Mbreod. " I ,, ,, ,, i.COO 

" • • 13 " • (Shëndetsije] ,, 2.000 
Ministria I P. Jashtme • 1 Rrogë të ,, ,, 9200 

" • • 4 Shpenz, ndysh. Perfaq. • 2.800 .. e P. Botore ,, 1 Rrogë personeli ,, 12.000 

• e Ekon. Komb. » 1 ,, ,, ,, 6000 
,, • ,, • 2 • " me kontratë ., 4.000 . 
;; Arësimit ,, 9 Shpenz. gji th. per shk. prof. 10000 

Kom. Mbrojt. Kombëtare. 7 Të pergj. U1 Trupavet. " 10.000 
' 

• " " ,, 15 Blemje mirmajtje mate- 
rialit t~ Xhenjos' • 18.000 

•• " ,, " 16 Shpenx. autogrupi 
Ofiqenës • 20.000' 

• • • " 19 Shpenx, per thirri e nen 
armë· për Manever. • 20.000 . -~. 

20 Shpenz. Illlestare për ngre- • • " ,, 
fjen e funkcjonimit te 
depos së rritjes 
së kuaJvc:t ,, 50.000 

Art. 3.- Kjo Deli:rtt• Ligjf hyn në.fuqi me ai ten e shpat\ [es në Fletoren 
Z1rtare. ·' 

Art. •t Me zbatimin e kësaj· Dekret-Ligjë ngarkohet - Trupi Ministruer 
Ko•anda e Mbrojtjes Kombëtare e Komanda e P. e Gjindarmeris, 

Kr1em;nistri e, 
Ministri i P. të Mbrendshme: · · ··ic. Kotta d, v -. Ministri i DrejU!sis: Ministri i P, të Jashtme 

H. Delvina · d. v, · R. Fice d. v: 
Za\'. Ministri i Arëslmh: 

H. ,Delvma, d. v. 
Ministri i Pinancavet: Min. i Ekon. Kombëtare: 
M. Tutulani d. v. :Muaa Juka d, v. 

Dekret-Llgjlf 
Mbi transferimin e nji kon 
trollorit · të Ministris së Fi 

nanca vet në Këshillin 
Kontrollues 

Art. l. 
Shtohet në ·kuadrin e personalit të 

Këshillit. Kontrollues nji Kontrollor 
me rrogën mueiore fr. ari 330 tuej u 
hlekë prej kuadrit të Ministris së Pi· 
nancavet. 

Art, 2 
Për me i ba ballit pagesës së rro· 

gave të tij për kohën · 1 1Shtatuer 928 · · 
deri 31 ~tars 1929, bartet prej kapi 
tulli! 39 rro .e personali të Budgetlt 
t' ushtrimit 1928 1928 të -Minlstris së 
Fmaccavet, në kapitullin 33 «rrogë 
personale t~ Këshillit Kontrollues nli 
shumë prej fr. ari 2310 (clymij e tre· 

' qintë e dhetë.) 
Art. 3. 

Kio Dekret-Liglë hyn ni fuqi me 
Shratuer 1928. 

Art. 4 . 
Ministrija e Fioancavet ngarkohet 

me zbatimin e kësaj Dekret-Ligje . 
Ministri i Drejtësis e ' 
Zav. · Ministri i Arsimit: 

H. Delvini d. 'v. 
Ministri i P. të Mbrendshme 
Zav. ~i.nistri i P. Jashtme 

IC. Kotta d. v. 
, i 

Ministri i Financavet · 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botere : 
s. vuçiterni d. 'V, 

Ministri i .Bulqësis & Pyjevet: 
Muaa Juk&; ,I. v. 

Na, Kryetari i Republikës Shqip 
tare, t~ mveshun prej Vullnetit 1të po. 
pullit me fuqiuat sovrane të Sntetit, 

Mbi proponimln e Mi~istris së Fi 
nancavet, 

Mbasi u odigjue e' u pelqye ven-: 
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ZOGU I. 

Mbreti i Shqiptarhe 

~bi propontmln e Kryeministris f''r. 1295.JX datë 3-4-929. 
Si o digj ojë dhe pelqeje vendimin e Këshillit Ministruer me datë 1·4929. 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e D~kret-Ligjit mbi shtimin e 200.00_0 Fr. ari 

n~ b11dgeti11 e Komandës se P. të Gilndarrneris t' ushtrimit 929-30 tlf pak 
suem nga kapitujt e budgeteve të dega ve të ndryshme. 

Tirane,. me 5-· Qershuer 1929 
ZOG d v. 

dimi i Këshillit Mioistruer me datë 
li- VIII 928 

DEKRETOJM: 
Zbatimin e Dekret -\Li&iës mbi 

transferimin e nji kontrollori të Minis· 
tris së Financavet në Këshillin Kon 
trollues. 

Tiranë, me 19 Gusht 1928. 
A. ZOGU d -. V, 

ZOG U I. 
; Mbr~ti i Shqipiarve 

Mbi proponimin e. bam un me shkre 
sën Nr. 1206 . datë 14 Majë 929 të . ...• . ~ 
Kryeministriës. "' ' ,. 

Si ndlgjoj dhe vendimin , Nr. 319 
datë 11- V - 929 të Këshillit Ministruer. 

DEKRETON 
' 

Anulimin e rregullores mbi uniter- 
mën e trupit diplomatikë të vuem 
ne veprim me , dekretin Nr. 1134/1 . ' 
datë 3-IX-926 t' ish Kryesiës së Re- 
publikës, për arsye se ka shumë t të 
meta e iukonvenieate. 

Tiranë, 3 Qershor 929 
zoo. d. v. 

Kondita për ofertat e ve 
glave bulqësore 

Art. 1. 
Ofertat do të paraqiten me ~arfa 

' .• ..,. - 
lë mbylluua Ministris Ekonomis Ko- •. . 
mbëtare mbrenda datës së lishimit pro- , 
vlsuer. Mbas mb;rimit këtij afati mbre- ~. . . . ' 

nda tre ditvet mundet të konkurohet 
çiltazi e para komisjooit. 

Art, 2. 
Afati i lishimit provizuer caktohet 

në 31 Korrik ditën e Merkurë ora me 
11 dhe ay definitive deri më 7 Gusht 
.ditën e Mërlturë ora 10. 

Art. 3. 
Sasija e veglave të caktucme mbas 

llojeve e si mbas listës bashkanjitun 
i . 

do të dorëzohen deri mt 15.lX !,29 në 
Skelen e Durrësit. 

Art. 4. 

balet prej komisjonit përkatës. 
Sypt!rmarrlsit_.dot i paguhet.vl.~f.ta 

e vegëlave qi mund te dorlfzofe dhe 
para datës s' obligueme me 15.1X:92g. 

'· Art. 6. 
. Ofertat dahen t¥ epen t•eJ permbtft 

çmimin o veglës së orruem çifto,b 
(Molo) Durrës, dhe kan per ti qenë 
të perjasbtuem nga _taksat do1anore. 

Art. 7. 
Dorzimi i veglave i bahet nfi. ~o 

misionit që përbahet nga ofi perfaql• 
sues i Finances e . i Ekonomi• Kom. 
tare. Ky komisjon mbassi ngarkohet 

. nga Ministrij t kontraktuese, verën t 
. . r ' "- sqjrton ç'do ndryshim mbi veglat qi 

munden të çfaqen ne konfrontimin te 
kampijonit e të përshkrlmeve ,e kon 
tratës. Veglat qi nuk i përshtaten kam 
pionit nuk kane m'u pranue prej Ke 
misionit. 

Art. 8. , 
Për ç'do mos plotrimi kondisionl 

të shkaktueme prej anës së shit~it ,KB· 
ranciia ,bankare .e ti mbetet në favoria 

· Ofertuesi për zbatimin e mirë të e Shtetit. 
art. IV. duhet t' i api ni! raranci ban- Art. 9. 
kare për fr, ari 3000. Ofertuesat bashkë më ofertat do U! · 

Art. 5. sjellin me shpenzimet e tyne nga •ii 
Vlefta e veglave ka me u pague kampion U! ç'do vegle ~ë do ti vle] 

mbasi të marri fund dorzimi i vtgla- për kontrollimin e të tiereve; 
ve në molo i citi dorzim konsidero- Kampijoo i cili do të njehsohet' nl 
het mbasi të përpilohen proçes ver- sasln e kentraktuerne, 

Lista e veglave bujqësore 
Sasija (cope) 

. ::.,P- ·' 

1000 i 

200 
15,Q 

•i 

1) Parmenda 1 dorake të çelikut të Iorcueme, për 
punime në toka mesatare të lehta me rrot e thikë. ~ji 
soke çeliku do t'a kete si rezervë. Thellësie punet 0.19 9.22 

---------·-----1 pesha e parmendës mos _të kapërcejnë 36 kgr. 
2) Nii lloj përshkrimit si parmendet nji dorake, 

parmenda dy dorake, the llsija punët m. 0.19 d.ri me- 
0.25, pesha 38 kg,. 

3) Parmenda për kodrina dy dorake me nji thikë 
e këthyeshme automatike e me n]i rrote. Nii soke çeli· 
ku do t' a këtë rezervë, thellësia e p_urtimit cm. 25, 
pesha kg, 5~. 

4) Zvara me dy copa me 48 dhamë gjanësi punët m. 1~50 

:. 
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S·h . e Min. Financ. I shërbëtorë i tij: Për ndr_ys~e gjyqi ka i Letër-Thirje 
P j me vepruem st mbas Liglt s. Thiret per me u prezantue para 

Mbi vletten e kart mone- 1 Elbasan, më 31 Maj 929 gj7qit P1llor të Tiranës me datë 
dbave italjane I Gjyqtari Fitlcrë 26-4-929 ora 9 para mes dite i quituni 

Afati I vleltësiës së Kart mone- ! di f ti .. t' t· Bajram Velt Tema nga katundi Bush- . ! Ven im a a I per ara rsun . 
dhave ltaljane 5 e 10 liretash asht : . .. 1 nesh I Krues e tash me banim të pa 

. I Mbasi nuk asht zanun Lam Kaçi : di · k · d h caktue Definltivisht deri me 31 Dhie- 1 • • ! nun per· me u gJY ue st I pan e un 
tuer 1928 e m~ls ·kësaj datë këto lire. ! katundi QasfJ Elba.san banues që pa; i për sh~at se në vitin 926 me disa 

. · ,. 1 f ësh- I ndehet se me d. ditën e ka plagos : shoke tierë kuer ken shkue patrollë ta kanë me qenë ttr, Jt re P~ v e 1 • • • , il 1 I me qëllim vrasje të queituntn Ismai ! në bregun e lumit natën ankusve D1k 
me. · Dedën nga katundi Skuter (Tiranës), i Pelahut, Demir Haxhiresit e tjer që 

. 1 Kryetaria e gjyqit t! Shk. së I Tiranë i të gjithë nga Elbasani e banues në 
Sbp. e Min. Botore ! Që prej shpalljes të këti vendimi të i breg të Lumit Tircnts i kan marrë të 

pandehunit përmendua i nepet dhetë i hollat qi kao pasur përsipër; në qoft 
ditë afat, për me u prezmtue para l se i pandehuni si nërpermendun Baj 
gjpqit. Në qoft se nuk i paraqitet gjp. l ram Tema nuk ka me u paraqit në 

Me qenë së për ndertimin e Urës qt t mbrenda këtl afati vërtetohet se don ! gjyqë në dltl'n e oren e shenueme sl 
Kullls Lumës nuk u parsqii isnji O· me ju bind ligjei:, dhe kështu ka me ! per ka me ju shikue · gjyqi i tij në 
fertues, afati per par:qi1j{n e ofertave u shikue gjyqi në mungesë, kanë me i mungesë. 
per eder.imln e saj shtpnet deri me 1 ju rëzue të drejtat civile ka me ju sik- j Tiranë me 5 4 929 
Korrik 1929 n'oren 10 paradreke. vestrue pasunia dhe me as nji mënyrë l !Gjyqtari Fillore 

nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi I 
I 

veprimet e bamuna. l 
Të gjith glendarmët e policët janë I N k 11 J hl Shk d h 

• • •• \ 1 o a os 1 nga o ra e tas 
të detyruem me zanjen e ti]. 1 me banim të pa ditun thërritet për 

Për plotësimin e veprave të për· ) me u prenzantuem para Gjyqit Pilli· 
menduna i asht shkrue Prokuroriës ! mit Elbasanit në Datë 12 Korrik 1929 

I 

dhe në mbrshteiie të nenit 371, 372, I ditën e I-remte ora 9 pa-a mes ditë, 
të procedures penale shpallet k)' ve. i për me u gjykuem si i paodehun për 
ndim. i vjedhjen e nji kall të ankuesit Meh- 

Tiranë, më 8.IV.929 i met Ferizit nga katundi Navasaj' · i 
I 

Olpqtar! Pilluer i Lumes; për ndryshe gjyqi ka me vi- 
l juem ne mungesën e tii. 
l Elbasan, me 31 Maj 929. 

Pjetër z, fi, ~ran Zefi, Kol Zefi, e i Gjyqtari fillorë. 
Hysejië Mcrsin Merna, nga katun- I Lulash Toma prej Pjetroshanit të Ka,:;. l . . . .. , . 

tratit dhe tash me banim të paditun 1Vend1m afati per t aratisun 
janë të pandehun për vjedhje e njil 11 Mbasi nuk asht zanuo Lam Kaçi 

.. .. . . pende qeve të Haxhi Zeqirit prej Ka· , kat. Qase] Elbasan banues qi pande- 
mamie e këti] Qyteti, thërritet për micet, të citet thirren para Gjykatës het se me D. ditën e ka plagosje me 
me u pn eantue para Gjyqit fillimit Paqtuese të Malcis së Madhe në Kopsht qëllim vrasje të qujcunin Ismail De 
t' Elbasamit me d. 12. Korrik 1929 për me u prezantue në Degen Hetue- den nga kat. Skuter (Tiranë). Krye1a. 

se me datën t Korrik 1929 ditën e ria e gjyqit të Shkall. lrë, Tirane qe 
Hane ora JO p. d. prej datës shpalljes të vendimi të pa. 

Kpplik me 29.5.1929 1 ndehunit përmeudun i nepet dhetë 
Gjyq. Paqtues I ditë afat, për me u prezantue para 

gjyqit. Në qoft se nuk i paraqitet 

Zgjatim afati për ndërtimin 
e Urës Kullës Lumës 

Zgjatim atati për ndertimin 
e Urës Kukësit 

Me qenë se në daten e caktueme 
per marrjen e ofertave për ndertimin 
e Urës Kukësit, nuk u paraqit as nji 
ofertues, per par•i:aitjen e ofertave në 
fjale u shtye për deri me 1 Korrik 

; 1929 n' ores 10 para·,dreke. 

' ' ~ Sbp. e Gjyqeve 
Thirrje 

di Shumë e Strugës, e ish shërbëtor 
i Ibrahim Bdjraktdit, nga lagja Sylej- 

ditën e Premte , ora 9 para mesdite, 
për me u gjykuem si i pandehun për 
vjedhjen e riji rovelveri të ankuesit 
Qazim Hasan Pajes nga katundi Be 
lesh kur ae I përmenduni ndodhesh 

PtETORJA ZYRTARE 2 Korrik 1929 

Thirrje 
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1fyqitt mbrenda këti afati vërtetohet 
11 nuk don me Ju bind llgf es, dhe 
kështu ka me u shikue giyqi në mun. 
gesë, kane me ju rëzue të drejtat ci 
vile ka me ju slkvestrue pasuoia dhe 
me as nii menytë nuk ka me pasë 
te drejte ankimi mbi veprimet e bs 
muoa. 

Te gjith glendarmët e polic~t ia· 
ne të det1ruem me zanjen e tiJ. 

Për plotësimin e veprave të per 
menduoa i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në mbështetie U! nenit 371, 372 
të procedurës penale shpallet ky ve 
ndim. 

Tirane me •- Vl-1929 
Gjyqtari Pifluer 

Leter-Gjykim 
Ni Emen ti Nalti Madhinis aë Tij 

Z os L 
Me yuJindet te Popullit Mbret i 

Shqiptuvet: 
Gjyqi i fillimit i Elbasanit (D. P.) 

i formuem preje Kryetarit K. Bozgos 
e Ndih: Antarlt N: Labinotit e Si An 
tar Av. K. gjergjanit tue qene gati 
ledhe Prokurori Y. Ma1ite e Sekretari 
A. Lata si protokolistë për me kqyrl 
padin e ngrehun preië Prokuroris se 
shtetit lokale në emen të se drejtës 
botoore kundra të pancehuntt ne arra. 
ti Ramkzao Sines ng,1 katundi Kokuj 
per vrasjen e Hasan Alush Hodes nga 
ay katund, ne gjyqimln e rjedhun bo· 
tësisht e Lë mungese të paodehunit sot 
me 20-3-1929 ma zanë të perbasbkta 
ka 1jykuem. 

Vendim 
Pajstn e të pandehunit të arrat sur 

Ramazan Sines nga katundi Kokuj me 
delikte si versses i Hasan Alush Ha 
ses aga ay katand me gjake te ftoftë, 
dhe ne baze te aenit -40S te K. P. ku 
thuhet se,, ku~h do qi vret tjetria me 
parame)tim dënohen me vdekje u upi 
gjykues vendosi dënimin e tij me vde- 

kje tue pelq)'e në kete mënjrë kerkimin 
e Prokuroris, po me qenë se këio 
ngfarje asht bam para datës 1 Shta 
toer 1928 në baze te nenit 6 të De· 
kret Lirfes Mbretnuer dat! 19-9 192a 
deoimi i të pandehunit Ramtzan ke 
thehet ne burgim të përleshem tue ju 
rrezue te drejtat qptetnore e civile 
si edhe shnenxlmet e gi1qit I ngarko 
hen te denuemit fr. ari 18 

Arsyena 
I pandehuni në f1ale me vendimin 

e Giyqit Hetues Nr. 107 date 12 10·28 
asht sjellë para teaajë Gjykatore për 
me u &Jykuem me krim (delikte) per 
shkake se ka vrare me paramejtim te 
qojturin Hasan Atush Hasen nga ay 
katund. 

Në gjyqin e vijuem ne mungesë 
faji i te pandehunit Ramazan ne me. 
n)'rë të sipërme u provue plotësisht 
ne dishmin e dishmitarvet të ndigjue 
e të betue rregullishië para këtij gjy 
qi të ciltet kan tregue nji dijeni të 
plotë mbi ketë vrasje ashtu edhe me 
proces verbalin e mbajtun ne kohen 
e në vendin e ngjaries preje nepunsa 
vet kompetente si edhe me ankimin e 
trashigimtarvet të vramit $i edhe me 
rraportin e mjekut ashtu edhe me 
arratisjen e të paodehunit Ramano të 
cilat jane dokumeota e argumenta li· 
gjore, prandaj trupi giykues me zane 
te përbashkta tue pranue meJtimin e 
Prokuroris vendos! me mënyrë të si 
prr tregue: 

Ky vendim asht deklaruem më 
26-3-1928 

Elbasan me IS-5-1929 
Kryetari 

Leter-Thirje 
Thiret per me u prezentue para 

gjyqit FiUore te Tiranes i qujtuni Ga 
sper Zef Jubani oga Shkodra e tash 
me banim të pa ditun me datë 25-y.929 
ora 9 para mes dite p,r me u gjy- 

kue si i pandehun përse ka teqplr 
dorue besimin e ankuesit Perro Harl 
tit drejtor i gaz~tes Kombi ne Tiranë 
tue i marre ~ fr. ari Ne qofr se I 
permendunl Gasper nuk ka me u pa• 
raqit ne giyqe në daten e orea e si 
përsbenue.me ka me u aJti~u~ gi1ql l 
tij ne mungese. 

Tiranë me 28·V-929 

Akt Gjykim 
Ni Em.ea ti Nalt· Madhnia aë Tij 

ZOG I 
Me •ulnetia • popallil Mbret" l 

ShqipitariTe 
Gjyqi Paqit Kolonies D. Nd. i for. 

muar pref ZZ. Themt1tokli Pa~dhf 
ma Gj1qtar Paqtues, 

Neim Bairam Sekretar 
Për me kq1run padien ndeshtimo. 

re te regiist. eden Nr. 60 te radh. th. 
te ngrehun ne emen të se dre] tës bo. 

Kundër 
Et-hem Bezatft 24 vjeçë. bari ba 

nues ne Psar-Zi. 
Selmën Bezatlt 20 vleçë, bari ba 

nues në Psar-Zi. 
Të pandthun se pse: Me Dt. 10 

Marc 1929 kau katua kufinin ti Mbret. 
nis Shq1ptare e pa pasun pasaportett 
e duhua dhe Jan zenë nga ana e au 
toritetevet Greke, tue kalue ne vent 
të pa cahtueme për kontroltlmln e 
Udhteravet e praadaj lppet ndeshkiml 
dhe ~Jobiml i tyne. 

Sot me dt. tS-.f-1929 ne mungesen 
e t! pandehurvet ka dhe ne kete. 

Vendim 
Në bize të nenit 28 te i. Pasapo 

rtavet u vendos dealmi I ce pandehur 
vet Et-hem Bezat 24 vjeç? dhes Sel- 
man Bezu 20 vjeç ng1 katundi Psar-Zi 
me nea nlezet e kater orë burgim, 
ashtu edhe me nga niezet fr. ari gjobe 
dy fish taksi pasaportes, ashtu ju nga 
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! ten nga autoritetet kompetente. 
I Faji që u ngarkohet të pandehu- 
' l rvet provohet me pohimin e vet të . 
! qsrt te ber si në proces verbalet e gii 
I ! ndarmeris dhe para gjyqit të cillër 
I 

A t L. . ! kan deklsrue se dit~n e Sulltan Ne- rrsyena 1gJore : . . . : vruzlt te Marte Jan nisur nga katu- 
' Se pse: - ~ r - i ndi i tyne Pasar· Zi dhe kanë shkue 

Mbi proces verbalin, e raportin e ! në Rethin e Nënëprefektures Bilishtit 
mbajtura nga. Reth kumanda e Kolo ! dhe ephakterishtë tej Post Kumandes 

I 

r,jës më Nr. 123 -5 d 8-IV-:l929 të na- l Kufizore Tetenikut kan kal_uar oaten 
ndehon nën proces ~ verbal ndeshki- r kufioin:dh~ janë zenë nuka ana e au. 
muer jan ,narrun.: ~t-teqi .. Bezati dhe i toritetevet grekë të cilet kao borëzue · 
Selman Bezati nga. katu~di Psar zi të ! ne Ushtrin e Kufinit tue ·mos pasua 
cil-¥ ~e d: 10 Marc i929 nië diten e \ pasaporte. 
Marte hn kaluar k.ufinin e Mbretnis i Sieltla e tyne në ketë menjrë asht 
;bqiptare tue u hedhur në Greqi -nga I flga lloi i konrravencionevet dhe shka 
v_ent .. i pa cakt~~ për kontrollimin e j kton aplik'.mi~ '. e nenit 28 ._të L. Pasa 
udh~~r,ëvet dhe pa e pasuun p s -por- f port, në të. cilin nenthuhet se: Ata 

.kon dhe shpenzimet glpkore fr. a1'ri 
,JMë si cili it. 
. .., Ky vendim u dha në mungesen e 
. të pandehurvet tue lenë vent për kun 
dershtim e Diktim. 

. 

( 

T 

Udhtar që hyjnë në ShQypoi tue mos 
shkue në psrvcnte te cakiuem përko· 

. ntroltimio e pasaportavet edhe si kur 
të· ken!" pasa port të regullshme burgo 
sen prej. 24 oresh ·e deri një muaië ase 
gjobiten preji 5 fr. ari deri -me dyqint. 
fr. ari a_ po denohen me të 1ya ba 
shkë: gjtth kështu dhe nepin 20 të atij 
Ligji thuhet se: Ata që vijnë_pa pasa 
port u merret taksi dyfik, 

Prandaj 
Gjpqi tue narë ceshtJen të· pJOV!iar 

regullisht në baz të art. 20 28 t_ë L. 
Pasaportavet vendosi ,si kur se asht 

Ersek me 15-4-11>29 
Gjyqtari Paqtues 

• · Sntypshkrola' 1!Nik11j,r Titan~ 

'1 
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V~ti i Vili. 

MBRETNIJA 

Fletorja 
Tiranë, e Hane 8 Korrik 1929 Nr. 37 

SHQIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Mlnistrls së P. të Mb rend shme 

PAJTIME: për nji mot Ir.ar 12 në \\ Drejtimi: D_r"ejtoria Fle_torea Xyrtare li Nji copë e javës fr. ar 0.2:: nji copë 
Shqipni ; fr. ar 20 lashta . f I R A N E. e javës së kalueme fr. ar 1.00 

-- ------ ----~--- 

PERMBAJTJA: 
Dekret ligtë mbi shikimin e padinave 
të vjetra trashigimore nder malsinat 
ku zbatohet Kanuni Xhibalit : Dekret 
Iigjë mbi transferime fondesh rezervë. 

Dekret-Ligjë 
Mbi shikimin e padinave të 
vjetra trashigimore nder 
malsinat ku zbatohet Ka 

nuni Xhibalit 
Art. I) Ndër malsinat Shkodër, 

Dibër e Kosovë ku asht në veprim 
Kanuni I Lek Dugagjinit, e i Sken 
derbeut, të gjitha çeshtlet e. trashigi 
mis qe rrjedhin çë prej nii,-kohe pa· 
ra hymjes në fuqi të Kodit Civil të 
ri do të zgjidhen , nga ~anë e nji Gjy · 
k atorje të krye~ueme prej Gjyq tarit 
Paqtues me dy antarë të zgiedhun 
nga Këshilla Administrative e vendit. 

Art. 2) Antarët e zgjedhun prej 
Këshillit Administrativ do të jenë prej I 
personash qi kanë dijeni mbi zakone 
të vendit dhe mbi Kanunin e Lek 
Dukagjinit e te Skeuderbeut dhe do 
të ken-e votë konsultative. 

I:;. 

Art. 3) Në gjykimin .e padlenave 
U! nalt- përmenduna aplikohen , zako 
net e vendit dhe gjithë dispozitat e 
Kanunit të Lek-Dukagjinit c të Sken- 

·ae rbeut, të cilat uq_k janë në kundër- 

shtim me rregullin publik dhe me 
zakonet e mira. 

Art. 4) Vendimet e Gjykatave si 
për tregueme apelohen mbrenda 20 
ditëve çpre] komunikimit vetëm me 
nji kërkesë apelore, pa garancie e pa 
formalitetet të litra në Gi1katën e 
Shk. Irë të Prefekturës, e c.la shqyr 
ton çeshtien tue pasë dhe dy anëtarë 
me votë konsultative të zgiedhu 1 

!rej Këshillit Administrativ te prelek 
turës midis personave qi kanë dijenit 
e caktueme në nenet e ma sipërme. 

Art. 5) Vendi-net si ato të shqvr 
tueme në giyqd e paqit ashtu edhe 
ato të Gjyqit Shk. lrë, nuk. janë të 
diktueshme. 

Art. 6) Kjo Dekret- Ugjë hynë në 
fuqi qysh prej ditës së shpalljes. 

Art. 7) .\11nistrla e Dreitësis dhe 
aj6 e P. të Mbrendshme ngarkohen 
me zbatimin e kësaj Dekret-Ligje. 

Mi!)istri i Drejtësis : 
H. Odvina d. v. 

Ministri i Arsimit : 
Xh. Ypi d. V, 

Ministri P. të Mbrendshme-s _ 
Zav. ~inistri i P. Jashtme 

K. Kotta a v. 
Ministri i Pinancavet : 

M. Tutulani d. v, 
Ministri i P. Botore : 

.,. S. Vuçi,erni d, v. 
Ministri i Bulqësis & Pyjevet : 

M. Juka d. v; 

Na Kryetari i Republikës Shqip· 
tare, H! mveshun prej vullnetit të po· 
pullit, me fuqinat sovrane të Shtetit, 

Mbi proponimiu e Minlstris se 
Dreitësls, 

Mbasi u ndigjue e u pelqye ven 
dimi i {{ëshillit Mintstruer rre dalë 
:.6-VI 928, 

D.l!KRETOJ ME 
zbatimin e Dckret-Ligiës mbi shiki 
min e padinave të vjetra trsshig.mo 
re ndër malsinat ku zbatohesh Kanu 
ni Xhibalit. 

Tiranë, me .;O Qershuer 1928. 
ZOG U I. 

Mbreti i Shqiptarve 
DEKRETON 

Zbatimin e këtij Dekret-Ligji t' apro 
vuem prej Parlamentit dhe urdhnon 
zbatimin e tij në Kodet e Mtuetnis 
si L'gië .. 

Tiranë me 3 Qershuër 
ZOG. d. v. 

Dikret-Ligje 
Mbi transferime fondesh 

rezerve 
Art. I. Deri sa të hyjë në fuqi 

ligja mbi administrimin e pasunis e 
mbiakontabiliretiu e Përgjithshëm te 
Shtetit, transferimet e fondeve nga 
fondi fl zerve - ndë r kapituj te tjerë të 
budgetit t' ushtrimit 1929-1030 bahen 
me vendim të Këshillit Ministruer. 

Art. 2, Kio Dekiet-Li~jë hyn oe 

BKSH
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fuqi për veprimet çe më 1 Priti 1929. 
Art. 3. Me zbatimin e kësa] De 

krrt-Ligië ngarkohet trupi Ministruer. 
Kryeministri e 

Ministri i P. të Mbrendshme : 
K. Kotta d. T, 

Ministri i Dreirësis 
H. Delvina d. v. 

Minisiris P. të Jashtme: 
R. fico d. v 

Ministri i Arsimit: 
Xhafer Ypi d. v, 

Ministri i t'iaancavet 
M. 1 utulnni d. v. 

Ministri i P. Botore 
S. Vuçiteroi d. v 
Ministri Ekonomia Kombëtare: 

Musa J uka d. v. 
ZOG U I 

Mbr •. li i Shqiptarëvet 
Mbi proponimin e Kryeministris 

me Nr. 1536 daië 30·V-929 
Si ndigloië dhe pëlqej vendimin e 

Këshillit Ministruer me datë Z8.V 929. 
DEKRETON 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 
Ligjit mbi autorizimin deri sa të 
hyj në fuqi ligja mbi .ëdmiaistrimin 
pasunis së Shtetit, transferimet e Ion 
devet nga fondi rezervë bahen me 
vendim të këshillit Miois•ruer. 

Tiranë, më 13 Qershuer 1919 
A. ZOGU cl. v. 

Dek1·et-J.igjë 
Mni sbitien e nj! truellit 

Z. Dr. J. Bashes 
Art. 1. 

Autorizohet Ministrija e Financa 
vet m~ i shitë Z. Or. J. · Basho nji 
truell pasun! Shtetnore prej 2-100 m2. 
e m çmimin 30 Q. ari për ç'do m2. 
edhe qi ndodhet në Kryeqytet në bah 
çen e shtëpive t' Esat Toptanit për 
bri Lanë - sl-mbas planit të bashka- 

i, h ,- 

_pJi~\n'. 

Ky truell do të për oret pre] ble 
rësit për ngre hien e nil klinikës. 

Art. 2. 
Kjo Dekret-Ligj! bynë në fuqi çë 

nga data e shparl] s në Fletoren Zpr 
tare. 

Art. 3. 
Ministrija e Financavet ngarkohet 

me zbatimin e kësa] Dekret-Liglë 

Kryeministri e 
M nistri i P. të Mbrendëshme: 

K. Kotta d. v, 
Ministri i P. të Jashtme: 

R. r lco d. v. 
Mini~tri i Arsimit: 
A. Dibra d, v. 

Ministri i Pinaocsvet: 
M. Tutulani d. v. 

MinistrFi P. Botore: 
S. Vuçiterni d. v. 

Min lstri Ekonomis Kombëtare 
Muaa Juka d. v. 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarëve 

Mbi proponimin e Kr:,eministris 
Nr. I 129.I datë 19-Vl.9.29. 

Si ndigjoj! dhe pelqejë vendimin 
e Këshillit Ministruer me datë 18-4-929 

DEKRtTON 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 
Ligjit mbi shitjen e nji copë tok m2 
2400 truell Shtetnuer Z. Dr. Basho per 
ngrehjen e nii Klinikës. 
Tiranë me 28 Qershuer 1929. 

ZOG. d, v. 

Qekr,,t•ligji! 
_:t ' •. 

Mbi zgjatimin e afatit të 
fabrikimit të Birrës 

në Shkodër 
Art .. 1. 

Mbi afatimio e fillimit të fabriki 
mit të birrës në Shkodër grej anës se 
Vllazenve Kakariqi, per të cillla bane 

fjalë ar. l 1 i Altt-Koavencionit të 
shpallun ne Fl roren Z9rtare Nr. 2 
datë 7-1 1927 e n'art. I. të ligies mbi 
zgjatimin e afatit te fabrikimit të bi 
rrës shpalle në fletoren zyrtare Nr. 9 
datë 27-2-929, autorizohet Ministria e 
Ekoncmts Kombëtare me ba nji zg'[a 
tim të dyet deri me 31 Majë I 930 

Art. 2. 
Ky D,kret-ligjë hyn në fuqi ce më 

daten e shpalljes së tij në Fletoren 
Zyrtare. 

Art. 3. 
Ministria e ëkonomis Kombëtare 

dhe ajo e financave! ngarkohen me 
zbatimin t ki'tij Oekrer-Ligh, 

Kryeministri e 
' Ministri 1 t'. MbrenJ hrne: 
IC. Kotta d. e. 

Minis.tri i Dreitë,is: 
H. Deh ina d, v. 

I 

I Ministri i P. t~ Jashtme: 
R. Fico d. v. 

I Ministri i Arësimit; 
A. Dibra d v, 

Ministri Pinsncsvet; 
M. Tutulani'd. v. 

Ministri P. Botore: 
S. Vuçiterni d. v. 

Ministri Ekonomis- Komb'sres 
Muta Juka d. T, 

Z O<; U I. 
Mbreti i Shqiptarëv• 

Mhi- -oroponimln e Kryeministris 
Nr. 437-V datë 15.VI_-929 

Si ndigjojë dhe pelqeië vendimin 
e Këshillit Ministruer me datë 12,4-929. 

DEKRETON 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 
Ligjjt mbi zglatimin e afatit të- Iabri 
kimit të Birrës në Shkoder. 
Tiranë, me 20 Qersh-uer 1929. ~ 

- • ZOG: d . .-. 
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Dekret-ligji! 
Mbi shtimin e 200.000 fr. ari budaetit të Gjindarmeris, 
Art. 1. Shtohet në budgetin e ushtrimit 1929-30 të Gjindarmeris nen 

Kap 28 Rrogë oficer! .. e personeli civil _ Fr. ari 31-.480 
., 29 ,, graduat e giindarmi. • ,, 140 160 
,, 30 Ushqim oficerash • ,, 
,, 34 Qi ra· , ,. 15.104. 

Art. 2. fondi i fr. ari 20().000 (dyqtntmrje) qi I shtohet budgetit të Gjin- 
cl!i;~r.lës: si mbas art. 1. të kësaj Dekret-Lizjë paksohen nga k1pitpitë 
të budgerit të degsv; te ndryshme si vijon: · 
Ministri ja e Fiaa ncavet Kap, 43. Rrogë P< rsonali . Fr, ari 

• ' •. ' ••• . ! 

,. ,, - ',. 52. Kthim tagetash . ,, 
,, ,. ., 60~ Ndertime meremetime ,, 

Ministria e· Dreitësis ,, 1. Rrogë personel] . ' •• 
" P. Mbrend. ,, t. ,, .• • ,, 
,, ,, ,. ,, 13. 11 ,, (Shëndetst]e) ,, 

Ministria e P, jashtme ,. I. Rrogë të • · ,, 
,, ,, ,, ,, 4. Shpex. ndrysh,. Përfaq. ,, 
• : ,, Botore ,, l. Rrogë përso.11.eJj . ,, 
,, Ekon. Komb. ,. I. ,, ,, • ,, 
,, ,, ,, ,, 2. ,, ,, me kontratë ,, 
,, Arësimit ,, 9. Shp. gjith. për snk. prof. ,, 

Kom, Mbrojt. Kombëtare ,, 7. T~ pergj. të Trupavet ,, 
,, ,, ,, ,, 15. Blemie rnirmajtje ma, 

terialit të Xheajos ,, 
16. Shpen. auiogrupi Ofiq. ,, 
19. ,, per thirrle neg armë 

për, manever 
20. Shj enz. fillestare për 

ngrehen e funkcjonimit 
të d!!P.OS s~~ rritjes së 
kualvet . . ,, 50.000 

cë fuqi me·'diten <.. shpalljes në Fletoren 

,, ,, ,, ,, 

" ,, 
,, ,, ,, ,, 

4000 
4.000 
8.{)00 
8000 
2.000 
9000 
2.000 
12.000 
6.000 

ShtoJel!-Dekrot-Llgll 
M~i zbatimin e afatit për 

,, ·~· J. , • ,;:- - r. 

~Jot~~.\min1_ e t,.9ri~ë~~~ së 
çemeatos " Portland Çi- 

) 1· .•·r ... ~, , 1·nr~•1· 
merito Shkodra,, deri më 

1_ !'iv','$ \ y . ._, . ' 

17 f\.all9.~µ.et. ~:19.. 
Arr. 1. 

Autorizoh_et.Miaistrta. e Ekonom:ës 
Kombtare cme zgiatue, afatin për plo 
tsimin e hbrikës së çementos, "f>or 
tland Çimento Shkodra.,, edh~ pëf. 8 
muej të tjera d, m, th. për deri. më 17 
Kall ad uer 930. 

A~t. 2. 
Kio .• shtoicë-Iigië hy~ në fuqië me 

shpalljen e sa]. në Fletoren Zyrtare • 
Kryeministrj_ e 

Ministri i P,, Mbrend~shm~: 
~Kp.\ta d. v. 

Ministri i Dreitësis : 
! H. Delvina d. Y, 

18.000 ! .,,, Ministri i P. tl! Jashtme: 
20.000 ! R. Fico d. v. 

20•000 j Mioistri i Arsimit: 
! Xh. Ypi d. v. 
I 

" 

Art. 3. Kio Dekret-Liglë h1n 
Zyrtare. . . 

Art. 4: ·Me zbatimin c kësaj Dekret Ligië ng~rk.o~et Trupi, .Min!struer ; 
Komanda e MbrojtjtS Kombëtare e Kom~Ma e P. Ojin~armeris. I 

Krf~~oistri : e - · i 
Ministri"fR,:il{'.Mti'renashmt>: Ministri i Dreitësisi Ministri i P,. të Jashtme: ' 

-" - • L - - •••• •' - 

~. ftott\ 4, v. Ji. Delvina d. v. . R .. t. ico d. v. 
- Zav. Ministri i Arësimit Minfstri 'i Financa\er: 

H. Delvina d. v. M. ~Tu'ul~ni d.' v. 
Mioistri I Bkonomis Kombëtare 

Musa Juka d. v. 
••••••• :"'!I j, 

ZOGU_I. 
Mbreti i Shqiptarve 

~.~i pr_oppnt,i~ e Kry~m'{n\~tris Nr. ;1295-IX datë 3-VI-929. 
Si n~~~Joj~ dhe pelqe]e ve'n~imin e K~hilHJ M:inistruer 

1-v1.929. 
me <late 

• "''t 

OE K RE To· N 
Aprovimio dbe zt,atimiq _e Dekret-Ligjit mbi shtimin. e 100.0PQ fr.,. @~i 

n~ ~ud&eti.n 1 JQW!P~Js s{.~.f. të Gjig~afmEris t' ~Js~triipij ?.Z?;3Q !~. P,\k- 
U\~ _!Jg~ ka\}itqjt e l,>u.~g;eteve të ~egave të ndryshme. ·• · 

Tirane, me S QdsJ'l~i' '1929 L -· Z O o. d. v. 

Ministri I Financavet: 
• <' M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore : 
Sali Vuçiterni d. v. 
Ministri i Ekonomii!s Kombtare 

MQaa Juka d. v. 

ZOG U L 
~brtt' i s~~~tar_ri:: 

Mbi proponimio e ~ryeministries 
• ~;, I Ill "' t .. !._ • 

Nr: 1~1~ ~f!!, S.,Xf,9t~· ~i n?~Joj 
dhe pel~~et vepdir_ni~ e Këspillit ~i:: 
nistruer me datë 6.Vt.929 • .. ; ~ . 

DEKRETON :;_.- V , 

Aprovimin dhe zbatimtn e Shtoj- 
.·_ ;'t.1 .: 1 '.:...J, 1 , i ~ , 

cë- Ltekret-Ligiës për ~gjattmin e afa~ 
• •• ' ".i; ••. ~ f •• 

Jit P.~ pt9t~i!llln, e f~bfikij~ S! Çi- 
mentos. ·· ·· · .. 

Tiraqë, më 1) Qershuer 1929 
~ • • r_ if . l · .- • " 'Zpq. d. V, 
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Dekret-Ligji 
Për përdorimin e fondit të huas për punët Botore 
Art. I. Fondi i huas per punët Botore kontraktue t,ë mes të Qeveris 

Shqiptare dhe të Sl.oqënts per zhvillimin ekonomik të Shqipnis (S. V. E.) 
në bazë të Konvencionit 29 Maj 1925 perbahet prej shumës fr. ari 65.768. 
680.75, e piestume me këtë mynvr: 

a) fr. ari 50.000.000. - hua e marrun; 
b) ,, 1).768 680.75 fitimi i bamë prej kursit të lirës. 

Ari. 2 Shuma e fr. ari 50.000.000. - asht e pjestume në këto kapituf: 
Kapitulli I. - ~uga 14 218.028.67 fr. ari 

,, li. - Ura - 10.495.185.08 ,, 
,, Ill. - Limane 6.629.568.- ,, 
,, IV. - Hekur Udha 3.300.000.- ,, 
,, V. - Ndertesa Qeveritare 9.745.732.25 ~ • ,, VI. - lrigasion t kanalizim 3.000000.- • ,, VII. - P1. rmrrsi m, bakti e bujq rsi 1.000.000. - • 
u VIII. - Studime 611.496. -- • ,, IX. - Të prishunat per nevojat e 

Shtetit me 1925 I 000.00).- ,, 

Art, 7. Ministriia e P. Botore edhe 
ajo e Pinancavet ngarkdhen me zba 
timin e kësaj Dekret-Ligië. 

Kryeministri e 
Ministri i P. të Mbrendëshme 

. K. Kotta d. v. 
Ministri Drejtrsis: 
H. De!Yina d. v. 

Ministri i P. të [ashtme: 
R. fie\) d. v, 

Minislri i .Arsimit : 
Xhaf er Y pi d, v. 

Ministri i Fioancavet 
M. Tutulani d. v, 

M nistri i P. Botore : 
S. Vuç,terni d. v. 

Ministri i Ekooomis Kombëtare: 
Musa Juka d. Y, 

ZOGU I. 
Mbreti i Sbqiptarve 

Shuma giithseit. 50.C00.000 - Pr. ari I Mbi proponimin e Krpeministrls 
Veprat qi i perkasin se i cilht ka- ! Elbasan, ky disponibilitet mund të I Nr. 1452 date 27 v 929 

p~tult. jan~ të sneniume në anex~~n A. perdoret per konstruksione të reja, f S'. ndigj.oj. edhë pelqe] ~endiniin e 
qt asht pjesa e pa dame e këti] de- per tu caktue me vendim të Këshillit j Këshillit Mintstruer me datë 27- IV-929 
kret Ligjit, , M' . D E K R E T O N inistruer. 

Art. 3. Shuma e fr. ari 15.768.680 Aprovimin dhe zbatimin e Dekret. 
Art. 5. Në çelhn e parë të zakon- I Ligjit mbi pjestimin e huas se 50.000 75 simbas art. 1 germa B. asht e 

plestume si vazhdon: 
A) fr. ari 2.702,928.60, fondi per 

doruem per pagesen e anualitetit si 
mbas Art. 5 të konvecjonit 29 Maj 
1925; 

B) fr. ari 1.000.000 fondi rezervet 
per irrigasjon e per kanal zim: 

C) fr. ari. 11.065.752.15 fond re 
zervot per veprat e fillueme e per 
vazhdimin e rrugavet Milot-Mat-DibH 
Shkoder-Pu'ke-Ura e Vezirit, Tiran- 

shme tëSeksionit Parlamentar, Qeverija 
ka me i paraqituri Parlamentit permle 
dhjen Financjare e ate morale (reso 
conto morale) të gestjonit të huas edhe 
të exekutimit të veprave që prej filli 
mit deri më 31 Mars 1929. 

000 Milioneve. 
Tiranë. me 25 Qershuer 929. 

A. 2.0GU d, v . 

Dekret-ligji! 
Mbi mënyrën e adjudika- 

Per kohen. e srdhme, prmbledhla I tavet 
ka me permbajtun veprimet e bame Art t. - Artikulli 5 i liglës .... ze- 
në kohen e ushtrimit Financjar prej 1 I vendësohet prej keti] qi vazhdon. 
Prill deri me 31 Marc të çdo vitit P@r të gjitha kontra tat nga të cilat 

Elbasan, si edhe me i ba ballë fondit t edhe ka me Iu paraqit Parlamentit të rrjedh ndonjë e byme ose shpenzim 
studimeve nl! rast të nevojes. 

1. 

.1 s· k . . . k h ' . duhet të jenë. bamun ma para adjudi- •• çt men e siom 1 za ons em. . 
Art. 4. Në rast qi fondi i rezervës · kata të çpalluna për viç rasteve të 

. . ·. Art. 6 Abrogohen dispozitat e . fr. an. 11.C61.752.15 st mbas art. 3 · sheniueme këtu poshtë: 
germ.• C~ dtl ma i tepërt se sa asht j kumltrl~ me ketë ~ekret· Liglë, ~ cilia Mund të bahen_ licitacjone p~ivate: 
nevoja per veprat e fillueme e per h}'n në f.iql prej ditës së shpalljes në 1) Kuer ankantt deklarotret 1 anu- 
kompletimin e rruga ve Milot,Mat-Di- Pletor, n Zyrtare. luem për mungesë ofertash të vlef- 
ber- Shkoder-Puke- Ura e Vezirit, Tlraa- shme. 

BKSH
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zimit nu~ shkapërcen Fr. 
,, 86.000 000.- (Dymijë). 

I. Fr. ari14.218.028.67- Mund të bahen kontrata me ma- 
rrëveshtie private kurrë: 

9 000.000.- a) Licitacioni deklarohet i anuluem 
148 070.- për mungesë ofertash të vlefshme, 
J 51.206.- · b) ogutësija e [punimevet, e ble- 
55 825.- mjevet, e transporteve nuk lrjoni 
194.563.44 kohë për Ilcltscien. 
4!.210.- c) duhet me ble makona, vegla o- 
149.690 - biekte qi vetun oji shpi mund t' I for- 
31.307.50 moje. 
113.01_5.- d) duhet me rnarr! m ~ qira nëër- 
119.890.- tesa të destinueme për zyrat qeveri- 
80 259.27 tare. 
230.692.- e) Ç'do llojit të jetë objekti i kon- 

Aneksi (A) 
Përpieslmi i huas se 50 000.000.- 

Kap. I. RRUGA. 
Rruga Shkodër-Pukë-Ura e Vezirit I Grup. I. 
Serpentina Çoraqaf 
Rruga Tiranë· Elbasan Grup I. 
Rruga Milot-M111-D1bër Gruo I. 
Rruga Lushnie Brustar 
Sistemaclonl i Rrugës Durrës- Tiranë 
Pjesa e Rrugës Krue- Burre I 
Për kompletimin e rrugavet: Milot-Mat,Dil>ër-Shkodër 
Pukë- Kukës- Ttranë-Krrabës-Elbasan 

Shuma e përgjithshme Kap. 

Fr. ari 

Kap. II. URA 
Ura e Matit 
,, ,, Buenës 

Urat e vogla Shkodër. I. 

Fr. ari 
,, 
» 

, ,, ,, Vlonë Ill. 

•·' . • Shkodër li. 
,, " ;, .Korçë I. 
» > ,, , ,, II. 
,, ,, ,, "' III. 

•• ,, > ,, IV. 
,, •• ,, •• V, 
Ura e Draçit 

,, 
,, 
> 

" 

,, ,, Kardh!qit 
Ur11t e vogla Barat I. 
,, ,, Lushnjes 
,, ,, Bylyshit 
• ,, Gioles 
., ., Leshës 
, ,, Pajoves 

Ura e Leshtic-s 
Urat e: v~gla Giinokaster Grupi 11. 
Ura e Bdshtic,s 

> " Borshit 
., • Mamurrt sit 
,, » -Librazhdit 
• ,, Elbasariit 
• ,, Kotës 
,, > lzvhi'it 
,, • Babjes 
• ,, Kamares 
,, ,, Zhibrakës 
,, • Drogotlt 
,, ,, Topojanit 
» - • Rrogozhinës 

,, 
,, 

-- i 

,, 
,, 

,, 

,, 
,, 
.,, 

" ,, 
,, 
,, 
• ,, 
• 

2) Për forniturat ç' do llojë për 
transportet ose punimet kur nevoja 
asht aq e madhe sa nuk mund ti! ba- 

• 127.540.98 hen ankantet, 
170.250.- 3) Per blemie matet] .u, maqiaasb 

. 683.175 50 ose gjanash artistike të cilat do të 
2.827.000 - ble hen në vend të prodhimit të tyn e 
1.049.075.- ose punimi. 
6 000.000.- 4) Kurrë cili do të j fi1 objekti i 
160.987,19 konratës, shu-na e p.rapsme e shpen 

ari 2000 

299 028.96 paraqit Parlamentit për aprovim në 
91.585.12 Ligië, 
7 !.458 69 Art. 3. Kjo Dekret-Ltzië hyn në 
74.881.96 fuqi me ditën e të hyemit në veprim 

440.463.01 të tigj<'s mbi pasimin e kontabilitetin 
211,412.06 f e përgiiihshem të ·sht£1it. 
83.703.60 Art • .of. Me zbatimin e kësaj Ligjë 

A 

,, 

• ,, 
,, 
• 

" 

• 

,, 
> 

• ,, 184.442.10 
63 392.- 
59 117 13 

293.623 65 
489.208.50 
67 864.74 
68937.18 

,, 

• 

,, 
,, 

" 

73.111.82 
64.632 IS 

250.194.78 
134.647.72 
293.535.37 
95.375.87 

875.570.05 

tratës shuma parapame e shpenzimit 
nuk kapërcen Fr. ari 500 Pesëqind). 

Procedura dhe mënyra për ankan 
tet e për adjudikatat ia cë të caktueme 
pre] Rregullores për zbatimin e kësaj 
Dekret-Iigië. 

Art. 2. Kio Dekretltz ë ka me i u 

ngarkohet Trupi Ministruer e Koman 
da e Mbrojtjes Kombëtare t:! Gjindar 
meriës. 

Kryeministri e 
Miristri i P. të Mbrendëshme: 

K.. K.otta d. v, 
Ministri i Dreitësls : 
H. Delvina d. v. - 

BKSH
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,, ,, Brustarit ,, 
,, . ,, Fe rrasit • 

Urat e vogla Durrës I. . • 
> • • " II. ,, 
,, > ,, Vlooë I ,. 
,, " > Kukes ,, 

Ura e Kuçit ,, 
Urat e vogla Elbasan I. ,, 
• > ,, • li. ,, 

Ura e Paprit ,, 
Urat e vogla Giinokastër I. > 

• • " ,, Ill. " ,, • ,, • IV. ,, 
" > • Vlonë li. • ,, I) • Berat li. " 
• ,, • • Ill. " ,, ,, • Vlonë lii. " • 

Urat e Leklit ,, 
Ura e Permetit • 

Shuma e pergiithsbme _ë 'Kap. 11, URA ,, 
Kap. 111 LI MANE 
Pontili i Durrësit Fr. ari. 
Limani i 

3E0.052.95 
900.535 33 
94.720.80 
52.l 18'.'i40 
89,870.- 
179.294.80 
380 983. - 
653.750.- 
73.580.- 
178.600. - 

.· 11:737.- 
120.750.- 
36~977.- 
43084.- 
146.220.- 
91.915.- 
138.000.- 
80.000.- 
180.000 - --- 

18.495. 175.08 

129 569.-· 
,, 6 500000.- 

Shuina e' pe,gJilhshm_e -~-~p· .: lii Limane ,, --f62(568. 
Kap. IV. HEKUR UDHE - 

Punime me rezhie 
Maqine e veglat 
Pf~sa I. 
Pjesa li. 

Pr. ari. 
,, 

711.505.50 
1.130.043. 78 
159.683.44 

Ministri i P. të Jashtme 
R. Fico d. v . 

Ministri· i Arë1;imit: 
A. 'Dibra d. v. 

Ministri i Financavet. 
M. Tutulani d. V, 

Ministri·· P. Botore : 
s: :V<sçiturni !d.r'v. 

Mt nistri 'i Ekonom is ·Koinoetart: 
Muaa Juka d. · v. 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarëvet 

Mbi proponimin e,rl\rpeministris 
Nr, 1045 lii datë 8,4 929. 

Si ndiarjoj ! dhe :ptlqeje vendimin 
e Këshitlit I Mi1"$t;uer me·<latë. 6;4,1929 • 

D8t<1RETO~ 
Aprovimla e ·zbatimin e Dekret 

ligjit mbi' mb'dtfikimin e -Art., 5 të 
Ligjës mbi administrimin ei pssunls 
dhe mbi kontabilitetin -e përgiithshem 
re Shtetit. 

Tiran~; me 13 6 929. 
ZOG. d. v, 

Dekrefr..~flijl 
Bartje fondi të ''M. Eko- " 

356119.20 nomis 
• 65.863 - Art. 1 Autorizohet.çelja c Kap. 19 

Shurria per· pfotesim . • 876)85.08 Punime e irrigacjone 1 në budgetin 
Shuma e pergjitflshme e "Kap: IV. HEl<U« UDHA 3.300.000.- 1 1929 30 të Mioistris ,s!Et(enomis Ko· 

Kap. V. Ndertesa Qeveritare 
Depo Ushtarake Durrës 
Spitali Ushtarak Tiraoë 
Kazerma Skenderbeg Shkoder 
Shtalla e Kazermës Seanuerbeg 
Kezerma kundrejt . Prefekturës 
Paillti Mbretnuer Durrës 

mbtare tue bartë nJi:fond preL•Pr. ari 
Fr. ari 37.18-4.10. zaeeo: (niizetmiië)) ntl''.Kep. 56r-fonde 

• 355.238.45 rezerve të budgetlt"ladtatu-e:; te.Minis- 
131315,- rris së Financavet. 

,, 125.478.72 Art. 2 Kio ,Dekr~t- Ligje hynë në . 

" 136.260.- fuqi me diteo e ·~lljes .• 
' - . 

" 485000.- Art. 3. Me zbati,nio,ie,. kësaj De- 
,, 335.000.- kret-Liglë ngarkohet MMtistrija e Eko- 

" 723421.40 nom is Kombëtare ei,IUntltrlja •.. e Fi- 
• 203.765.23 r.ancavet . ,, l.066.890.60 Kryeministri e ,, 215.336.- Ministri i P. të ilttbr,!ffitshme .. 219.039.80 K. Kotta d. v . 
" 223.888.95 Ministri-~ Drejtësia e 

" 149-550.25 •#-0.,1flUlli d. Y, 

Ur.1 mbi Limuthe 

• 
Spitali Civil Tiranë " 
Komanda e lnfanderis Tiranë 
3. Kazerma ne Tiranë 
Zgiaoimi, i _Pa~tit Durrë_s 
2 Kazhioa Ushraralte Tiranë . .·, 
3 ·Sbt,Ua Ushtarake ne Tiranë 
Slfkdlla' ''Tl1mike" 1 iranë 

• 

BKSH
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Burgu i Ojinokastrës 
8 Ministrina 
Per ndreqjen e depos sl:l doganës Durrës 
Kazerma e Shkodres 
Kazerma e Depoja Usht. 

të Grupit Mat. 
Shkolla ProfesjonaJe 
Per Kazermat e Depoia 
Usht. të Grupit Blbasan 
Per Muzeum 
Per ekspropijimin e tokavet 
Pallati i rie, edhe për zglanlmin 
e Pallatit Mbretnuer të sotshme 

Shuma e pergllthshme e Kap. V 
Kap. Vt lrigosione e Kanalizime 

Per lrigasjone e Kanafizimc 
Shuma e perg]. e Kap. VI lrigaslone e Kanalizime 

Kap. VII Blegtori e Bujqesi.- 
Permirëslm e blerje kefshes e Bsgtish 
Kap, VIII Studime.- 

Shpenzime të bame 

3.000.0"i>O.- ; Tue' pamë vedimin Nr. 63 datë 
16- V-929 të JCE'shiltit Administrativ 

1.000 000 _ t' Arkës si; Per sioneva Civile, paraqit 
· ~e shkresën Nr. 1528 datë 30.v1:929 

311.476.- të Kryesis s~ Këshillit Ministruer, si 
,, 300.020f- art. t, 1 O e 18 Par ag. • d , t' Art. 19 
,, 6i 1.396.- t! ligjës s~ p-nston-ve civile, 

,, 1,000.000.- 
Shuma e pergjithshme e te gjith Kapituivet ., 50 000 000 - . . di · të I H · · • Aprovimin e ven mtt s p c r. 

Mbi. pens· · · t .1. perrnendun të Këshitllt Administrativ iommm e arm Jes 
•• • 1' arkës së pensioneve, tue urdhëoue 
te ndyerrt Myhtar Zajmit lidh'en e nii page r-e+so rare pre] 36 

Z O G U I. (tridhetegjashtë) fr. ari r.ë muej Mej- 
Mbreti i Shqiptarëve., tullahes së bij"s së H s ,-1 Dukës-rmo- 

Tue pamë v~ndimio Nr. 68 datë trë ,e -velë erë ndyerit Ibrahim Dukës 
29 Mllj 1929 të Kshillit Adminis!rativ i&h mësu-s ~ë Durrës, qi ka sherbye 
t' arkës së Pensioneve Civil,• naraqit prej d'-ltrs 1.X.915 d r1 r. e 2.V.928 e 
me sbkresen Nr. 1640 datë 10 4 929 i njohen si kohë shr rb.rnl 12 vjet, 7 

' te Krpesis së Yëshillit Mini<itruer, si muej e 1 ditë e tue risi! pagesa e 
dhe art. 1, 8, IO, 18, 19 e § «n» t'art. pensionit si mbas Art. 44 të ligj It të 
33 të ltgjit të pensioneve pensioneve me 3 Mai 1928. 

D E K R E T o N Tiranë, me 1 Qershuer 1929. 
ZOG. d, v. 

Penda e Kirit 

Per studimet e vazhdim 

" 685,GOO.- 
,, 2.700.000.- 

" 100.000.- 
,, 200.000.- 

" 450000. -- ,, 200.000 - 

" 425.000.- 
li 50.000.- 

., 184 664.- 
Ndërtesa Qeveritare ; 9.745.732.25 

,, 180 325.39 
2 819.774 61 ,, 

,. 

" 
Shuma e perg], e Kap. VIII. STUDIME 

Kap IX. të prishunat per nevojat e Shtetit me 1925 

Ministri i Arsimit z 
A. Dibra v. d. 

Ministri i Financave t 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore : 
S. Vuçiterni d. v. 

Ministri i Ekonomis Komb'are 
Muaa Juka d. v, 

ZOGU I 
Mb 'eti i Shqiptarëvet 

Mbi proponimin e Kryeministris Nr 
1670 datë 12- VI- 929 Si n di gjo;ë dhe 
p.Iqeje vendimin e Kshillit Ministruer 
me datë 10- Vl-929, 

DE KR E-T-0 N 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligjit mbi çeljen ~ riji kapitalli t të ri 
nen Nr. 19 në budgetin e vjetit 29-30 
të Minihtl is s'Ekouomis Kombëtare 
emertin .Punime e \rrigacione,,. 

1 i ranë, me 14 Qerahue r 
ZOG d. v, 

Aprovimin e vendimit të sipër 
përmendun të r<shillit -Administrativ 
t'ark~s së Prnsion~ve-, rue urdhnue 
lidhjen e nji page pensicnare të per· 
mujshme nga 18 (terërnbëdherë) Fr. Z O G U I. 
ari, per shoq" (giithtsejtë fr. ari, 72) Mbreti i Shqiptarëve 
Fahriës, Nexhmedinit, Seades dhe A- Tue pamë vendimin Ni· 52 datë 
zrzes, së vetës, të birit moshevogel 8-5 929 t! Krshtlllt A'dmlnistrativ 
dhe të bijave të pa-martue n të të t'Arkfs së Pensioneve Civite;paraqtrt 

Ndyerit Mvhtar Zajmit, ish gjykatës 
qi ka pas shërbye prej 14·4-1917 
drri me 6-Xll-928, qi (vdiq) i njihen 
si kohë shebimi 11 vjet 7 Muej e 23 
ditë, tue ni ~ pJ ge sa e pensionit si 
mbas art. 44 të ligjit të pensioneve 
me 7 Dheruer 1928. 
Tiranë, me 13,4.929 

ZOG d. v, 
Ministri i Financavet e 

M. Tutulani d. v. 

Mbi pensionimin c familjes 
Hasan Dukës 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarve 

DE K R~E TON: 

Ministri i Financavet: BKSH
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t' Arkrs' së Pensione vi', tue urdhnue 
këthirnin e perqindjeve të pensionit, · .. , ¥.brrti i Shqiptarëvet 
të ndaluna n ,.. · · · · , d · Tue pam vendimin Nr. 10 Ma1· . • . g.i rroR;at e të n pertt . . . . , . . , Preft:ktura,. msen per inspektim ose 
Rasim Beci ish Krahinar i Pos tripe; I 1 ~29, _të Kështlltt t Adm101 st ratës t Ar- . •. ~ , . -: . . . . kontrollim me OJt herë. 
së veiës Adile, të birit Ismatl dhe të kës së Pensioneve Civile, paraqit me _ _ 
bijave Nafie dhe H va të të ndyerit shkresë« Nr, 1639 datë JO.\'l.929, të 2. Inspektorët raportet perkatse 
mbassl nuk ka plotsuem 10 vjetë . l:r~esis së Këshillit Ministru~r, si dhe duhet t'i a parashtrojnë Prefekturës 
shërbim qi "familja e tij të ketë të ; art •. 1; 4, 8, 10 dhe parag. "n., t' art. j së vendit, e cila mandej i'a dergon 
drejtë pensioni, por vetem ka tanë· · 33-të ligjit pensioneve i kësaj Ministri, tuj shenue dhe masat 

. . d" I • D E K R E T o N ! . . . perqm Jet n arken e Shtetjt sa kohë . I e marruna ose qi ata qi lypsen marrë 
si ish nëpunës qi .kapin prej Fr· ari Apt ovimln e vendimit të sipër- i 1. . . , 
115 75 (N 

•. · · nërm nd të Kë hilli Ad · · . • per rre gut rm e perfundtm të çdo Jtq111dëpt>sëmbt1dhetë e,75010).- .., - e un s I it mintstrattv : • · 
Tiranë. me I Qershuer 1929. .l'irkës 'lë Pensioneve, tue urdhnue ! çeshtle]e, 

ZOG. d. v.- li<ihjen e nji pllge pensionare prei Fr. l 3. Inspektorët kanë të drejtë vetem 
ari" 33 ~(tridhet e tre) në. muej z. Ha- ! për shpenx.me udhttmi në batë të 

• ~a~- -Ojtçit i_sh mësues ~besimi në 'Ka- ! tigf~s relative në fuqi, e jo edhe per 
Mbt peusionimin e Z. Tefik v~Jë, mbas, ka mbush • moshën 62 ! dlete, mbasi ata per ket detyrë po 

- vjeç dhe ka shërbyer qesh prej datës 1 
I 3:1913, deri më t9-1926, (qi mbetet'! paguhen me nji rrogë të naltë. 
jashtë kadros) i njohën si kohë shër- j 4. Pt r rregulloren që kerko~et për 

' biroi '13 vietë e 6 muej -tue nisë pa- ! detyrat e iospektorëve. studjoni piken 
.. ' ' gesa e pensionit prei datës t Janar i 1 të qarkores siperme, ku kemi dhanë 

t' Arkës së Pensioneve c· -1 1928, 1.-hkoqitiet e duhuna. 
' !VI e, para- T" .. . I 

qit me shkresën Nr. 1715 datë 20~4-929 : rrane, më 13 Qershuer 1929 l 5. Inspektori do t'a ketë qenëren 
Z O G. d. v . 1: . p 

M 
.. t .. Pi e punimit ne refekturë dhe do të 
mis rt t maocavet · 
M. Tutulani d. v. 

me shkresën Nr .. 1529 datë 30 V-929 
U! Kryesis së Këshillit Ministruer, si 
dhe art. 26 të ligjit të pensioneve ci 
vile, 

DEKRETON 
Aprovimin e. vendimit të sipërper 

mendun te Këshillit Administrativ 

Ministri i Fioancavet 
M. T utulani d. v. 

Del vinës 
ZOG U I. 

Mbreti i Shqiptarve 
Tee pamë vendimin Nr. 72 datë 

7-Vl-19..!9 të Kshillit Administrativ 

të Kryesis së Kshillit Ministruer si 
dhe Art. 1, 5, 8, 10 e 13 të ligjit të 
pensioneve civile, 

DEKRETON 
Aprovimin e vëndimit të sipër 

përmendua të Kshiliit Administrativ 
t' Arkes së Pensioneve tue urdhënue 
lidhjen e nll page pensionare prej fr. 
ari 191 (ojiqindeoandedhetenli) në 
muej Z. Td1k Delvinës, ish Kryet~r i 
Gjyqit të Dibres largue nga puna -për 
shkak sëmundjeje t~ justifikueme "me 
Raport Mjeksut:r, dhe ka sherbye qysh 
prej dates 1.9.1913 deri me 3t Tetuer 
1928 i njihen si kohi! sherbimi · 15 

~ rastë të mungesës së sajë, e të ngush- 
M. P: ~ Mbreitdshm tësis Së ndërtesës, atëhërë mund të 

vendoset në ·nji dhomë sekretari]e ose 

Mb
. d . në nji nga dhomat e Bashkis. 
1 etyrat e inspektorave ,: · 

~ • Shpenximet per shkresina e të 
Pergjegie shkresës Nr. 1879 date · .,.;. .. , . 

- \ vogla qt nevoirten per zyrat e insp.k- 
4 të k, m. - - - 

to rit, do të paguhen. nga buxhet'i kë- 

vjet e 2 rnue] tue nisë pagesa e pen 
sionit prej datës 1 Nanduer 1928. 
Tiranë. me 26 Qershuer 1929 

ZOG d. v. 

Mbi pensionimin e z. Ha· 
san Gjeçit 
ZOGU I 

-QARK ORE 

Slkuer se it kemi splegue me q~r· 
koren t'onë Nr, 4159 datë I të k, m. 
detyrat e inspektorëve të zyrave ko 
munale, janë këta: 

I. Inspektorët ma se pari duhet 
t'inspektoinë nji nga nii zyrat komu· 
nate të qarkut t!! tpne, Si të kenë krye 
ket veprim, atëherë presim ne cender 
deri sa të ke~ë marrë vesht mbi 
shrregullimet, abuzimet etj. të ndo] 

· zyre komuna te, dhe tul pa të nevoi- 
shem inspektimin ose t'urdhënuern nga 

vendose_t në nji dhomë të posaçme qi 
ka me i caktue Prefektura, dhe në 

saj Ministrie, tuj u çelë kreditet e po. 
saçme. 

BKSH
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Art. 1 Talr.si I lulzimit i marrun 
në bazë të ligjit me d. 15 x11.1926 Ministria e Dreitëslës me d. 19 

db 
· d ti ë 8 hki O Korrik 1929 ditën e Premte or 10 pa- e I es nuern p r as n e u- 

rrësit i lihet Bashkis së Kryeqytetit. 
Art. 2. Meoyra e nxjerrjes së kti 

taksi, bëhet si mbas neneve 2 e 3 të 
Dekret Ligjit me d. 10 V-1929. 

Art. 3. Ç' do dispezitë qi asht 
në kundërshtim me këti! shtojcë mbe 
tet pa fuqi 

Art. "'· Kjo shto'cë Dekret- ligji 
hynë në fuqi që prej datës së shpall 
jes në, Fletoren Zyrtare. 

Art. !5. Ministrija e P. të mbren 
shme ngarkohet me zbatimin e sajë: 

Kryemiois'ri e 
Ministri i P, të Mbrendshmc: 

Shtojcë Dekret-Ligië me 
D. 15-XH-1926 

Mbi taksin e Lulëzimit 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Drejtsis : 

H. Delrina d. v. 
Ministri P. të Jashtme: 

R. Fico d. v, 

ditën e sipërme. 
Pakësimi do ti! bahet me zarfe të 

mbyllua dhe në rast nevoje bahet dhe I tën e sipershenuëme. 
faqësisht, Shtypja e gfith Kodit do M i II i -s t r i 

M. e DrejtUsls 
Mbi shtypjen e Kodit Penal 

Shpallje 

radite, vën në pakësim të shtypunit e 
kodit penal prej I 000 njirr.ijë copësh, 
me format giatësië të librit 150xl00, 
shtypi 78xl 28 m/m. me karakterin e 
germave I O çdo faqe 32 rreshta :dhe 
çdo format do të përbehet prej 16 
faqesh, me kartë prima vergie, të li- 
dhuna me karton të fortë si mbas 
modelit qi do t' I tregohet ofertuesit 

U: mbarohet dhe do te dorfaohet nli 
Zvren e Ministrits mbrenda 45 dite. 
ve që 11ga dita e lidhjes se kontrates. 
me sipërmarrësin. 

Korregjimi do të bahet dy herë, 
për kët gfa sip,rmarr!si detyrohet 
me i dorëzue Ministries ditën e fun 
dit te çdo jave dp forma per kore 
gtim dh~ Ministria detvrohet me i' a 
ktbyë mbas tre diti'vc. 

Çmimi i ofertave do të jepet mbf 
format. 

Për çdo ditë vonesë jashtë afa&tit 
të 45 ditëve: detyrohet te pagueJ 100 
fr. ari dam-sbperblim. Pra aj qi de 
shiron me sipërmarrë shty jtn e këtil 
Kodi, te paraqes! ofertat e lii me da- 

Ndertimin e pjesës se trete 
të rrugës Tirane- Elbasan 
prej klm. Q_.l~]Q - 29. 131 •. 70 

I 
I 

Ministri i Arësimit: i 
~ I 

A Dibra d. v. 1 
Ministri i Pinancavet : i 
M. Tutulani d. v. . j Konditat e shpalljes janë: 

Ministri i P. Botore: ! I) Pagesat janf të carantu me me 
S. Vuçitemi d. v. ! huan e 50.000 000 fr. ari qe Qever;ia 

Ministri i Ekonomis Kombtare : j Shqiptare ka kontrektoe se Shoqaiën 
Musa Juka d. v. '! për Zhvillimin Ekonomik të Shqpp- 
Z O G U I. i nis (S. V. V. A.) e ciJa ka depozitue 

Mbreti i Shqiptarvet · ! kapitalin pranë Bankes Kombëtare të 
. . . . . - . ! Shqipniës, ku gjindet në dispozicion 

Mbt propontmln e Kry,.'!11n1str1ës ! të Qeveriës Shqiptare. 
Nr. 652 d. 19,Vl-929, Si odegjoj dhe ! . 2) Dokumentat e apaltes mund t~ 
JM!lqej vendimin e Kshitttt Mi~istruer .\. shifon pranë Ministtiës se Punve Bo. 
med. 14·Vl-1929. l tore.ku duhet' të shkojnë! ofruesit per 

o E K R E T O N ! me I kqyre, tue pasë j,lr-""det)'re edhe 
! me vue oëoshkrimin mbi oji flete të 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret- ! veçanti me shënjl se i kan kqyrë 
Ligjit si shtojcë e. ligjit mt: d. J 5:x11. \ pse pa nënshkrim tt tille, ofertat even- 
926 mbi taksin e tulztmit. l tuale te tyne nu~ do H! pranohen. 

Tirane më 21 Qershuer 929 l 3) Ne përpilimin e Oferta.ve Ofrue· 
' I ~ , - 

i o o d. v, i ai duhet të marria ps:isyesh lehtfsl- 

Ndertimin e pjesës së dytë 
të rrugës Ura-Zogu,Diber 
prej Kim. 36 + 000 - 99.000 

. ' 

Garanci ja 

48..000 

Garancija 
fr. ari 
70.000 
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-4) Ofertat duhet të jenë të .palue- .. _ . -· " 

me me dokementat e poshtë shënue- 
me: • a)oPrej nji dishmije e nji · Admi- 

, • 1'·• ' ~ • 

~isfri~!t ~Qerf~i~fe ,p,r_ vepra Boto· 
ri! që vëneton.afteslen e ·· ofruesit për 

;,,,1~ J • J I '"t I' • 

· të _krye_mit e,,.PUrtëvet •. o' apelte që ._'I.. , .. ,, I • , . y- 

do të marri dhe .pre] listës së punë· • L ' ~ .a;· ~ . • • ...,, -- I 

ve të kryeme prej ofruesit tue u bash- 
e" t ~ C - .--.. • _ 

~alidbe vërtetimet e kolandos a të 
krvemit ~ rregullshëm. 

b) Prej tiff c'ishmije tf Ministl'iës 
1së 

I i:iun@;,e I Botott''a t' '8Uioritetit• të 
1>iiftkturës- !e':vehdit ·1ne të. ëillën 
~ ~Ertttbo{ Së: oTntest• -tfi. q!në ·n·ff vendë 
'tt{T'dt,iltë kty~t vepra pës më i. ]tqv 
rë gjaodjyr. 

c) PrejI,tiji dishmtës së depozitës 
si garanc~~h'-~r çP6J~atëshme 
si mbas Estes së sipërm~: 

Garand~£~ ~të :·mhel: l 
Yf 1:>uke ';rpeogue të drejtaf 'U!-· li, 

.• -,~·,. 1 •. , 

kujdu~sv-~.~h~"ftë pa koote~tue~'"e që 
mu.~(_tf.,k~t11me marrë nga'Shteti. 

: b) J)uke. peogue pasuuiën .e tljë 
l L ·h., ' .&: ..It ; I~ 

per Sipk~ëje deri më 30,000 .fran- 
'g£ri. 

e) 'rlie pdjozitue të holla. 
·,.rd) Ne£fl.1i tlffr - garaocija të, oji 
Bant& ttr,iJt,ttu~prej Qeveriës e qe 
-WpMtr'II SltqJ,pnie. 

Odt,~ta do · ,e- sh lirohet mbas 
" iHj\itlitac1onit të ·b~me dh.e ne çdo 

'lase- W ditë ·mbas 'datës ·së verbalit 
l ,te çeljes se akdrdaVI! t' ofertës - për të 
g)lttrito :offuesa •qe nuk -do të mbe 
sin -~uditiior!. l)epozifa·::do të nda 
toltcft' vittltn ptr Sip@rmarrJen L. qe do 

"ti!.-~mb1iif ld'}udikafa:'t!""' mbassi depo- 
• ·T.1•' .'.~rf~ :. _ .. . r.,,# r- - 1 

zita,p.ër~l,ap dor~zanien .per. te krye- 
~ ...t "--" . \-. jj., 'S I . '. '' • , 

mit eE:mirë ti 9uoimev.e e për zbati- 
triio' .e përshlui_mev1, të kontratës. 

• ••• ~~1e) f,rëJ Hst~s .e __ veglave dhe te 
·,jaqio.aye qe ,do lt·plrdoren në punët 

..- .• I . .· , ~} • - '• 

e qi do të jene pronësi t' ofruesit, 
tue tregue dhe vendin ku gflnden. - · 

f) Pre] ojj dishmije të nji baoke 

I me 'të cillën Komisioni adiudikues fi· ! n'atë afat që asht sheniuem. 
ton besimln, tue garantue s11rlozitetin ! 5) Paraqitja e ofertës do të inter 
dhe moralitetin 3 ofruesit e të solvl- i pretohet për seic11lln ofrues si pra 
btlitetlt të tijë financjare karshi ran- i nim absulut dhe pa I përjashtime të 
dësiës së punës ofrues do të .marrin ! gjata përshkrimeve kushtevet dhe 
n'apalt. i klausolave të rregueme në dokumen- 

g) Prej listës· së . ç'mimev në Fr. ; lat e apaltes. 
I 

ari të tregueme me shifër e letra në i 6) Ofertat munnd të bahen në nji 
tarifen 'e s'kemës së kori tratës s' a pal· ! nia këto tri gjuhë: 
tes · dhe të kërkueme në dokumentet j 7) Paraqitja e ofertave mund të 
e apaltes për ç'do ·njinjtsije punet: ! bahen deri ditën' ... ·(shif datën e 
prej ltogaries- përkatëse si mt.as sasi- ! caktueme për seicillln vepër me [istën 
navet të sheniueme n' ato dokumente i e sipërme) ... pranë Ministrlës së 
për eto sasië punët dhe prej shumës i Punëvet Botore ase · pranë drejtimit 
së përgjithshm.e të· punëve, e cilla j të Bankës Kombëtare lë Shqipn-f~s në 

shumë .më -praktikë mund të ndrysho- i Tiranl.l, në zarfe 'të mbyllun e të vu 
het mbrenda me kufljtë,-e kontratës. r losun mbi të I cilin do të shenjohet : 

lilë rasë që Sipërmarr.~~i ban nji [OFERT t SI PERM ARRJh •.. (Emnt) 
;J>_r~_t};e .f!!· ~'~~~ J _ofet'.~s mb~ shumën l ... PER TE MARRUN PJESE ... 
~. përgiithsbmë me· 011 përqindëse të : Emertimi 'f përkarëshëm i 'Veprës) ••• 
ç'mimeve . t' ofruenie' kjo sbritje i re- : S) Of ~ ·, , , 1 * . , : ertat uo të çe en ne pre- 
ferohet të gjith ç'mimeve unitare me : , . . . 
proporcionin respektiv U! tyne. : sanc_ë r l o~r~l'svet (, ranë M10istr1ës së 
- . h) Ç'do ofer,ë e bamë n'ernën të j Punvet Botore e do të përpilohet 
nji Shoqniës duhet me qenë përcie- 1 verbali i veçantë që do të nënshkrc 
llun nga, nji kopie.11aut~otike të do- l het edhe prej konkurentave. 
kumeetave të trajtimit të Shcqniës, i _ 9) Anutoh-n e konsiderohen të 
G,ith aehtu ç'do ofertë e bame n' e- i pa vlefshme të giitha ato ofrrta që 
mën të .!ndonji shtypi, të veçantë. ose i kanë gabime në llcgsrime në listën 
ii nd.onjj. .shdqnlle kolektive, 'do të l e ç'mimeve unitare e të ptrgiithshme, 
je~ë e përcJellug po .pre] U! )ilia ko i ~c;e q! kan .gablme në llogarins U! 
pjeve autentike të dok;meoiave t~ i listës s'analizvve tf ç' mimeve ashtu 
Shoqniës, të. cillst të jenë të tilla që /edhe të gii.th;t ofertat që kanë (korak 
tr~goj11.ë_· personat ,~ ~~~1orizue'me me ; tura) grymje ndë,.r, shifra ose që kanë 
lidhë - ~~ntrata ~· e~~ :~ë-. shtyplës ! ç' ml met e shkryuemë me shumë 
ose të Shoqniës, si .edhe Jlto që j re- i ngjyra. 
ferohen zbatimit të .- mirë të ktyoe l 1 O) Adiudikacioni do të bahet 
kontrata~e e të muncf të 'kenë autori- i prei komisionit adfudikues. mbrenda 

I 

zim me dhanë dëftesa të· ·vletta· n' e- : 14 ditëvet prej patës së verbalit të 
..- -. •• , r I 

mën tt Shtypiës ose të, Shoqniës, t ç, lies së skendave, tue zgidhë oler- 
- i) Ofru.est o'oferten e tyne nuk l ten ma të mirën me ç'do pikpamje 
mund të paraqesin kondita të tjera i për Shtetin Shqiptar! e tue majte pa- 

' dhe të ndryshme prej atyne që janë \ raspësh dispozitën e koovencionii në 
_caktue prej anës se Ministries se :: bazë se cillës asht lidhë huaja i! tre- 
Punvet Botore 'me dokumentar e 
t :.:- .i;,.,ir 

apaltlt, dhe 'ato jane t' obliguem me 
marue punimtn e Sipërmarrun po 

gueme ma numerin 1) të ina parshëm. 
Ministrija e Punëvet Botore rezer i von të drejtën te mos pranojë ofertën 
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me t' ulet, ose edhe të refuzojë t! 
_gjitha ofertat. 

11) Ofruesit nuk do të. J,~në të 
kenë të :drejtë me lyp@ shpërblim 
edhe në· kjoftë se ofertat e tyne janë 
të pajisu na· me projekte. 

Tirant, më ... ." .. 192 •. 

:shp. e .. Gfyqeve 
Vendim afati p r t'aratisun 

Mbasi nuk ashtë zanun i aratisuni 
Sylejman Belegu Kruja qi pandehet 
se, së bashkut me të reshtuemit Bib 
Marka Kolen, dhe Geg Marka Gegen 
nga Oroshi Mirditës, janë ma run vesht 
me njeni tjetrin për formimih e nlë 
k .;mi teti të mëshelrë për me prishë 
qetësin e vendit, Kryesija e Gjvqit 
posaçem për flije Politike qi prej da 
ta, së shpalljes këtij vendimi, të pan 
dehunit siperpemendun i jep 15 di'ë 
afat per me u prezanrue para këtij 
Gjyqi? 

N@ qoftë se, nuk i paraqitet Gjy 
qit brenda këtij afati vërtetohet se nuk 
don me ju bindë ligjës dhe· kështu ka 
me u Jhikue Gjyqi në munge sen e tij 
kanë me ju rrëzue të drejtat Civile, 
ka me ju sikvestrue pasuniia dhe me 
as një mënerë nuk ka me pasë të 
drejtë ankimi mi vepërlmet e ba. 

"' muna. 
Të gjithë Giandarmët e Policët 

li 

janë të detjruem me zenien e tij. 
Per plotësimin e vepërimevet të 

siperpermenda i ashtë shkrue Prcsu 
rortsë dhe ne mhështetje ..• të aenevet 
371, 372 të P. Pena!E', shpallet ky 
vendim. 
Tiraaë me J .VJl-929 

.. .Për Kryetarin 

Vendim' a'fati për 't'aratisun 
Mbasi nuk asht . zanun Bajrami i 

biri Aludiut banues në Allaj Begt qe 
~. pandehet se me d. 2Z·IY-1929 elitën 

e ka vra me paramendim të q uitunin ! Mbi gJurmiinut e bamuna mbrsi 
Selman Hamidin :lpo ng' av katund. I banim i tij ~ nuk ~ .. zbulua, pr8J1d9j i 
Krpetaria e Gjvqlt te Shk. I. Dibrës I pandt:buri .slpërmtndu« t-hiret .. me u 
qi! prej datës shpalljes · të k~ti vendi- I ndoth para kiHi Giyq i me O. 6 J<o· 
mi të pandehunit fp!rmendun i nepet l rrik 1929 ora & para dr~ke . ,d.iten 

· dbetë ditë ifat, për me u prezantue } e shtuu, .pPrkuodr;azi vepërlaret Hgfo 
para gi,ait. Ne qoft se nuk i para. j re kanë me u krye në tmuges 
qitet gi}'qit mbrenda këti afati vërte- i vlonë më 4 Qershor 929 
h k d . b" d 1 i I Gjyq. Hetues to et se nu on me Ju m ig ss, I · 

dhe kështu ka. me ~ shikue ~fpql _në I * . 
mungesë, kanë me iu rëzue të drejtat I Mbasi nu\ Asht :taoun ~ntstemi t 

civile me ju sikvestrue pasuttia -dhe i biri ·shabin . Buel banues Ptt~lijas 
me as nji mënyfë nuk ka me pasë ! që pandehet se me d, 15 4~~, dit~n 
të drejtë anktmr mbi veprimet e ba- j e Hene ka plagosun · të queitlinio Ra 
muns. i madao Kacani 'fU&halie ·Ktyetaria e 

Të gitth gje'ndarrnët e policët ian! •. , •• Gjyqit të FHIHn Dibres· që ,,ret u!atës 
të detyruem me zanjen e tij. ! shpattiës të'këti vendimi- të•plU)dehu- 

Për -plotësimin e veprave t~ .për- j nit përmenduri i nepet dhetë ditft_afat, 
menduna i asht shkrue Prokuroriës j për me u preiaiotue para -fgi1qit. Në 
dhe ·11ë mb!sfttetk të -neuit '371, 372 j gofe se nult 'i paraqitet giyqit mbre 
të procedurës penale shpallet kp -ven- i nda këtij afati 'Vërtetohet se nuk don 
dini. ~ i me iu-blnd Jjgjës. dne kështu ka me 

Peshkopi me 5-6-1926 [ u shikue 1jyqi në mungesë, 'kanë me 
Gjyqtari Pillor : j ju, rëzue të drejtat. civile Ka • n\e Iu 

• • • J sikvestrue , pasunia dhe, me as nit më- 
•r T h 1 r r J e f n1rë nuk k! me pasë të d_rejU! 'anki- 

Xhelo ose -Celo Aliu nga· ka-tundi i mi, mbi, veprimet E: ba~una. 
Matohasarraj i Tepetenës ,an dehet se j Të gjit~. gj~nd~r.mëc' e ,t,olicl!t janë 
·bttshk m-e' shok të tjer ka vjedhur i të detyruem mi= zanJeg e tij. 

I 

nië lop e 11jë -gomar t-ë Kamber Bra- j Për ptotësimin e v eprave t¥ për- 
·himit n' Ui të. Ftohët, Mbi gjurmimet j menduna .i asht shkrue Pr<;>k'u'rorles 
bam u na mbasi .baeim ":i tij at,k u z'iu- l · dhe nil. mbështetle · të 'nenlr :#!, 372 
ltf1l, -·praadaj i përml!oduri thiret me i të procedurës penale shpaHd ky ve- , . 
u ndodh para, këti Gjyqi J]le O. 5 : .ndim. 
Korrik . 1929 ditën e Premte ora s l "Pesb~opi më 15-4)929 

Ojpqcor f'illu;!r para dreke, përkundrazi vepërimet U 
gjore kan me u · krye në munges, 

Vtonë më ~· Qershor· 1929 
Gjyqtar Heteës 

.L~·hi·rrJe 
·BarJartt fasufi ·nga ntundi Kaoan 

f• -'Mt1llakastrtis ·tnndehet tec· 'bashk me~ 
shok te tjer kan Vi!df:lor nekuraf e 
rugës 'il.ek-1Jvrnft Vlor- N:irt, ~kel,..Sele 
nie, 

* 
Mbasi nuk A-sbt ;mun Xh:f~ini i 

birt '·Sut~jt'lfllflit bluues·tie Arras qe 
pandehet se me d. ···21-V•929 ·ditën e 
Mute ka· vrare të ·queftunin, Mersin 
Dervish f."li!h'I, Kr,etaria ·e Q~it Fi 
l~~ Dfbrës, që -pre] -dtt~s slq)allks 
N! kt!ti vendimi të t,andetruult -perme• 
ndun i nepet _dhetë dite afa(.,.,:per me 
u prezaritue para -gjyqft.."Në qott se 
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nuk i paraqitet gjyqit mbrenda këti ·I Leter-Ftesë · 
afati vërtetohet se ouk do me ju bind I I quituni Shaban Jaku1>i nga Shko- 
, I 

1igiës, dhe kështu ka me u shikue I dra, me. emen të thirrun Binak Yme- 
gjyqi në mungesë, kanë me ju rëzue i ri ish tetar i Giindarmeris- të Rrethit 
te drejtat civile ka me iu sikvestrue I Mirditës, i cllli- me dat 19-Xll-1928, 

I 

pasunia dhe me as nii mënyrë nuk i prej oa kuidesiiet ka. shkaku djegilen 
ka me pasë të drejte ankimi mbi ve- ~ e tri odave te qeles O.o.shi~ në të ci 
primet e bamuna. j lat banonte Post Komanda, mbasi të 

Të gjith gjendarmët e policët janë I eermëndonit banimi i tij nuk i dihet, 
I . " 

tf detyruem me zanjen e tij. . I thirret me anen e ki'saj ftesë të çpa- 
T!. gjith gjendarmët ,e policët janë j, llun në-Fletoren Zyrtare; qi të. pre- 

t¥ detyruem me zaojen e tij. ~ zentohat ·para. Gjyqit P~qir të il1irditës, I - --- 
. Për plotësi.min e veprave të për- I per me l8-,VI1·929 diten Eiten ora 10 

mendulla i asht shkrue Prckuroriës I paradite 
·dhe ~ mblshte~ie_ U! nenit 371, 372 j r • Prepsë, Dl(l_ 17-Vl-929 
tl!,procedur,s .pen._te shpallet ky ve- 1 ·· · ~ Gjyqtari, i faqtues 
mtia. ~ I . . 

lVundim afat .. për t'aratisun 
I . ', . I - 

i Mbai nuk jan ztnun Baki e Bai- • 
· ram të bit 'e laufit banuJs Kododesh 

Peshkopi ml! 15-6-1929 
Gjyqtari Pilluer 

* 

SHt>ALLJE 
~i mbas A.kt l{j)?kirnit Nr. 65 e 

D: 20 2-929 të gjyqit Psqit Vlorës Z. 
Svtije e veja e të ndperl: Jan Boja 
xhiut nga Vlora dhe Z. Av Nafiz Se. 
rri si knjdestar i të v~gjelvP e te 
ndyerit Jan jan giykue për me i pa 
gue nga passnia e të ndyerit në fja 
lë Ltamt>r~:'f,ivllq~ po, (ll~srd Vlora një 
shumr, pre] nap, 65, ba~Qk, me sh pen- 
- • !, L I . O J Je Ji 

zimet e gjyqit fr. ari 51 80°10, 
Ky akt glxrim u vue në eksekutlm 

I . . . 

e~h.e si mbas rregullës r gjyq rt bierset 
u lalmëruan të cilët u "përgieglen se 

i ,. I i 

kan Dlktue' dhe e provuan me një 
dëltës mbi këtë ana gjë Iitesë En si 
guroj me garancl dhe kë°shti ·rgJ 'bie 
rësat në fjalë prep u lajmëruan por 
pagimit . nuk fo gjegjen dhe kështu 
mbi kërkimin e gj fituesit nga ana e 

që pandehen se me D. 19-3-1929 di· : . kryr~is · u vendos sekuesfrim I nji 
tën e ho· plagos të. qui tunin Dalip '" stiiëpis m. ojë ilhon'tti me' tgiith di 
Ibrahim .Hoxhën, Kryetari a e giyqit "pendentsat që ka reth 'sa] në skt'lë e 
Shk. I Elbasanit që prej datës shpall- kufizuar nga L. ullin]t e Pashait P. 

shen, Kryetaria e Gjyqit Filluer Di- jes të këti vedimi lë. ~andehunit prr~, Livadhi Shefd Bej verlacit, ·v. ~laq 
meudun i nepef dhelë ditë afat. për 13itri Jag Fera j,n Bojaxhiu, J. · Mulla 
me u prezsntue para g;pqi_t,. :N~· qoft ~ ~~shiti I mer Halili Josif Po~i që gj, 
se nuk i paraqitet gjyqit mbrenda .[ B}ers:at e trashë~oj en · nga i ndyeri 
kë i afati vërtetohet se nuk don ,ne i Jan Bo" axhi dhe k€sf'!tu · kjo pasuni u 
ju bind ligtes, dhe. k!sht~ iç~ më .u j s~kuestru~ e u. shket; dhe g!. Biersat 
shik~ gjyqi në rt11ingesll, kanë me ju : prap_,u lajmëruan me lajmërim të dy- 

. • . r"!zu ! të dreltat civile- ka me ju sik- j të por pra~ ~agi"mff nuk Ju shtruan, 
g1vq1 në mungesë kanë me ju rëzue : .• -s~ . w .. dh . .• . 1 r : Prandaj s1 mbas nenit 28 të Li- . .: . . . .. ! ve 1rue t .t:!UOJa e ·me as 'Ott meny. 1 . • • '. . . • ·· , 
t~ drejtat civile ka me JU sikvestrue 1 - , • fr . , • 1• _gJë_s mbi disa ndrimë t@ ligjeve ve- . . , rë nuk ka me pasë ti! d • ë: ' k' · · · · ~ pasunia dhe me .as nji mënyre nuk t · . · . rejt an trnt I pruesë pësun.a e sinërdëftume qirtet 
ka me pasë të drejtë ankimi mbi ve- 1 mbi veprimet e,_ b~m_una. ~"- · : .1 ~ a,dJ?dikat për ~e; u s~it regullisht 
primet ~- bam~oa. , .. Të gjith glendarmët e policët ja- j ~fati. i shitjes parë : sht '-: 30 dit dhe 

Të apth g,eodarmët e policët janë ne të detyruem me zanien e tii. 1 fillon qysh nga data e botimit në Fle- 
·ote'del»'tuem me zaojen e tij. Për plotësimln u veprave të për- ! toren_ Zyr'tar.e dhe· ajo detinitive- asht 

Per ·plo&esimio e veprave U! për- d 
1 

. .h. .. k . ! 15 dit dhe fJ!lue qysh nga e nesërmia men uaa · as t sh ru~ Prokuroriës : · · ·~·" · · 
meilduna i asht shkrue Prokuroriës db ,. b h . 1 e mbafrimit" ti? afatit par. 

1· 

. I· e ae m es tetie të nenit 371 372 '· p k h d h · dhe në mbeshtetie të nenit 371, 372 1 ' 1 ra us es eron për të ven pe) 
ta procedures penale shpallet k}' ve- I U! precedurës penale shpallet kp ven-, I '~ t~ ~tre\ ves,h ~~. zrrë~n t Pe •. rmba- 
odim. " · dim. · I rimit te ketushme ose me kasnecin e 

Peshkopi m~ 15-6-1929 . , Elbasan më 17-Vl-1920. l Bashkis. 
OJ,qit filluer Nd. Gjyqtari Fillor. /: D. T. P. Vlorë më 20:6-929 

· ~ Përmbaruesi 

. ~ -- 

Mb~si nuk bht iaoun Hasan i bi- 
'in Hi;d,~ft b~~~es_ A~as;,. q! pandehet ~. m, d. 21,V-929 dltën e Marte ka 
: I , r: L: if iJ ; , ~ 

vra: e tl! quejtuiitn Mersin Dervish Lu- 

brës, që prej datës shpalljes të - këti 
ve~dimi të pan~dehanlt përmendun 1 
nepet dheti ditë' afat, përme u pre 
zantue para gjyqit. Në 'qoff se nuk "i 
p~riJqh~t. gjy91t. Ht brenda këti afati 
vërtetohet se nuk don me ju bind 
ligiës, dhe k@shttt "ka. me . u shikue BKSH



FLETORJA ZYRT~RE 8 Korrik 192-9 u 

·· I Thirrje i vet J. zalli. 
,Ftese 1 : 1 NJ'i ane në katund:1 Krafkë në 

I ' It l" ba ' • I pandehuni Fran Zefi e Lulash j Mo~.jak Na~aho, nga . 3 !Ja,. e • j vendin zall 12, dynym e kufizume. 
Toma prej Pjetroshanit të Këstratit l nues ne mosgë e tash me banim të : S Sofeocan P. Pruë V. Rrugë e Ma•, 

' · h t ë prezantuem · · ' ' janë ,të pandehun perse kanë shhaktue 1 paditun t err,t p : ~e. u . ! dhe, J. livadhi vet' 
djegëJen e dy mullarve sanë t' ankue- i para Gjyqi! ,,të ~1lltm1t Elbasanit D. ! 3. Nji livadh në katundin Krajkë 
sit Luc Sokolit prej jarenir të Kastra- I 3 Shtatuer ~29 diten e Ma~_t dhe or~ i në vendin udër zush 12 dynym e ku· 
tir; andej të tihrren me anen e kësajë ! : para dreke ', për m:. u givkuem . st j fizume L. Fil Dervishi, T. Hasan Ve- 
_i:!_etore qi ,të prezantohen para Gjy, I 1. pandehu.o per_ grabltJ~n e sh te.pies i seli, v. Pru ti, J. Ruga e; madhe. 
qit të Paqi: të M. së Madhe me daten i re ankuestt Anc1l~ Ar,~1t, nga Italia, e 1 4. Nji arë në trojet e kullës në ka: 
.18 Korrik 1929 diten e Eite ora 10 I tash me banim të paditun, pH ndry- : d' .r [kë 20 dynym e kufizuem ___ · : . . d .. : tun in nra , 
P. d. pse në qoftë se, nuk prezanto- ! she g1yq1 ~.a me vash uem ne mu- ! L. Pruë, P. Joh Hoxha; V. Ruga .e 
hen në diten dhe në oren e caktueme I ngesen e ti]. , . . . i Madhe J. Zalli. 

· · h' · ë cresen I GJyqtan Fillor , . 1i1yq1 ka me u s ikiue n mung : •. l Shpallet se tokat e sipër shënu- 
e tyne. j Ftese ! hem të cilat i zo.non Muharem Der- 

Koplik me 18,6 1929 I Jpandehun Beqir Ali Ohri me ba .. ! vishi nga katundi Krajkë i Zerqanit, 
Gjyq. Paq.ues ! nim të padlf.un pandehet për mbajtje 'i në bazë të vendimit .Krpesis Përmba- 

•. ) arme pa leje Dita e ora e gjvqit m- ' rimt, tok t e sipër sh nu ir janë si;. 
Ftese · ! D 8-7-29 ne ditën e në oren e sipër- kuestruar, dne qiten r( adiudikatë për 

Ipandehuni Noviç Shaba prej la· i sbenuerne jeni të f umun në gjyqin e me u shitë për sigurimin e pagimit 
gies Dolan të Podgoricës së jugos- i Psqlt Gramsh si të pandehun, · të fr. ari 5666.60°}0 qi i detyroJl.:t i 
Havis asht i pandehuri perse ka vra i Mos ardhja e iue] ne gjyqe si mbas nalt përmenduni Muharem mej pa, 
Tom Pjetrin prej Selcet të Vermoshit, i ligjit shkakton denim!~, tuej në mu· gue Arkfs së Finances Dibrës si qib_~s 
Andej të thrritet me anen e kësalë ; ngesë, . dëftesës së të dhetës e vertetu~m nga 
Fletore qi të prezantnbet para Giyqit i Gra . sh ,4 6-29 Zyra e Notar is Dibrës në Nr. 118 
të Paqit të Malsis së ~Madhe në De- i , Gjyqtar Ps qtues d. 12-X-927. , 
gen ·Hetm(:re per _t'u bA pyetjet me l Leter-Thirrje Afati tj shitjes part! asht 30 ,ditë, 
daten le Korrik 1929 ora 10 P· d. i Achile Angelon e Berberio Dorne- e filloa nga deta e botimi' •. të kësaj 

Koplik me 18. 6. 1929 , nico, nenshtetasë Italian e banues, me shpallje, dhe.mbaron në- krye._ të. 30 
Gjyqtar Paqtues ! pare në Mozgen e Etbasani: dhe tash ditve. 

! me banim të pa-ditun, thirren me u . Afati i fundit asht 15, ditë nis nga 
prezantue perpara Gjykates 'kolegjiale e nesërmja e 30, ditve, [dhe mbaron 
të Elbas irit për me D. 13 ~orrik 1929 në krye të 15 dltve, ku mer fund 
ter Shtune n ora 9 para mes-ditë per shitja definiteve. 
m ; u gjykuem si të pandehen për Pra ata qi q! dishrojnë per me i 
shkak se kacë vj· dh disa tesha të I ble mun teket esipër tre guhem t' i 
ankuesit Magnante -~at~lio nënshtetas , drejtohen kësaj zyre mbrenda afatevet 
ltalrjan edhe ky me banim të pa _di- të sipër snenuar, 
tur; n-dryshe gjyqi Ja me vazhdue në Zorgan : · 15.yJ.929 

Letër thirrje 
Ilia ndënshtetas Jugosllav e shofer 

r Zef Shkanjetit Durrës ashtë i pan 
dehur për shkelje me automobil e 
thyerjen e kambt s së Xhdo Rystemit 
nga katundi Baliskë i kt saië Ndën 
prefekture, e masi ashti! me banim të 
pa ditun me anën e kësajë thirrje i 
nlohtchet që më D. ora 10 para mes 
ditë të prezantohet në gjyqin e Paqlt 
dega Hetus e të Leshës që ashtë cak 
tu dita e ndëgiimit tij s' i pandehur, 
e për ndryshe ka me u vepru si 
ligjës, 

Lesh 9. VI. 929 

mas 

Gjyqtar Paqtues 

mungesen e _tyne. 
Elbasan 5-Vl· 1929 

Oj. Paqtus . ' 

I V d . Fillor l e n t m I N'emën të Nalt- madhënië1 Tij ZOG I. 
'I Me vullndet të popullit Mbret i 

Sbqiptarve • 

I Mbassi u shqyrtuem e u J. xuen 
~ gfitha aktet rt lat ive gjatë e gjanë, 

Gjyqtari 

Shpallje 
I. Nji livadh në katundin Krajkë 

në vendm zall 10, dynym e kufizume 
S. kufini Sofrocan, P. Pruë. V. ara e 

BKSH



betr,i e drejtuem~:oga, a~ e t~ 

plnailnit\nxëliisvet te,&._hkollës- trt:g:_ i : • 
tare të Vlooës me data U!: nd(y~bm~ i ; ~- Q,P a 11 J e: 
pëtffllHijnë":aliarmime: tue ·PJOpag~11due i ; I qujtuni Gjuro lk,o, Vllakoviqi nga 
ms1len~mesimet Komlttare OR• Sit~·! :Jugosllavia e b mus përkohësisht në 
lii e Dilt•per'Mttid41n dhe· me "U regji• i '.Lesh ashtë /pandehur për r~af1en e 
s•rtre- ul!~ lhkoUa ti!1 damsbme koodra ·i· M~·hamtt "osmanit nga Kafkasfa e Ru- 

• .• : ••. ' -·' t-f • • ~ ! 

Regjimit. i siës e banues në Lesh si dhe për baj- 
·-Teksti i prccesserbalevet i knmpo- ! tje arrn.'ë pa~leje, por i pa~deh~ri Gf(; 

I .'' , r r-• • .,..., ., 'J 
zbeni prej autoriteteve lokale .përmban, ! ro mbas! sot ndodhet me baniin të pa 
~enJen' e; letravet tic. pidddiunJtH,lim i dituo në Jugosit1~i me anën ; ·kësaje 

• . I - ' "' ~ 

Xhelos 11h1u dlf~: dr shmiln se dë11hmk l çpallie qi aën vendin e therries I nieh- 
ar~t për q@llintei1 ~ til. j1 1Jhet qe më o'. 5 Shtator V. 929 di- 

~Ft, st mb~s rrjëdhies se, Giyqi·: Ir tën e Enj'e ora 10 Pitfl!. ~ite të· ~re 
ptotnvertiilcvet ~t!. kompozuem P~J, ,i zantohet psra gjyqi! f Paq it Dega· pe 
autoritetevet lokkle, tëkstit '.tëf.tetiavet, !.' nate të Leshi!~ q1ë ashtë csktue 2jyki· 
nalf·trtgueme, u muar vesht e u: vër- I: mi i tii. pl/ ndryshe gjy~i do t! ke· 
tet'llemë se i p111dehuni ~aiim Xhelua 1· qy~e.t në mungesën e tij, 
n'ga. Vlora. me letrat ne f,ale kat pro- Lesh, 29. vr.9.?9 
pagandue kondra Regjimit, . I Oj. Paqtues 

~rgUlli:ntit e dokumentat e nalt- i S.h,pa\Ue 
( -· • - •• I I - _ 

periifenduna rooassi lttndeo·· ndergfe · I F t! e S e ! N!! bazë të Akt-gjykimit të Gjyqit 
t , ! • , . • • I r : 1 i , '• 

gjen e ttup'i~ &J}'kues~pi!r goxumn e I Jsl_am ~~.d~ri ng! katundi Zhabo- I Paqit këtushern Nr .. 173 D. lQ;Iy.929 
U! pan~ehunlt tq~ u pt!t~ye dhe me-1 ki~e e ndenies o:~ atë katuo.d dhe tash ! sitepija qi sundon Sahja e ~ija ~ Meh 
ndimi i Prekuroriës u vendos bashka-; me banim. lë paditur, thritet të çfaqet i met ('ehajajit.e- Nexhip Verçan.t në 

i. - . 1 ' I I f - - • I -.. ' J" 'O' 

riskt (aJ~iJa e tij me delkt të randë I si i pa~dth.~~ përpara gjyqit Paqit Te- ! lagjen Qcj7an' beje; ~utizue~ p~r~ara 
n' ~U! mebyrë. ~~len~s ~e~, P,enal_e për me datë 2- ! e djathtas me rrugë, pra_~a Teqia 

Sjellja e fajto~it, Halim .Xhelos ?ga 9 929 dite~ e hënë dhe_ <>.ra K. ~; d, iSheshakt s e majtas Zyhraja '.Zy~o.~, m~ 
Vlor~ i P,e.rket paragr.,f11 a të arttt I për shkakun se me datë 7-3-929 ka ! qi nuk ka qen e 11}.,undun plestimt ~aJ, 
të llgiës 'adeahkimore për faje poltti- rrahur rëndë Nexhip Rushtinio nga i asht vendos shitj~ saj n:a~kand dhe 
ke, me ndlrhyrjen e nenit 2 po l' atij Thabokika, dhe "në rast se nu~ d? _çf~~ ,1 piestimi t'oll. a~e ~und~sve. ~hiti.a e 
ligji. qet ditën e orën e shenuar gJyqt t t11 , parë fillon mbas 15 ditëve nga data 

Në par.attn a të· neo_il_-1 thuhet ka me u shiku~ ~ë 1_!1UQ~e~ën e tij dhe j e shpal,ljes n~ Fierore dhe. mbaron n.ë 
se : (propagar.da, ko,ndra Regjimit, ko- dot veproh~t ~t mbas ligjit. . kryet të 30 ditëv-t dhe a10 e fondit 
ncke Statutit, k~~dr~ ~bretit etj~ e në Tepelenë 24-6-929 nis nga enesermj~ e 30 ~itëve dhe 
DeQJ 2 për~,~' se çdo S,hql~~~ li "9. . Gj. Paqtues mbaron në ~r~e të" 15 dlt!~e ku .gien 
i huaj qi ban propaaandat e def,ueme· ·fund dhe shuja. Pra ato qr desh1ro1n 

çaslllja 'u ·.bissduç. 
Kon.dr,a.! padijes · si PJok)~tgriës •. , e 

cita!.tue .11, mRshtet perfundinun ·të:,he, . .. .. - ... .,. - 
timeve, deshmiës se~d'ISl}m.i1.~11vett 1~ 
v.i·un dr.,eJtAleme· ~eo~sy~t t.~r~h~o 
lles:-tr~gta!«:1 të ~_Vlo~..: na~ an~ e, t~. 
pandellunil 'Halim· Xhc:los,, dhe ,aktt ve •. -· -· - } 

a, kërkoje të vecdoset fajsija e tiJ 
mi delikt 't! . rande, 

në pikat a, b, c, dënohet që nji muaj 
deri' në 15 vjet ·burgini: Ef'kë,htu,, në 
bazë të kctyne neneve U V.; ndos dëni 
mi'I tj me 15 viet-burgimt e-sbpenel 
mJve· Riykore e hetimore fr: ar. (34), 
dhe në bszë-të nenit 13· ps t' at-] .ti 
gri kcnfisklmin e pasuntës tusdëshme 
dhe të patundëshme. 

Tiranë; me 11. Vl.929 • 
Kryetari 

S h p a-F I~j ,. 
Zym'i;;r ·Ahme't Pashkovi nga katu 

ndi. Shr~jë e tash me banim të pa·-di 
tuo, asht i pandehun për se, kakalue, .... - - 
kufinin Shqiptar pa Pashaportë. 

P: andej thirret' me u çfaq si i pa. 
ndehuo para këtij Gfpqi mbrenda nii 
mojil të shpallles kësa] thirrje, për 
kundra.zi vepri~·et ligjore kanë' me u. 
përmbarue në mungesë të- tij. 

Shkodër me 24· VI· 1929. 
G], Hetues 

Shpallje 
Eljas Pula .,~ ~rç_ me baq]m, në 

lagif~, t.~ ~ll.!<oçlrës, e tash me banim 
të pa dit n asht i pandehuo për se, 
di sa kohë ma P.J{ë,· n§ Teqen e Paza 
rit. të math, të Shkodrës i ka shit nii .•• . • 1.· ~,-, -' I 

ka, Hit Mar Pp.lii po prej Shko~ret, i 
•.• ... 1.. .•. ' 

c,li,ishte ka!l i të.quajtunit Sakol Ndre- 
ces ~rej. ~ert.uri!, 

" . ~ 
Pran dej thirret me u çf aq si i pa· .. ' 

nde~un 1>,ai:1t kë~ij Gjyqi rtJb,r~n-~a. ';\9- 
muivet te_ shpstlles kësa] t~irrje, për· 

- .;.. I I j 

kundrazi veprimet ligjore kanë me u 
përmbarue. në munges8o e tij; .. . 

Sh.kodër, m_e 12 VI, 1929 
Gj. Hetues 

BKSH
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me ble le të drejtohen mbrenda afa- mjetës i msrdhënlcs të mitit (ryshle 
tevet casrue në zvren Përmbaruese fit) tue ma, dhe kv 50 napolona ari 
të Gjyqit Paqit Elbasanit. siç çpërblim për të sjell sende rregë- 

Permbaruesi Giyqit Paq it , tije st kondrabandë të cilat në muajin 
Elbasan 26-Vl,929 i Ramazan të vitit 1926 i ka nxjer nga 

: an e kuf1s të Sërbis nga Shën Naomi 
Thirrie i në katundin Tushernisht tue pas ndih- 

I quajturi Joseph Grossmann ish- i mën e giendarmëve të dërguar prej 
Iugienier i Prefekturës së Gjinokastrës i Reth komandantit lsuf Lohjes. 
qe rash ësnt larguar nga sherbimi i i Pra mbasi nga riedhim i gjyqit u 
Ministrisë së Punëve Botore që prej ! provua fajësi e të tre të pandehurvet 
datës 18 1 etor 1923 dhe nuk i dihet ; nattpërmendur dhe sa do që faj i ty 
vënt- banimi t tij, thirret për t'u pre- i reve në bazë të ligjit penal të abro 
zantuar para Gjykatës së Shkallës së i guem ësh.ë krim por mbasi dispozi 
Irë të Gilnokasirës me da'ën 13 Shta- : tat e neneve tl! ligjit penal të abro 
tor 1929 n'orën 9 para mes-dite për I guem që parashëkohet faj i tyreve 
t'u gjykuar si i pandehur, sepse në I janë në dlsfavor.n e të pandehurit, 
Vjetin 1923 ka marl! nga Zyra Finan. I me ato t~ ligjit penal It. ri, dhe si 
ciare e Permetit një para . rhenie prej mas § III të neni 2 tt: K. P. ië ra në 
2500 franga ari per n.eremeiimtn e k' silloj rase aplikoh- n dispozitat ndë 
Ures së Përmetit por shuma në fjal~ shkimore qe [ane në favorin e të 
nuk esht likuiduar por ësht përveshur pandehurvet, prand d gjyqi tue mar 
bashkë me Kondokrorin e tij. para sysh për Angjeli Bullaurm dhe 

Pranda], në rast të mos-prezanti- Nairn Dernir Starovën nenin 196 të K. 
mit të tij me anën e kësaj shpalljeje P. të ri bashkërisht vendosi :dënimin 
në ditën dhe n' orën e sypër-caktuar e tyre me nga tre muaj hurgim dhe 
para kësaj Gjykate, Giyqi do të shi- me nga nlcq!n: (100) Fr. ari gjobe 
kohet në mungesë të tij. dhe me nga tre muië ndalim nga ofi- 

Gjinokastt'r me 2-4.6.929 qet publike, dhe në bazë të 193 po 
G]. Filluer ! te ati ligji dhe nenin 35 te ligjit apli- 

• I kimit dënimin e ish kapiten Isof Loh- 
N' Emen të Republikës Shqiptare I jes me 15 muaj burgim dhe 500 Fr. 

I 

Gjyqi Shk. I. Korçës Dega Ndëshkimore ari aiobë të rëndë dhe me ndalimin 
Çk!putje vendimi të përhershmë nga ofiqet publike tue 

NI! gjyqin që rodhi boteslsbt dhe ju og rkuar të tre të dënuëmvet dhe 
ne mungesën e të aratisurvet lsuf Lo- spenztmet gjyqore prej Pr. ari 71. Me 
hjes nga Shkodra kapiten ish ko nan- re drejt. kundër~htimi për lsuf Lohje? 
d · R hit Pc . de it dhe Nelm dhe Neirn Demirë dhe me të drejt ant i et , ogra c Dikti . ër U! tre di • ë .li l umi p Oemirit nga katua 1 srarov k pan- K • . orçë dehur për shkak se prei tyre kapiten 
lsuf Lohja për të lehtësuar të pande· 
hurin tjetër Angjeli Ballaurm tregëtar 
prej Korçe në sjelljen e kondrabandës 
ka mare mit prej tij 100 napolona ari 
me odt!rmjetësin I tf pandehurit Neim 
Demir Starovës, dhe ky Neim Demir 
Starova për shkak se është bere ndër- 

më 7 Dhjet,,r 1928 
Kryetari 

Akt-Gjykim 
N'Emën të naltë madhënis Tij 

ZOG I. 
me vullnet te popullit 
Mbreti i Shqiptarëve 

Hjyql Paqtuës i Poradecit i for- 

muarë prej g:yqtarit Vasil Mançit toe 
qenë pranë tij Sekretar Puad Glina si 
Protokolist për me kqyrë padin e 
ngrehun n' Bmën të së drejtës Botua 
re ne baze të shkresës e Proces Ver• 
b11lit post-Komandës qendrës Porade 
cit D. 6-3,929 kondra të pandehurvet 
1) Sol.m Kosemit shofer benues në 1 
Kavajë, 2) Musli Kamberit shofer ba 
nuës në Kat. Borsh të De lvinës, për 
shkak se më D. 6· 3-829 kane clrl 
zhue automobilla pa pasuo lejë sho 
feri; në gjyqin qe rrodhi botësisht ne 
mungesën e të pandehurvet më O. 
17 Qershor 1929 ka gjykue : 

Dënimin e të panaehurvet 1) Se 
lim Kasëmit nga Kavaja, 2) Misli 
Kamberit nga Katundi Borsh i Delvi 
nës me nga (150) fr, ari gjobe një 
qint e pesëdhjet-, dhe ju ngarkon 
spezimet e gjyq t prej fr. ari (8) 1e::1e. 

Ky vendim u dha me të shejtë 
Kudrështiml Diktimi. 

Arsye oat 
Me qënë se prej gjyqit që rrodhi 

kondra të pandehurvet, prej proces 
verbalet të gjiodarmaris me n, 6 e 7- 
3 929 u provua se nga ti pandehurit 
Selim Kaso shofer banuës Kavajë me 
D. 6· 3-929 dhe i pandehuri tiatër 
Mysli Kamberl shofer banuës në ka 
tundin Borsh të Delvinës, i;; tesh me 
banim të pa diton me D. 7-3-929 ja 
në kapua tue dirizhuë automobili pa 
pas lejë vep.imi e shoferi, 

Prandaj giyqi në baze të nenevet 
6 e 7 të ligiës mbi përcorlmln e qe 
rreve me fuqi motori, dhe nenit 75 
të K. P. vendosi si malart u tregua. 

Poradec më 18 Qeshor 929. 
K. Sekretar Gjyqtari 

Kristaq Kole d. v. Vasil Maçi d, v. 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tirane 
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Vjeti i Vlll. Tiran~, e Marte 16 Korrik 1929 
~ ~ - ---------- 

Nr. 38 . 
"MBRETNIJA 

Fletorja 
SH,QIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME: ~r._nji_ mot fr.ar rz në \i Drejtimi: Drejtoria Fletores Zyrtare // Nj_i copë e javës fr. ar 0.2~: nii copë 
Shq1pn1 ;, fr. H 20 Jashta I f I R A N ~. e Javës së kalueme fr. ar 1.00 

=== 

e a korduerne prej ligies, vetëm kur 
Statuti i paraqi un prej tyne, aprovo 
het prej Këshillit Mioistruer dhe de 
kretohet nga Mbreti. Deri në të krye. 
emit e këtyne formaliteteve mbrënda 
afatit të caktuern prej kësaj Dekret-Li, 
gjë, situata juridike e këtyne rregiohet 

=========.=, =====f me ligjet e ma-parshme. 
Statuti i nji Komuniteti mund t'i 

paraqi.et Qeveris për aprovim mbassi 
të jetë votuem prej Asambles ose prej 
autoritetit kompetent si mbas rregu 
llave kanonike të Komunitetit respe 
ktiv. 

PERMBAJTJA 
.De~ret.Ugjë mbi Formimin e Komu 
niteteve Fetare. 
Dekret-Ligjë mbi përmirësimin ë arti 
kuHit 3 të ligjës datë 17. IV. 929 mbi 
monopolisimtn e vojguri, benzinës etj. 
Shpalljet e Gjyqevet, 

Dekret-Ligjii 
mbi Formimin e Komuni 

teteve Fetare 
Art I. Ç'do njeri në Shqipnie gë- 

zon lirinë e ndergiegjes dhe të fesë 
qe dishron; Kjo lirië asht e g irantue 
me me artikujt 5 e 203 të Statutit The· 
rneltar të Mbretniës. · 

hes Shqiptare, të diinë me shkrue e 
me këndue lirisht gjuhen zyrtare dhe 
të jenë në nii moshë te pakten 25 vje· 
tsh dhe të mos jenë të niol run në 
Shqipnlë për vepi a antikombëtare. 

Sa për Klerin qi pasojnë subalte· 
rnet immediar, ndihmësit e zaveodësit 
e tyne, duhet të jenë shtetas Shqiptare 
dhe të mos jenë të njofcuo për vepra 
antikombëtare. 

Art. 8 Kryetarët e ç'do Komuniteti 
gjithashtu edhe subalternet immediar 
të tyoe, mbasst të zgudnen në bazë 
të Statutit të tyne, emnohen me Dekret 

Art· 5. Ç'do Statut i Komunitetit ,. Mbretnuer, ! 

Ietare i dekretuem ~i mas Art. 4 të Posë këtye mund t'emn~hen me 
• . . . kësaj Dekret-Liglë formon detyrim li-1 Dekret-Mbretnuer ~tlhe funksionarë të 

t,.rt. ?· F~rm1m.1 I ~om~n1tete~e ~juer dhe· zbatimi I tyne sigurohet tjerë. për të cilët Statuti lyp Dekret- 
fetare qe k.~në qeltim. th~eshtë ushtri- rga ana e Qeverisë për sa përmetolnë Mbretnuer. . . . 
min e hrlsë së ndergiegies dhe të be- lig] t · Sht tit - , ' Art 9 Komunitetet Fetare lanë të . 1 1e e t 1. · 
simit, organizimin e naltësim.ia e kt- Art. 6. Krytarët e çdo Komuniteti, lidhuna në Ministrien e Dreirësies dhe 
t!j koovikcion} ,asht i leiuem ~i mbas para se të dekretohen prej Mbretit të gjith~ m,rrëdhanjet e t9pe me Qe 
~i,spoz!taye të .kës~j Dekret·~!_gjt'~ _ -·~jithasbtu edhe të gjithë fu'nkciooar@t verin kry]len file 1a~en e ,saj, e cllla 

Art. 3 •. Komuniretet fetare jan}lër- e tierë para se fë legalizohen si mbas ka edhe -~~sp_ektiJlliD e tyne. 
so~tt .morale, dhe gf~~jnëJë .Ki!tha të Statutit të Komunitetit në të cilin 1,rt. rt0,B~1get~t dhe rregultoret e 
~rejtat relative ~e ~etë përsonalitet . bajoë -pjesë, nuk mund te fillojnë edhe Komu~it~teve o~k mund të hyjnë në 
në. k.~'11orm1~et .me Je!ë Dekret-Ligtë t'ushtrojnt detyrat e t,ne; për ndryshe Iuqië pa ~ .apr?vue .11g~ Mioistrija e 
dhe ?,1,e .ligj~t e tjeratJë Shtetit; por .~i kta,as~tu ldh.e ~~ q~ ~tee _.qene D!ej~ësl~, e cil!.a në fdo. rast ka të 
~~to nuk mu~d të ndjekin ~~l!jme po- . tf pushueqi ".azhd~jnë n'ushtri~, d~ejt t,e r~~m~ollojë giendjen e 1:ardbu 
lilike as drejtë per .dreitë, u terthura- ndeshkoheo st mbas nenit 213 te ,oue e ·,e pasanive që zotnoinë këto 

• ! _) I ,. I ~ ol · ,! , • , I ~ ·• · :" I ~ ' -.. "' f 'i- . t' " • 

zi; gjith-ashlu auk m~ndeo me ush- Kod Pen ' ko111unilele, me anen e nji lspektorit 
' ...•.• 1 ~::.. .•. , •• Lr· ~, .~ •• ~·' • , r1-. ~r-.n 1•,• •.. .., · . 
• ~~"~ te dreu~_!i>:kimi ~ur~d~~cioo) pir .Art. } !Ç_r,:eJ.~r,t e fe~~ l!,~-!f 1~~~e f,e t,e. nji f>roku~orit të .s~~~li~ d~e 
ft~ .. ,~ii çes~ti~·-- , subalterot imediat të t1re, dbt~ ;JJ..,Jt· .(u ,~~!~ojne tlo~a.-i~ë, !ë !e~oJë ~~e 

~rt. ~~ ~R~~~i~t~~ fe~~re ,~u~,o I ·?1!$il e z~ve~~S!t !J}'~~ ,~., " ,p.te .• lJ.~~C!) e ~nr~ozim~~! }i. !>~pie ~he 
~l t~ri9qe[I\• :~~e •. 1_z~Jlt! •. te ~rtJtlf e )t~f ~,~h!et~s .~~ 1Pr~J ;~!~!,'"'=lt'I Ji~- , "t,e ·~!~j~ .:"'-. ~t~P,~rJ~et,e)a~.}JII 11e 
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favor të tyne, eksekutohen si mbas 
vullnetit të disponue sir. 

Art. l I E drejta e zotnimit kole 
ktiv dhe e përdorimit të pasunive të 
destinueme për nii qellim bamirrës 
fetar e ojerzor qi ka caktue th- mel u· 
esi i tyne i shkon Komunitetin 

1) Kur Asambleja e Komunitetit 
vendos suprimimin e destinimit të the 
meluesit për arsye të pranuerne dhe 
prej Qeverisë; 

2) Kur karakteri ose randsija e 
qëllimit të themeluesit ka ndryshue 
aq sa Iondastoni nuk i përgjegjet ma 
qellimit të tij; 

3) Kur destinimi I caktuern prej 
themeluesit nuk pajtohet me interesat 
e Shtetit; 

4) Kur qellimi i the neluesit nuk 
asht ma i realizuem. 

Në t! gjitha këto raste vendimi i 
Këshillit Minis1ruer si mbas mneve t 
450 e 451 të Kodit Civil, si edhe ay 
i Asambles së Komunitetit i pelqyem 
prej Ministris së Dreitësies paraqiten 
per Dekretim Mbretnuer dhe mbassi 
të dali Dekreti relativ i tyre transkri 
ptohet në Zyren e lpotekavet n'emen të 
Komunitetit kuer i nerket nji , pronë, 
dhe kuer i perset nii sendit të leiue 
shem mjaftohet rreglststrimi i tyne në 
radhorin e pasunive të lueitshme të 
Komunitetit. 

Art 12 Nuk munden me u zgjedhë 
ose me u emnue Iunks.onare klerik 
dh! laik të komuniteteve, ata qi janë 
të dcnuem me nii ndëshkim kundra 
1:ris personale për ma shumë se dy 
vjet dhe kuer tue qenë t'emnuem, de 
nohen me kete ndëshkim, bjen nga 

. detyra dhe_ quhen të ndaluem nga ofi 
qet e tyne ioo-jure. Giithashtu nuk 
mund t' emnohen ' n' ata ofiqe, dhe 
kuer janë t' emnuem quhen ics »[ure 
të · ndaluem ata që i anë te· dënuem për 
faje 'falsifikinii, vj,.dhje, ; mashtrimi, 
keq~përdorim besimi, iteritat kundra 

zakoneve të mira si edhe që njihen nji nga ndeshkimet e tregueme n·art. 
si pijaneca ose lojtar bxhozi, ose qi I I. 
kundër tyne ka 11ji vre irje publiku ose c) në rasë Qi ka ankim nga anë e 
qi ianë të njoftua botnisht si të po- komunitetit per mungesë në ~etyra tl 
shtëm. cillat i janë ngarkue me Statut ose 

Art. 13. Të gjithë funksionarët me rre~ullore të Komunitetit dhe në 
klerikal të Komuniteteve fetare të ç'do rasë qi mbas hetimeve që do të ba 
kategorlle qofshin, deri sa të ndodhen hen nga Ministrija ë Drejtësis ankimet 
në sherbim aktiv, nuk kanë të drejtë vertetohen. 
me votue ose me u zgjedhë për ç'do 2) Kuer me 'vendim gjyqi u pro 
zgiedhie politike, dhe me u emnue vohet nji shperdorim detyre ose ma 
pi'r ç'do mision politik, dhe në rasë rrin nji dënim per nii faj qi poshtnon 
Që dëshirojnë me ushtrue fl! drejtën e randsisht para popullit, 
votimit ose të dre] tën e zgjedhësh me· 3) Kuer kerkohet prej Ministris së 
niës të pakten gjashtë rnuej para zgle- Drejtësia nga Krvesija e Komunltetif 
dhies duhet të ienë !argue nga sher· largimi i funksionarit per shkak se: 
bimi fetar. a) funksionari klerik merret me 

Ç'do zgiedhle ese votim në ku- politik 03e terihorazi perzlhet në po: 
ndërshtim me këto dispozita'asht null. litikë ; 

Art. 14. Cilësiia e klerikalve asht b) kuer i mungon detyrave qi r 
e pa pajtueshme me ç'do nëpunësie ngarkon Statuti ose rregulloret e Ko 
shtetoore ose komunale me rrogë ost munitetit në të cillin bajnë pjesë, ëdhe ; 
pa rrogë. c) kuer funksionarëve u provohet 

Në ë •• •• ë ë ht 1•1 nii pianëcrle e njofrun botënisht ose ras qe n11 n pun s s e t ose .. . . 
k h t • K ·t tit 1.. njr sje llje kundra zakoneve të mira. omune emno e pre1 omunt e 1 e ~. 
t .. f t ë d .. d t ë , dh Funksionari klerik për shkaqet dhe 11 e ar n n on11 e yr ~etare e - .. . 

b d . d" . . . arëspenat te përmenduna në ket pa- e oranon m ren a tri itëve çë prei - 
· ·1 të -1,. · f t d t h t .. ragraf mundet të pretendojnë të ku- prarurm c1 esrs e are e pro e te 

• · d ëh ki d h h . ndërtën o vetë me anën e Kryetarit Japin ore e Jen, p,r n rv• e as t 1 , •• . • . . 

h dh ë f .. D . t attJ komuniteti dhe në këtë rastë të pus uem; e n qo te eoutet ose 1 

k . . t' t litlk dv raportët I dërgohen Këshillit të ngar uem me misron Je er po 1 , ,, 

h t k . .1,, . Shtetit i cilli ven dos dt finitivisht. · ' rrxo e nga 10 c1 esre, . Art 16 Funksionarët e Komuniteteve. 
Art. 15. Funkcionarët e Komunite- p r emnimet e tl! cillëvet ka dalë De- 

kret·Mbretnuer nuk munden të. quhen 
të pushuem pa u revokue ky Dekret. 

Art. 17. Komunitetet kanë të drejtë 
mbrerida dispozitave të caktueme në 
Statutet e rregulloret e t}'ne 'të 

marrin masa disiplinore kundra funk 
sionarëve të komunitetit tue e Ialmë 
rue Ministrin e Dreitësiës, 

Art. 18. Funksionaret fetarë të ko 
muaketit qi ne shkallën hierarshike 
vijnë mbas atyoe të caktuem në'neliln 
8, emnohen, pezullohen dhe , pusho 
hen sr mbas Statutit pëikates tue rue]- 

leve posë rasteve të parapame në ~ta. 
tutin e tvne shkarkohen nga _detyrat e 
tvne: 

1) Drejti! per drejtë me Dekret- 
Mbretnuer kuer: 

a) per arsye politike me' randësie 
qi i perkasin qetësrs, ose per sielliet 
e t1ne qi prishin armoniën · midis ko 
munitetit që sherbeinë. ose provokojnë 
konflikte midis, komuniteteve të ndry- 
sbn'le; - ' 

., . : ·. 

b) per shkak ndlekiele penale ti! 
ci1at prezumoinë denlmln e tyne me 
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FLETORJA ZYR I A.RE 16 Korrik !Q29 --~~~~~--~~~~~~~ 
tun të drejtën e re kurimit në këshill •. t 
superiore U! tyne por kurdoherë dis 
pozitat e neneve 8, 15 e 16 të kës a] 
Dekret-Liglë, janë të pa cenueshme. 

Art. 19. Në rasë që konstatohet se 
funksionari fetar ka ba nii faj në të 
krye mtt e detyrave të veta i cilli pt· 
rashikohet në Kodin Pens 1, dërgohet 
drejt. për drejt në gjyqin kompetent 
dhe gjykohet për fajnë e bamë si 
mbas dispozitave lë K. Penal, 

pozitave të kts~j Dekret-Ligië. 
Art. 25. Komunitetet Ietare roe pre 

dikimet e tyae janë tE! detyruem me 
dhacë këshilla per me zgiue ahvltl.rnin 
e ndjenjave atdhetare ndaj besirntarve 
të tyne e me forcue bashkimin korntar. 

Funkcionimi i organizatave të ko 
muniteteve fetare do të ietë gjithmonë 
në baza kombe tare, dhe të gjithë 
Iur kc.or arët do te ie në të r,jof,un pa 
përjashtim m- sjellje Kornberare. 

- · A rt. 20. Komunitetet janë të nda- Arr. 26 Asht e ndaluerne veshje e 
lueme me pranueme ndihmë prej shte- petkave dhe e shenjave tjera t' ofiqit 
reve të hueja me ç' do formë dhe me fetar për ato qi nuk kanë cilsi fetare të 
ç'do mënyrë Që të jetë, posë rasteve ngarkuem pre] komunitetit fetar 
të pranuerne prej Qeverisë për ndih- dhe qi për kë të cillësië nuk kanë nii 
ma qi kanë për qëllim vepra I.lantro- ie tër-Identiteti prej Mioistris së Drei- 
pike. tësie s. Kundra-vajtësit denohen si mbas 

Dispozita e paragrafit të parë shtri· nenit 214 të Kodit Penal. 
bet dhe për ndihmat e bamuna prej Art. 27 Të gjithë Komunitetet fetare 
shtetësve të huej. qi eksistojnë në Shqipnië para hyn- 

Për liberaliteret filantropike qi ba- : jes në fuqi të kësaj Dekret-Ligje de 
hen· prej të huejve r.ë favorin e ko- jtyrohen mbrenda 6 mueive ç' rrei ditës 
muniteteve ç'do shumë qi të formojnë i qi kio hynë në fuqie, me u kooformue 
dhe per libe ralitete t kso dore të ba- i plosisht me dispozitat e sr ja, për 

- muna n~a shtetasit shqiptarë, kuer ka- i ndryshe quhen ipso jure us përndamu- 
lojnë shumën 1000. Fr. ari duhet leja i na. . .. . . . . 
Q·. · ,. x k f it të it : Art. 28 Të gjitha dispozitat e kësaj e evense O,;; on ormi et neni : 

562' të K. Civil. l Dekret-Ligje janë në zbatim dhe në 
. : kjof,ë se nuk janë të përmeduna ose 

Art. 21. Komunitetet muod të mble- l të përshime në Statutet e Komuniteteve 
~hi~ ng~ bes~mtaret e ty_ne, sh.1~t_as i U! ndryshme. . t 

-shqlptarë, ndihma f1kul'ative te lejue- i . Art. 29. Qendrat e Komuniteteve 
me prej Qeverisë dhe të parapame në i fetarë crsrohen me Dekret·Mbretnuer. 
St3tl~!e! dhe rregulloret e tyne. : Deri sa të dalë Dekreti relativ qe. 

iA~t. 22. ~o~unitete~. ushtrojnë be- : ndrat e Komuniteteve mbeten ku janë. 
simin. e tyne lirisht me· qetëslë dhe i Art. 30. Ligja mbi Statutin legal 
në 11i:o'nformhet me zakonet e mira në [ të komuniteteve tetarë dhe të gjitha 
faltoren e në vendete destinueme për l dispozitat e ligjeve qi janë në kundër· 
fene e; tyne. . , , i .. [ shti!.]1 ime këtë Dekret· Lije abrogo - · 

I -' • - 

1 Art. 23. Komoaitetet për edukimin j. hen, · ,_ , 
e klerit të tyne, .në bazë te ligjave te j • Dispozita transitore. 
Shtetit, të stalutit e fl! rregullores P.lr· i , Ari. 31. Statutet e pregatituna prej, 

. ~~\ë$e .._und. te çe._lin. shk_ol.la fetare j Asamb1:se së Ko.nuniteteve te p~ 
(seminare, 111endrese). , : dekretueme para .bymjes ~e fuqi~~.te 

A ri. 24. Askush nuk mund tl çeli j . UsaL Dekret· Ligje, por qi ·de 11· apro4 
r-a•oltore pa u legali:iut si mbas •is- i v9hea ne bazë ti klsaJ, •• rast 'I~ 

l ~ l . . · , L ~.,. 1. ?..;. -? ~ '.. j r _ i ~ ! I • t , ~ · 
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përmbajnë dispozita qi kundër shtoi 
në parimet e k~saj Dekret-Ligje, tue 
e anulu e vetëm pikat ku1dërshtuese 
hyjnë në veprim pa pasë nevojë për 
nji Kongres të dytë. 

Art. 32. Kjo Dekret-Ligië hynë në 
fuqi që nga dita e shpalljes. 

Art. 33. Trupi Ministruer ngarko 
het me zbatimin e kësaj Dekret-Liglë. 

Kryeministri e 
Ministri i P. të Mbrendshme 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Dreitesis : 
H. Delvi-ra d. v. 

Ministri i P. Jashtme: 
R. Fjco d. v. 

Ministri i Financa vet: 
M. Tutulani d. v. 

Ministri P. Botore : 
S. Vuçiturni d. v. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare: 
Musa Juka d. v. 

ZOGU I. 
Mbret! i 5hqiptarëvet 

Mbi proponimls e Kryemioistris 
Nr. 1868 datë 4-Vll,919. 

Si ndigioië dhe pëlqejë vendimin 
e Këshillit Mioistruer me datë ~-Vll-929. 

DEKRETON · 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligjit mbi formimin e Komuniteteve 
Fetare. 
Tiranë, me 9 Korrik 1929 

ZOG d, v. 

· Shtojcë e Dekret-Ligjës D. 
7~V-1929 mbi shitjen edhe . . ' 
të nji tokës Shtetnore në 
Sarandë,Bankës Kombëta 
:re. për ngreh jen e godinës 

së sukursales së sajë. 
Art. ·1. 

Autorizohet Ministria e · financa- , . 

vet me i shite Bankës "KomMtare If 
Sbqipmls edhe njl cope ton shtetae- 
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re ptej 750 m2. në Sarandë ne vën 
din qi do te caktohet prej Miois1ris 
së Financaver, për nevojën e ngrehjes 
se godinës së sur ursales s'assl Ban 
ke, çmim fr. ari IO ç'do I m2. 

Art. 2. 
Të gjitha shper x met e taksat re· 

lative për këtë veprim i përkasin ins 
titutit të Bankës, 

Art. 3. 
Ministria e Fmancavet, autorizo· 

het me zbatimin e kësaj shtoje De 
kret-Ligie. 

Arr. 4. 
Kjo shtoicë Dekret-Ligje hyn në 

fuqi që oga data e shpalljes së sajë 
në Fletoren Zyrtare. 

Kryeministri e 
Ministri i· P. Mbreodëshme: 

IC. Kotta d. v. 
Ministri i Dreitësjs: 
H. Delvina d. v. . ~ 

Ministri i P. t@ Jashtme: 
I 

R. Fi~o d .•.. 
Ministri i Arsimit: 

Xb. Ypi d~ v. 
Ml~istr'i I Piosncavet: 

-·- -· • I , 
M. Tutulani d. "· 

Ministri i P. Botore : 
Sa1i Vaçiternt cJ. v. 
Ministri i Ekonomiës Kombtare 

M1111a Juka d. v_. 
ZOGU~'· 

"Mbret' i Shq7ptarv.: 
Mbi pro1,:onimin e Krpeministris 

Nr._ 11t6;11'1"'d1tl2):v1-~29. 'si 'ndi- 
:~- 7"". ~. :·./• ,-- i·*· -. r 
gio1ë dfte "f,etdeju ~n'dimfn e ·Ktsht- 
11i\ r.il'ii6itt1ier ttafu -~2:v1.~29. 

a 1' .---., -.. ,I A ~ 

't> fi ICR t! T· O.N 
i\,r$idlin lHie %bl~min 'e .~htoicë 

Dei'ret·-Lifits mbi shiji_en ~ nji copë 
truelli tjetër Bankës Kombëtare në 
Sar,nctë. . . . 

Tfrane, -~e 25 :Qei;hu~r. 1929 z o o/ '&. '{, 

FLETORJ ..\2. YRT ARE 16 Korrik: 1929 
----- ..•. ----------------------------------------------· - - - - - - - -- -- - -- --- .. - .. - - .. - -- - - ...•. ------------ ----- --- --.-... 

IJekret-Ligje 

Mbi shtimin e personelit të tatirnit duhamt 
Art. l. 

I shtohen kuadrit të personelit mbi tatimin e duhanit : 
l. Nëpunës Banderoli n' Elbasan, rrogë mu]. 

fr. ari 200 X 8 muej fr. ari. 
Shkodër ,, • 200 X 6 muei. ;, ,, 
Elbasan ,, ,, 200 X 6 ~ ,, ,, 

• ,, 200 X 6 • • " 

1.600 
1.200 
1.200 
1 200 

1. 
L 

• • ,, ,, 
1. " Tiranë ,, 

5.200 
Art. 2. . 

Shtohen 10 (dheië) Komisjoo me nga njl ekspart a fr. ari 300 në 
muej për t'u përdorë ndër qarqe si vijon: 

1. Komisjo për Lexhë, Koplik, Puk~, (me qendër në Lexhë fr. ari 300 
I. • ,. Peqin ,; ,, 300 

,. ,, 300 
,, ,, 300 
,, ,, 300 
,, ,, 300 
,. ,, 300 

I. •• ,, Gramsh 
1. ,, " Fjeri Milllakastë 
1. '' ,, Lushnjë 
I. " " Skrapar 
1. " ,, Pogradec 
l. ,, ,, Përmet Leskovik 
1. ,, " Delvinë Konispol, 
1. ,, ,, Krue Shijak 

(,, • ,, Fieri) 

,, Përmet ,, 
,, Delv'inë) ,, 

,, 300 
,, 300 
,, 300 

(,, 
(,, 
(,, ,, Krue) " 

për herën (e parë •... 3.000 
për herën e dytë •..• 3,000 . 

fr . ari 6.000 

Art. 3. 

Koha e sherbimit të Komisjooevet caktue në ligien relstlve për nji 
mue], zgjatet edhe p~r 10 {dhëtt!) ditë të i tjera p"ër të Cd? e·r~t e rregjis'tri 
mit 1~ Kontrollimit; keshtu 

për berin e pa'rë fr. a'ri J.'400 
' 1• 1 f - - .i, 

për 'herën] e dytë " ;; 3 400 

6.800 . 
Art. '4. 

Per ·te 'tnbt:iiue-:pagesit 'e 1ptrmenduna n' art. 1, 2, 3, te kësaj OekrM. 
ligje të bartet mbrenda budgetit 19-28-29 te Ministrls se Ffttlnc,vet ojWo,d 
prej fr. iri 18.000 .prej ~p. 52, Rezervë në Kap. 45 r..flandro~. 

Art: 5. 
Yiroga ""e n~unsave te· penriendun n· art. ·1 e 2 të 'kisaj Dekrët.iUgie 

1do 1e paguhen ·nga diti e 'fillfnrit te '.tyae ne punt. 
'Art . .:-6 

~ It-~ " '- ••.. · • "lo' ·pi_ I•' "• 

Kjo Dekret· Ligië hyn në fuqi q! "nga data e slipliftie!. 
,,,., 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
!-----~--------~ . . 
·j Këshi'lli Minist. 
• ! Mbi instalim fabrikash 
I 
I 
I 
I 
I 

! Kllshitli Minis uer në mbledhjen e 
Parlamentit dhe ur- ! tij të sotëshme të bajtun nën Krye- 

! siA e Z. Kostaq Kotta, Kryeministër I 

! e Ministër i P. Mbrendshëm, me an· 
j tarë z: z. Hiqmet Delvina, Minist~r i 

__ _..:_ ~---------------------· Drejtësia, Rauf Fico, Mi~istër LP. tl! 

t! tjc:ra,_ tue i shtue këtij çmimin 30°/o Jashtme, Abdurahman Dlbara, Minis 
të shpenzimeve mesatare rs trans- tër i Arë,imit, ,Milto Tutulani, Minis 
portit prej det>~os së Durrësit deri në tër i Financavet, Salih Vuçiternl, Mi 
depon e Korçës. 

Art. 3. nistër i P. Botore, Musa Juka, Minis- 
. . . . -.; tër i Ekonomls Kombëtare, tue ·'pasë 

K10 dekret-Iigjë hyn në ftiqH! . 'd'~ - ·t ~ .. N 55 ct"të 3 ~VI qysh nga data e shpalljes në fletorëa në bise im vetn _1~110 • " a' : , . 
Zprrare, • 929, të Këshi lit të Bas~kia së Shto- 

A rt. 4. dres, mbi instalinifn e fabrikave me 
Nji nder vende qi stpërmarrsi i j Ministria e Financavet ngarkohet mctora të vegjël "mbreitaa n~ .Q'y'tët. 

teti ~~no.poli ~o të t~e"melojë. dep: me ngarkim!n. e ~ësaj dekret-Ligje. paraqit me shkresën, 'Nr. 4092-Ulda- 
l)ër artiko] e monopolizuem Vvl guri\-' Krpeministri e ie 1·1-VI-'929 të 'Mioisfris së P. të 
benzinë etj. do'· të jenë edhe Korça. ; · Minislri i P. :të Mbrendëshme: · ·I Mbreridshibe: 'vendosi q' uzinat me 

- A t 2 " K. Kotta d. v · · I · 3 d · -"' 1 O r · · M" • t . • 0 ·t.11 . . motore të ,veg1e prei eri un. - ; 1ms rt , reJ dis. . . 
~ë depon e Korçës artikuJt~ e mo- _ H._ Delvina .d. v. kuai fuqi nuk njircn fabrika e pran- 

11op0Hzuar, veç naftës. kan~ me U.-. Ministri i P. Jashtme: • - I dej mund t'·iiistatol1en mbr~2~a në 
shit .~e çmi~~ e .dt_~,!e tjera, tue 1_; ·R. Fico d. v... • • . - .. ,, . / qytet, ·moasi -~:~ni ·92 i ~-igif~ -~:~ash- 
shtumun këlt; . çmum edhe ~o °lo të_ Mtrri\tr1 I P. Botore• rkive kil për qëllim fab11ka ·te ·~ha- 

- - , . .:. . c S. Vuçiterni ·cl 'V, · . • • ., , . · -., ,1.. . g shpenzimeve mesatare të transportit.. M" R, •• p· "Ja e JO uzrna të ·vagta 1Jclso~dore. · 
:- " • . :-.. •... 10..,trt t 1oancave - , . ~ . .i,;.... • • ...i.\..· 

prei depos së~ Durrëalt~ dert ne depon M Tutulani d. v. Sekretar i r-ergjithsrrdh :• 
.e ~~çës. Naft~ ka m~ u shit ,.11e de-~ • Mlnistii i Eko'nomis Kombtare:' T. -~t,liaica d. 'v: . : i 
pon e Korçës - me çlhimin e~depove- "1. rua d, v. 1 • , • 

FLETORJ~ ZYRTARE J6 Korrik 1929 

Art. 7. 
Me zbatimin e kësaj Dekret-Ligje ngarkohet Ministrija e Financa- 

vet. 
Ministri i Dreltësis e 

Zav. Ministri i Arësimit: 
H. Delvina d. v. 

Ministri i P. Botore: 
S. Veçiterni d. v. 

Ministri i P Mbrendshme : 
Zav. Ministri i P. Jashtme: 

K. Kott a d. v, 
Ministri i Bulqesis & Pyjevet: 

Musa Juka d. v. 

Na, Krpctar] i Republikës Shqiptare, të mvesnun prej vullnetit ·të 
popullit me fuqinat sovrane të Shteru; 

Mbi proponimin re Mintstris së Financavet; 
Mbassi u ndigjue e u pëlqye vendimi i Këshillit Mir,istruer me datë • 

ç. vui. 927. 
DEKRETOJME: 

Zbatimin e Dekret· ligits së nalt përmenduri. 
Tiran~, më 12 Gusht 1928 

A. Z O GU d. v, 
ZOGU I. 

Mbreti i Shqiptarëve 
DEKRETON 

Zëatimin e këtij Dekret- Ligji i' aprovuern prej 
dhënon shtimin e tij në Kodet e Mbretais si Llgjë 

Tiranë, më 28 Maj 1929 
ZOG. d. v. 

DekTel-ligjë 
mbi permirësimin e arti· 
kullit 3 të ligiës datë 17- 
JV--929 mbi monopolizimin 
e vojgurit, beneinës :etj. 

)< 

Art. I. 

5 

ZOG U I. 
Mbreti i Shpiptarve 

Mbi proponimin e -Kryemioistriës 
Nr. 730-Vfll-929 datë 4. VII. 929 

Si ndigjoj dhe pelqej veodimin e 
Këshillit Ministruer me datë 22-Vl-92f) 

DEKRETON 
aprovimin dhe zbatimin e dekret· 

ligjit mbi përmirësin e art. 3 të Iigiës 
me datë 17·4 929 mbi monopol!zimin 
e benzinës etj • 

t 

Tiranë me 9 'Korrik 19 29. 
A. ZOGU d. v, 

Vendim Nr. 491 me 12.VI 929. 
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6 FLETORJA ZYRTARE 16 Korrik 1929 

T. Selenica 

Fico, Ministri P. Jashtme. Abdurrah 
man Dibra, M. i Arsimit, Mil to Tutulani, 
Min:srri Financavet, 

1Salih 
Vuçiterni, 

Ministri P. Botore, Musa Jaka, Ministri 
Ekonomis Komtare, duke u bazuar 
vendimit Nr, 501 me 18- VI- 929 U! 
ktij Kshilli I cili e autorizonte Mini. 
strin e Financavet për rnarrëveshtie 
private ose për adiudikatë të re dis 
kutoj mbi ndryshimet qi proponon 
Perfaqësuesi I Shoqënis Agip Z. Ing. 
Recupito mbi oferten e fundit të tij të 
dhenë në letër-adjudikatën e hapun, si 
mbas së cilës konstatoj se Shoqë 
nija ofertuese pranon: 

a) Shumen prej 1.710.000 Fr. ari 
t'a beje 1.80C.OOO Fr. ari per të tri 
vjetet e para. 

b) Të hapë njl Depo per gjithi! ar 
tikujt e monopolizimit dhe në Korçë. 

c) Të zbresë dhe nji (1) fr. art 
nga oferta e tij për vajgurin në kasa 
qi janë dhenë në leter-adiudlkaten e 
ha pun. 

ç) T'i japë Ushtris Kombëtare bën- 
zinin e nevojitun për të pa fitime të 
Shoqërisë d, m. th. në konston, 

VENDOSI 
Mbassi të lenë pranuar ki!to kon 

dita prej përfaqësuesit të Shoqërisë 
autorizohet Ministrija e Financavet 
të lidhi kontraten e Konçesionlt me 

Shoqërinë e sipër-thenun. 
Sekretari i Perglithshëm 

T. S lenica 

Ministria e P. Mbrendshme 
Statistike e ngjarievet amzore për muin Kallnuer 1929 

Lindje Vdekje Martesa Ndarje Shprengulje 
QARKU 

Gjinokastra 
Lib hove 

Mash. Femna Foshnje Mash. Femna 
nji vjeç 
posh te 

1 

2 z 7, 2 .. ~ { , (._ 

5 • ; ..:... 18 5 
4 - 5. 2 . 

.• 3 :5 l 
' ' 12 .. . • ~1:.1. . , 11 - - ".(i 

~ i f • . ~- ,~ ' 

20 16 

Mbi anulimin e adjudikatës 
e dhanjes në konçesion 
monopolizmin e benzinës 
Vendim Nr. 501 me JS.VI 929 . 

Këshilli Ministruer në mbledhjen 
·· tij të sotshme të m baitun nen Krye 
-rn e Z. Kostaq Kotts, Krj-eminister e 
·-1inistri P. Mbrendëshme, me antarë 
7.l. Hiqmet Delvina, Ministri Drejtë 
sis, Rauf Fico, Ministri i P. t~ [asht 
-n e, Abdurahman Dibra, Ministri Ar- 
-simir, Milto Tutuiani, Ministri Ftnan- 
caver, Salih Vuçiterni, Ministri P. Bo· 
tore, Musa :Juka, Ministri Ekonomis 
!<:ombtare, mbi expozen verbale të 
Ministrit të Pinancavet tue marrë _në 
bisedim çesmlen e adjudikstës së mo- 
nopolizimit të vojgurit e benzines etj. l---------------------------- 
vendos(si vijon: 

Tue qenë që Art. 6 i leter-sdiudl- 
11:atës si bazë për adjudikatë të· haptë 
terkon oferten ma të dobishme ndër 
ato qi do të paraqiten në afatin e 
cak tu em. 

Ohe me qene se n' afatin e cak 
ruem nuk: u paraqit vetëm nji ofertë 
e Ushtu nuk u reatizue kondita për 
vazhdimin e adJ~dikatës së hapëtë, I Delvinë 

U V E N D O S Permet 
Anulimi i Adjudikatës dhe autori- Tepelenë 

zimi Ministri& ~ë Pinancavet për me Kurvelesh 
hapë adjudikat@ të re ose me hye o~ Çsmeri 6 

-marrëv~shtje private për dhanjen në Durrës I O 
koncesjon të monopo~izimit e materia- i ~a-~aië, 
lit të permendun në liglen e posaçme. ~htJak 

Sekretari i Përglithshemr ] Krujë 
Korçë .• 
Pogradec 

Mbi monopolizimin e Kolonje· r 
benzinës Leskovik 

Vendim 'Nr. $97 .me 19.'vJ. 929 Bilisht 
KëshilJi Minislruer në mbledhjen :l!lbasan 

c tij të sotshme të mbajtun nen Krye- Peqin 
sin e z . .Kostaq. Kotta, ,Cr,eininister e Gramsh 
P. Mb!~ndeshm.e, ·~~. aatarë zz. Hiq- )~hkodër 
met Delvioa, Ministri Drejtësis, Rauf \" Pukë :: ,· .•• 

9 

2 

3 
10 

3 
- - 
24 23 . 
6~ •· 5. c 
3 

3 

1 

1 f) • 

I. • 

3 
3 
18 
8 
4 

8 19 2 11 2 

8 
1 
2 

10 
1 4 
1 

6 
8 

4 

3 "7' :- 
4 2 2 
1 9 
3 9 1 

13 52 4 
9' 55 1 
1 13 

.6 

10 1 
26~ • 3 
15 J 2 r, 

9 2 
'.' ~ ..• 4 .i4 

1 

,., 

l', 

• ' 
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Mirditë 2 
L0zha 9 
M. Madhe 
Dukagjin 
Tiranë 
43erari 
:Skrapari 
Lushnje 
Fier 
Mallakaster 
Kosovë 
Lumë 
'Tropojë 
Oibër 
Zerqsn 
Mati 
Vlona 
Himara 

6 
7 5 

40 19 6 
7 6 
8 3 
5 3 
22 - 3 
- - - 
12 9 
12 14 
,; 
6 10 
- - 
8 3 
5 2 

4 
7 
3 

21 
6 
9 

l 
3 

9 
4 
3 

7 
5 
4 
3 
I 

20 
10 
7 
7 
6 

1 
1 

14 
7 
5 
5 
6 

4 

2 
14 
6 
8 

19 
4 

13 

12 

3 
6 

3 
4 -. 4 

209 396 13 ~HU't1A 245 174 25 
-----:----~--------- 

Ndreqje gabimesh 
Në Regulloren për zbatimin e li 

.gjës mbi mcnopolizimn e kinine• të 

botuerne ne Fletoren Zyrtare Nr. 33 
d, 6 Qershor 1929 janë bërë disa ga 
bime shtypi të cilat shkaktoJoë humbjen 
~ kuptimit, e janë : 

I) Në Art. 2, psragr, katrë fraza: 
t1ga 0,20 centigram, të bahet: nga O 25 
.centigram, nga 0,5G centigram. 
• 2) Në Art. 4 paragr. 2a) pas fjalës: 
'katerqoshesh tf ·shtohet fjala: prej. 

Gjith ashtu në par. 4 pas fjalës co 
-colatino të shtohen fjalët : të· vendo 

. suna. 
- · 3)" Në Art. 6, pas fjalës: drogiste- 
tevet te shtohet fjala : mlesvet. 

4) Ne Art, 7 frazi,: e Art. S dhe 8 
:te bahet: e Art. 5 dhe 6. 

5) Në 11rr. g; p11tagr. qe ban ffate 
oër eipetsb~rei!n e kutive që per 
mbajne cokol11t.ine, në fund te fraztt : 

. ~dcS dotfutatlve perniban 12 cent. te 
· .shtolleil flalet: rdn1ni ~annatë; " ; 

6) ·Ne ·Ati~ 9, ·ne· .. ptesen ·'qe .. naa 
fjalë p~_r 

1n~ishkiin~ Ji~~~ 101 paragtr 
b.) numeri : ,509 te 500. J 

7)' Ne 11 '9aparagrf. :P.PPt.rf, fjal* 
deltkate H!' behet : btibt'ltlit'e. 

152 29 

Shp. n Gjyqev~ 
Akt-Giykim 

muej burgim e me 9 (ndandë) Pr. ari 
gjobë. 

Shpenzimet e Gjpqit Fr. ari: 44 
(katerdheië e katër) i ngarkohen të 
gjykuemit. 

Kp Gjykjm mund fi! kundershtohet 
dhe të diktohet. 

Arfsyenat 
I pandehuni Sadik Reshit Mlloja, 

nga Mlloja e banues në Trush, me 
ankesen e Prokuroris Nr. 917-1 datë 
22-X 928, asht sjellë para këtij gj,,qi 
për për t'u gj,,kue me delikt perse 
ka keq· perdorë besimin ndaj ankuesin 
Abaz Sokolin, n~a Shkodra, rue] i 
i shitë dy qerre sanë e ndalë paret 
pervedi, të cilla ja kish dorue per me 
ja çue në shpi unkuesit, dhe i ka ma 
rrë nji pate këpucë të cillat kushtojnë 
11 krs. 

Nga rrjedhje e gjpqimlt, ankimi i 

N' £~e~ .ië Rrepublikëa Shqyptare I ankuesit, nga dlsh~ija e dishmitarve 
G1yq1 1 Shkallës së I. në Shkodër, I dhe nga aktet hetimore e tjera. u 

në padi të ngrehun prejë Prokuris provue dhe u vërtetue se i pandehuni 
n' Emrn të Drejtës Botaore, e ankue: i sppër-përmendun si rrogëtarë i an 
st personal Abaz Sokolit, nga lagja kuesit qi ishte ka marrë në livadh dJ> 
Rus' Madh Madh e kl!tij gjytitet, kun- qerre sanë për me ja det gue ne shpi, 
ndra te pandehunit të lirëshem Sadik të cillat i kishte shitë krs. 91 dhe të 
Reshit Mtlojës preië Mllojet e banues hollat i ka ndalë per vedi. 

në Trush, i marrun nen Gjyqe me 
delikt, perse trashtisht si rrogëtare qi 
ndotlej me enkuesin Abaz Sokolin, 
tuej bartun sanen e tij preje Trushti 
per me e prue ne Shkodër, I ka shitë 
rrugës d" qerre sane dhe të vlettës i 
k,a ndalë per vedi (kr. 81) dhe i ka 
marre nji palë këpuce vleftd krs' 11. 

- Mbas Gjyqimii _te bamun me dy 
çituna e ne niuogese te pand;huo 
S,adik, sot, me is blietuer: 1927, me 

· zftne· te përbashk:ta, gjykoj. · 
· Ne bazi: të nenit 330 te K. P dhe 
në veshtrlm tt a,rësyeuve te tregue •. 
me në proces, dënimin e fajtorit Sadik 
Mu~j~s, ~ga ~at~o~t I ptrrrind~n, 
Per ve-prin e tre'gueme, · me 2 (dv) 

Faji i të citlit i tokon nenit 236 
të K. P. ku thuhet se: • Ay që për 
dëm të zot.~e fsheh a humb sende, 
gjana, t' holla, tituj dete dotumenta 
përmajtëse çdo farë obtigata e lajre 
si edhe tjera te dbëOUIJ 'e .të dorëzuëm 

--'-\ , ' 
atij në cllësln q' i vjed ·nga sher~imi 
i tij me rragë e pa rrogë, .. në. fqrml! 
besimi, 'nçleshkohet me bur~lm që dp 
mueJ gjer· dy vlere, 

'Prandej, Trupi Gjy~ues, me. v;ota 
ti pfrbashkt1, në baze te neni.t. t~. sy. 
permeridun, vendosi eë mad9re të SJ'· 

' ' • • '. ! • I •' • ~,. 

per-tregueme, • - •. 
• • :',. •',•I ,f ; '.'. \ ,t I ,,t 

Shtodfr, me 12:,IV::9,:: ., .·. 1 · 

OJ1qtir~~1!ff!Yer: 
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N'EMEN TË NAL T MADHEN IS 
TIJ ZOG I· 

Me vullnet të Popullit Mbret i 
Shqiptarëvet 

Mbasi u shqjrtuanë dhe u lexuen 
t~ gjithë aktet relative gjat e glanë, 
çeshtja u bisedue. 

Kundra padijes Prokurorisë, e cl 
{a rue u mbështetun përfundimit he 
iimevet, tekstit të telegramit drejtuem 
kryetarit te Republikës Turke shkel 
qësisë tij Mustafa Qematit e të botuem 
ne fletoreo e Sarajevës -Veçernia Po 
sta., Nr. 2206 D. 3 t-X-928 aratis së 
1yoe e aktevet tjera, kërko]! të vendo 
set fa fesi e te pandehunit lë aratisun 
Rexhep Shales, Kol lvanajit, e Jusuf 
Lohies nga Shkodra me Delikt të re· 
nde- si formues të një komiteti të 
mësheftë e aoti Kombëtar me qellim 
ndryshimi të formes Regjimit të ve 
nduem prej Asembles Kombëtare. 

Përkthimi i tekstit telegramit i 
drejtuem kryetarit të Repubhkes Tyr 
ke shkelqesis tii Mustafa Qemal e i 
ootuem në fletoren e Sarajevës • Veçe 
raia Posta,. Nr. 2206 D. 3 I -X·D28 
përmban: 

,,Emigrantët shqiptare. 
Përshëndesin Qemal Pashea 

Ao~ora 3J Tetuer 
Kryetar' i Repul.likl!s Tyrke Qemal 

Pasha ka matë die nga Emigrantet 
Shqipëtare në Europe ketë përshënde. 
tie radio telegrafike; 

«Të prekun mikësisht ne rrefuzimio 
tuej pl!_r ojoftjëo e Ahmet Zogut per 
Mllret Vazal të Shqipnisë, tue u vulos 
ketë. trad_h!~or të~R~pu.blikës, ~ë emen 
t! Popullit Shqipëtar i cili.i ka vendo 
sun me e rrëzue k'etë-Usurpator, na 
iu falëoder~J;~ ~~ giitMz~m~r e ju 
përgëzoj~e· e :pl'ote.stoj~ë k~odra Jo. 
gjere~~es li! dis~ 'shteteve.'o:ë· punët, ë 
mhrendls~m-= të .~ipnis!.. . 

. ~ër Ko~~ietin K~mheta;e te Shqi 
plnistr. 

aoen e Zyrës Përmbaruese të Beratit 
nxiren dhe shiten në ankant 1245 pjesë 
mbi l87S pjesë të pasunisë poshtëshe 
nuar të të mitunvet Haidar. Bektash 
dhe Nezahet bij dhe bijë të të vde- • 
kurit Vtfik Numanit me vleftë she- 
mbellore të [ caktuar. Fr. Ar. (4000> 
kater mijë e ndodhur përrnbrenda ku 
fivet të katundit Poshnie të Pretektu 

ren e Sarajeves ,,Vc-çeroa Posta., Nr, res së Beratin 
2206 D. 3 I -X-928. e aktevet tjera umuer I). Ara "Yrt. e kufizuar: L. Ruga 
vesht dhe u vertetua se. tepandehunit e Beratit dhe e Lushnies, P. ruga e 

t • K 1 1 ·i R th Sh veçantë, V. Andrea Sallebanda, J. Ru- e ara rsun o vanat , ex ep •. a- K. hë ga e rs es. 
la dhe Jusuf Lohla nga Shkodra, kanë II). Ara Bace kufizuar. L. Pasunia 
formue një komitet të mëshefrë e anti e Shtetit, P. Ruga e Beratit dhe e 
Kombëtar me qellim qi të ndryshojnë Lushuies, V. Ruga e katundit. J. Ra- 
formen e Rregiimit të venduern nga suni e Shtetit, . . 

. • . 111). Ara Veshte, kufizuar L. Neim 
Asambleja Kombëtare. . Bej, P. Ruga, V. Neim Bej, dhe Salla 

Argumentat e Dokumentat e nallë banda, J. Be qtr Bej dhe Kom Meriçi. 
përrnenduna massi binden ndeigjeglen f IV). Ara Çaire Rozake, .kul-zuar ; 
e trupit Gjykues, për g.iximin e tëpa- . L. Andrea Sallubanda, P. Rrema, V. 
ndehunit në menyren e naltë tregue· ·· Ru~.a e qerrevet, J. Pasuni e Shtetit. 
me, tue u perqpe dhemendimi i Pro- 1 V), Ara çair e madhe, kufizuar: L. 
kurofisë u vendos me shumicë votash ' H san Bej Vriooi, P. Leonldha Baç- 
f 'ë . ,tyne me Ddikt të rendë në i 'kua, dhe Neiin Bej, V. dhe J. ~asao aJ SI e ' B . V • • · e1 riont. 

VI). Ara Trape kufizuar: L. Ne- 
shat Vrionl, P. Hasa o Bej Vrioni, ~ V •. 
Leonidha ,U~cka dhe Smati Bej Rese. 
li.3., J. Ji~~-"- Beu . 

VII). Ara pr~në lumit, kufizuar: L 
Lum' i Beratit, P. pasuni e Shtetit, V. 
Neshat Bej Vrioni, J. Naum e Neim 
Bej. 

P~a pronat e siperme dhe pjeset e 
tyre të shenueme sipër shiten n~ a~ 
kantue fillue ahitja e 11,re provizore: 
pesë'in'blldhjetë' ditë pas ;iësarsh.p!lllje 
je të botueme n~ Fietoren Zyrtare dhe 
mb~rob 'në f~nt të, tridhjetë. diievet. :r, J t·~~ 

dhe ,~h\ti~ e tyxe.*fip,iti.~~ · fill_o9 ,qysh 
te nesermen '.e mbarimit :ië ·aratit shi 
tjes parë dhe"mb'sron·;oe'tunt0tërpe- 

: r , l a • : _ "I· I • ~: ',"1 , ~ IT, 

Sël?be;'hie,të, ~~~Vel. ~~S.~~O _pr, 'që 
deshe~qo_ me} ;.~\e -·~ :prizll~tobet në 

Z~re!11P~F'!~ue~ l~ .B~.1:f •. a\itJlll),reoda 
afate.x~ sn~er~heoµ,e~~· . ' 

Berat me 2'J Qersbor 1929 
Në b11zë të veadimjt Ji! Gi,<µtfi-. . '···~.· · i-,-~~r~~~r~,si 

llµc._r .,e Ber,atU -f!~ datë .~, 6· ?29 pae ~~,~ff~~fa • · ai!' :r.~t@~f 
- ·- - . 

Nikoll Iva oaji shef i Partis l<epu 
blikane 

N. Kolonel Rexhep Shala ish Mi 
nistër. Kapiten Jusuf Lohja. 

Pra si mbas rreiedhies së G:yqit 
përfuudimit të hetimevet të tekstit të 
përkrhimit ttlegramit i drejtuem Krye. 
tarit Repubhkes Turke shk. lqesis tij 
Mustafa Qemalit dhe i botuem në Ileto- 

ate menprë. 
Sjellja e Ialtorëvet nallë permendun, 

i perket art. 4 të ligies Ndëshkimore 
për faie Politike ku touhet se; (ara qi 
formoj!)ë ose marin pjesë ne komite· 
te të mëshefta e an·i Kombëtarë e qi 
kanë për qellim shkatërimin e qetësia 
ose ndryshimin e formes Reglimt të 
veoduem ,nga Asambleja Kombëtare, 

• 1·. 

dha ata qi ndajnë armë ose for,mojoë 
banda te armatosuna a për me prishë 

• .- " ~ • 't · I c, a 

~tësin e vendit, dënohen me 15 deri 
• ' ..r - - , 

10-1 .vjet ,burgim ose me vdekje. 
Pra •. oe base te· këtij neni, u ve- 

ndos deoimi tyne me vdekje e ngar 
kimi i' ;hpeoi:imevet oj;Kore e Heti- 
more Fra. Ari. 56 e ne baze te nenit 
13 po të . .a,tii. J.,i~ii,, ko1ffi&kiqli,n ~ .pa 
S\lDis~ 11Hl~furi~(!~e t~pa tµ:odlshme. 

Timnf 814 ll-.Vl·929 
• 
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Vjeti i VIII. 

MBRETNl]A 

fletorja 

Nr.~ 39 

SHQIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME: për nji mot fr.ar 12 në \\ Drejtimi: Drejtoria Fletor•• Zyrtare // Nji copë e javës fr, ar 0.25: nji cop ë 

Shqipni ; fr. ar 20 lashta T I R A N 1:. e javës së kalueme fr. ar 1.00 
..,_. 

të caktueme për përdorimin e saj ose 
të degavet të mvaruna. 

Art. 3. 
Ministrija e Financavet duhet të 

redaktojë inventarin e pasunis së pa· 
tundësh me tue shenjue elementit e ne 

----------1 vojshme në mënyrë qi të tregohet 
konsistenca edhe vlefta e tpne. 

Secila Ministri duhet të redaktolë 
inventarin e mobiljevet. 

Me rregullore do të: caktohen me 
nyrat qi kanë me u aplikue per redak 
timin edhe mbajtjen e inventarëvet. 

Kaptin'e II. 
Mbi kontrata 

Me kontratë bahen të gjitha bier. 
jet të glanavet të nevojshme, trans 
portimet, shitjet, koncesionet, paj!ime 
si dhe ç'do punim qi perket adminis 
tratave e sherbimevet të ndryeshrne 
të Shtetit. 

PERMBAJTJ A : 
Dekret ligjë mbi [aaministrlmln e 

pasunis dhe mbi kontabilitetin e &Për 
giithshëm të Shtetit, 

Ministria e P. Mbrendshme, Stati 
stika e ngjsrjevet amzore për muejin 
Fruer 1929. 

Dekret-Ligji 
Mbi administrimin e Pasu 
nis dhe mbi Kontabilitetin 
e Përgjithshëm të Shtetit 

TI T U LL I. 
Mbi Pasunit e Shtetit e mbi 

Kontrata 
Kaptin' e I. 

Mbi pasunin e Shtetit 
Art. t. 

Për qëllimet e kësaj ligjë pasuniia 
e Shtetit dallohet në pasuni të pa.tu 
ndëshme e të tuodëshme. 

Art. 2. Art. 5. 
Pasunija e pa-tundëshme adminis· Të gjitha kontratat nga të cilat 

trohet prej Ministris së Financavet rrjedhë ndo nji e byme ose shpenzim 
lii 

nërveç përjashtimevet të caktueme në duhet të jenë bamun mbas nil adjudi- 
disp_ozita ligjore të veçanta. kate të shpallun perveç rasteve të 

Pasuniia e pa-tundëshme e caktue- sheniueme ma poshtri 
me për përdorim të nji degës t' admi· MuQd të lidhen kontrata me marrë- 
nistratës Shtetnore, për nevojë të saja veshtie private pa adiudikate. 
quhet e dhanun pa të holla (gratis). 1) Per blemie gjanash prodhimi i 
Por sa qi të mbarojë përdorimi pasu- të cilëve asht i garantumun nga in 
oija i këthehet Ministris së Fioancavet. ndustrir.a private, ose per gjana tl! ci- • Ç' do Ministri kujzesohet për ad- I lat prej oatyres tyne nuk mund të 
mioistrimin e pasunis së tundëshme bleheo me adjudikatë. 

2) Për ç'do foruiture, per transpor 
time dhe punime kur per shkake ur 
gjente të dukëshme t~ shkaktueme nga 
cirkostancet të pa parapame, nuk asht 
e mundua adjudikata si dhe per gia 
uat e nevojshme për kështjella, anije, 
luftarake, kur kto kërkohen me urgjenc 
për sigurimin e Shtetit. 

3) P~r të blemunit e materialeve 
ose ushqimeve të cilat prej natyrës së 
tpne dhe prej qëllimit për të citin 
janë të destinueme, duhet të blehen 
në vendin e produksionit ose të jepet 
drejtazi nga produktori. 

4) Për produkte arti, maqina, ins 
trumenta, e punime te ureçlzueme, 
punlmi i të cilave duhet të bahet nga 
artista të specializuemun. 

5) Për marrjen me qira të godina· 
ve për banim, kuer për shkaqe të 
veçanta nuk intereson pajtimi per ad 
judikata. 

i) Kur adjudikata nuk merr ndo 
nji perfundim ose kur nuk iepea oferta 
baras me bazat e caktueme prej Qe 
veris Me ketë raste në : kontratë nuk 
mund të ndryshohen konditat e adiu 
dikatës dhe çmimet e caktueme në të, 
per veç kur këto të jenë ne favor te 
Sh të tit. 

Munden të lidhen kontrata me 
marrëveshiie private kur të jenë sh· 
kalt.e te veçanta dhe të jashrzakonsh, 
me qi nuk përmetolnë çeljen e adju. 
dikatës. 
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1) Kur bahet fjalë për nji shpen 
zim që nuk [kalon shumën fr. ari 
2.000 (dymijë) qi kur shpenzimi nuk 
asht ma tepër se fr. ad 400, në vie 
të dhe vetëm kur nuk asht bërë tje 
tër kontratë për atë shpecztm. 

2) Per shitjen e gjanave të lujtsh 
rne të përdorueme ose ushqime kut r 
vlefta e tyne nu~ kap r xën fr. ari 
2.000 (cymij). 

3) Për pajtimi I e toxcs Shtete -,e 
ndërtes-vet, & urtave, ehe go.iio •• ve 
të tjera, kur t' ardhunat e tyne nuk 
janë ma tepër se fr: ari 400, dhe afa 
ti i kontratës nuk k apërc en 5 vi ë. 

4) Per biem!" lrffshe për dr n 11z- 
1ltik;· 

5) Për ndreqien dhe riparimin e 

FLETORJA ZYRTARE 18 Korrik 1929 

peshkut për çlar do shumet qi të je 
në. 

Art. 8. 
Kuer në zbatimin e nji kontrate 

për të crllt n nuk asht marrë melumi 
i Këshillit t(! Shtetit, çlaqet uevoia të 
bahen ndryshimet qii sjellin shtimin 
e sasis së kontës ma tepër rga kufi 
n i i caktuern në pikën e parë 11 art. 
ëpërpara se të kryhet pagesa e fun 
dit duhet qi aktet e përkatshme t'i 
parashtrohen Këshillit të Shtetit për 
mej tim. 

Ari. 9. 
Koatraia; duhet të kedë qyshlre 

(kondita) e arit të caktuem, dhe nuk 
munden të përsërlhen vetiu! perveç 
nji Ievertis të madhe dhe te nevojës 
së domosdoshme, të c.lat'duhea çquar gfaoave ushtarav-. 

6) Pl!r gjana buiqës jt·, ndërtesa I në dekretin e vërtetimit, 
ose ferma të ne, oj hme pr r ekspert- Për kontratat qi përmbajnë shpen- 
meat. z:me të rendëshme afati i tjine nuk 

7) Për giaoat e nevojshme per të mund të ~ lojë pesë victë. 
burgosunit kur këto bahen nga ins- -:. Art. 10. 
tiluta mirëbërëse, ose nga të burgo- 1! r-..·ë kontratë nuk _ mund të vihet 
sunit vete. kondita qi te raguhc I sipërmarrësit 

iMoyra e shpa Illes dhe r dorë zi- kamatë ose -pEoVlzojon c Komision 
mit t' adjudikatavet caktohen me rre- për shumat q~ -kft.? T"ar,ë lë detyru- 
gullore për z.balimin e kësaj ligie. mun të pnrtpag jnë per zbatimin e 

Art 6. kgntratë~. 
Pr~jektet_ e :k?ntrat-avet. duh_et r i 1· . Kjo dlsO~zltë nuk •_.l'r~shijnë ata 

paraqiten Këshillit të Shtetit kur shu- · 'kontrata qt Jane: ne fuqi 
ma e ~parapame kapërcen fr. ari Gjith· ashtu nuk mund lë vihet 
10 000 ne qoftë r e k!•o kar ë mt u I në kontratë përjashtimi uga ç'do taksë 

stipiluem mbas nj i c h ;Hli, s, ose !rue r 
shuma kapërcen fr. ari 5 090 e këto 
kaof me u bamun me marrëvesht]e 
1>i'i vat.:. 

Kiahilli I Sh•t1i: jep mejrmin e 
vu: mbi rr egullsrlten e kontratës nga 
ç'do pitpimfe e per ketë qëllim Mi 
nfs1Uli i"japin dokumentar, Justifiki 
met edhe informatat e kër auerne, 

Arr; 7. 

ose latim, q~ fanë në fuqi t1ë ko!1tn 
e lid.hies së Kontratës. 

Art. 11. 
Nl tlontiata per bit mje gtanash 

transportime e punimet nuk mund te 
shënohet detyrimi për psgesa n' an 
konte (hal, I hesapë)' pl!r veç ne pro. 
porcio të punës sf b .. më ose t! gja 
naver të dorëzuzme, 

A.rt. 12. 
Ptrjashtohen nga mejtimi i Kë1hi• I _ Kontratat për të citat Këshilli i 

llit te~~tetit .kontraAal per shiUeo e 1l SIUetit ka dhane ma parë mej timin 
,, dheta~;, e pajc,min e g i>J;~ ~.1e ' I e vet, përpara se t' analolfen ose te 

ndryshohen për shkaqe të parapame 
ndër to, këto duhet t'i paraqiten edhe 
nii herë Këshillrt të 'Shtetit p.1 ven 
dim. 

Art; 13. 
Këshilli i Sfitetit duhet të japë 

mel.imin e v.t : 
o) Mbi marrëve shtjet që kanë që- 

11.w me parandalue ose me i dhanë 
fund kcntcstimevet që janë në gjyqe. 

b) Në resat n~ të cilat asht nevo 
jë të irnptohct në sn përgjirhsisht ose 
pleserisht jaQë të pa zbatueshme kon- 

_i . - 

dirat pennle. të caktueme në ngarkim 
të fo:n1torëvel, te mblmarrrsëvet ose 
pajtimtarëvët. 

Ari." 14. 
Mb~s mbarimu t' adjudikates, në 

kohën ma te shkrurë lidhet kontrata 
për veç r.a.sav~~. në t~ ·cilat flet· adlu 
dikata e xen v. ndin e ko.~trat~s. 

Kontratat' bshën nt bazë të dlspo 
zitaver' të ligfës notlriale në fuqt. 

A,11. rs, 
Kont~~fat e Ilet-adiudlkatat kanë 

fuqi titulli au'entik për ç'd. ehl<t li 
gjuer edhe i shtohen pagesave fiska 
le të duhur.a mbas ligjës për aktet 
publike. 

Art. 16, 
Kontratat ahe Ilet-adjud k •. tac de 

finitive qi xanë vendin e oruratës, 
uuk. formojnë detyrim p~r i :J mlulstra 
tën de ri sa nuk jsn'ë qëuë t' aprovue 
me me urdhë; r'autorltetevet të dele 
gueme si edhe nuk munt ti! vihen në 
ztiattm veç mbasi r'aprovohen. 

Per sa i përket gjanave t@ cilat 
prej natyrës sf - vet ose prej vendit 
ku bahet shpja, duhet t'1 dorëzohen 
me· nji herë blerëslt, · Ministrija mun 
det me f dhanë teje autoritetit qi 
kryeson adjudikatën t' aprovojë e të 
veje h'eksekutim konh'aten. 

Art. 17. 
Urdhënat ~ aprovimit për tl' cilat 

ba fjale art. 11 duhot r·t komuniko- 
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sasis së caktueme me rregullore. I përkasin Direkcionit të Kontabi. 
Art. 19. litetit tt përgjithshëm edhe: 

Personat e shtëpilai tregtare të 1) Redaktimi i Proiekt-Budgetit 
cilat në të kry~mit e ndo nji mbi- .të psrapamevet në bazë t' t lernentavet 
marrje janë gietun fajtorë për pa- qB ç'do Ministri duhet t'i dërgojë . . . 

id i k - ë d · b · · b d . J mbi të hymet e mbi shpenzimet ku] es ose eq-p r orim esimt për- m ren a mnejt Nanduer, ë ç'do viti; • 
jashtohen prej të paraqituni: ofertash 3) Përpilimi I Budg-t konsumuv 
për ç'do 'kontrata. 

1 
mbi. elementar që Administratat c Gjindja e të parapamevet për të 

Përjashtimi bah: t i ditun me 2kt I ndryshme duhet t'i komunikojnë mbre- hymu e gjendjet e parapamevet për 
të paapelueshme, t' administratës qen. I nda mueiit Korrik të ç'do viti; shpenzimet për ç'do Ministri, formoj 
d~ore e cila e. komunikon këtë admi- 1 . 3) Pregaiitia e gjendjevet Iinan- [ në ~ji :roje~t,ligj! .~ë Vt~:m. If cilit 
nistratave ti! tJt:rc. ciare; duhet t i bashkengi-tet n11 listë ku do 

Art. 20. t 4) Mbishkrimi dhe seksionet kon- I të tregohen Iiglët e t' ardhunavet në 
Në Themel t' art. 150 të Statutit bel të Ministrlvet edhe ato të Zyra· 'i bazë r' art. 146 (alinea I) ti! Statutit. 

I , Art. 29. 

I Te hpmet e shpenzimet e budgetit 
Seksionet Kontabel të Ministrivet . janë të klasifikueme: 

hen Këshillit Kontrolluës për regjis 
trimin, në qoftë se kontratat të cilavet 
i referohen kapërcejnë shumën e cak 
tueme n' art. 6 të kësaj ligje. 

Në rasë të kundërta s ontratat i 
bashkohen dokumcntave të pagesës 
sa ma të parë qi bahet mbt ta. 

Arr. 18. 
Ata qi lidhin kontrata me Shtet 

janë të detyruem tll prez antoinë dorë 
zani të vlefshme si mbas formës dhe 

Themeltar, pasuni]a e patundëshme e 
Shtetit nuk mund tetertohet as tl! je 
pet me qira për nji kohë ma shumë 
se 20 vjetë Vt ç me ligje të posaçme. 

Titulti Il. 
kontrabilitetin e përgjtth 

shërn të .Sllt"'sit 
Ki\PTl'l' E I -. 

Or _,anit Kon!abel t' adminiatratës 
financjare 
Art. 21. 

Mbi 

Janë organe të Minis1ris së Finan. 
caver {dhe veprojnë nën urdhnat di 
rekte të MinistJit, Direkcioni i Konta 
bilitetit të Përgiithshl!m edqe Direk. 
cjoni i Thesarit. 

Dlpendoinë prej Dtrekcionit të 
Kontabilitetit të Pcrgiithsnëm Seksjo 
net Kontabcl të Mini:ilrivd edhe ato 
I~ Zyrave f,1!.ancjre t~ qarq •. vet. 

Ar.. 22. 
Direkcjoni t Koo tabilitetit të per. 

gjlthëshëm në themel të llogarivet 
periodike qi duhet t'i dërgoinë Seksio 
nit Kontabël të M'nistrivet e ato zs 
raver Pinancjare. përmbledh]e : 

I) Ndryshimet qi vërtetohen në 
konsistencën e pasunis s.ë Shtetit. 

2) Resultatet (përfundimet) e të 
hymevet të vërtetuemc të nxierruna 
e të derdhuna si edhe të shpenzime 
ve të pengueme e të psguerne. 

Art. 23. 

vet Financjare të qarqevet. 
Art. 24. 

edhe ato të Zpiavet Flnancjare të 
qsrqevet d.het të mbajnë llogaritë në 
mënyrat e csktueme prej Direkcionit 
të Kontabil tetit të Përgilthshëm edhe 
t'i japin rn gjith informatat që mund 
te kërkohen. 

Seksionet në fjalë janë të detprue 
me të rispektoinë ed .• e të -kuldesohen 
për aplikimin .• pikërisht të ligjëvet si 
edhe t'urdhënavet të dhanuna prej 
prej Minisiris ~~ Finsncavet: 

I) Për të ruejtunit e përdorimin e 
mirë H! Pasunis së Shtetit; ~ 

2) Për vertetimin ekzakt e nxje- 
rrjen e rregullshme të hyem.ve-; 

3) PPr adminisrrimin e rregullet 
të tondevet të budgctir. 

Art. 25. 
Direkcjoni Thesarit mbisl}ikon 

3 

. shërbimet e thesorts së Shtetit e kuj 
I desohet për levizien e të hollavet në 
m-s t' aktuvet të ndryshme si mbas 
nevojës së pagesa ver. 

Kaptin' e II. 
Mt.i vjet .• n financjare e mbi budgetin 

e të parapamevet 

Art. 26. 
Ushtrimi financjarë fillon me I 

31 Marc të vj.tës ndlekse, 
Art. 27. 

Ministri i Pinancavet, mbrenda në 
mueiin Kallënduer, të ç'do vjetl, i pa. 
raqit Parlamentit budgetin preventiv 

Art. '21. 

a) Në të rendëshme e të pa ren. 
dëshme; 

b) Në efektive e në levizje 
glanash (movimento capltau); 

c) Në kapituj. 
Art. 30 

Krye- 

T' ardhunat .e shpenzimet Shtetit 
duhet të shënohen në budget në sasin 
e tpne t!_ pëJglithshme (intelcgrale), 
pa ndonji zbritje. 

~rt. 31. 
Në giendjen e parapame të shpen 

zimevet të MinistriJ së Financavet 
usht kriiuem nil kapitull me emertim 
"Fond Rezerve,. i destinuem për me 
i bamun .ballë nevoja vet të pa- para. 
pame edhe mungesave! të fondevet te 

I caktueme në budget, 
i Të mbartuoit e shuoiavet prej këtij 
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kapitulli e shtirni i tyne në kapitu] të 
ri ose në kapituj qi eksistoinë në gje. 
ndjen e parapame të Ministrive të 
ndryeshme, bahet me Dekret Mbret 
nor mbas proponimit të Ministris së 
floancavet edhe vendimi të Këshillit 
M(nistruer. 

FLETORJA ZYRTARE 18 Korrik 192,9 

financiarë, duhet të tregojë shkoqitazi 
për c do kapitull: 

a) Për piesen e kompetencës; 
I) të hy met e verletueme; 
2) shpenzimet e urdhënueme; 
3) të nxlerrunat edhe pagesat: 
b) Për pjeseo e të mbrapambetu- 

administrates së tyne e ptr ushmm n 
e mbaruem me JI Marc. 

Në themel të këtyne elernentrvet 
dhe përfundimit të rregiistraclonevet 
të veta, Dlrekcioni i Kontabilitetit të 
përgiithshem ban konsuntivin të cilin 
jo ma vonë se me 31 Gusht i a ko- 

Këto dekret .m~a~tje paraqiten në navel; I komunikon Këshillit Kontrollues. 
Parlament për ligiorim. 1) të hymë të mbetuoa për r' u Art. 39 

Art. 32. i nxierr e shpenzime të mbetuna për I Budgeti- konsentiv i p~rgjithshem 
Mbartja prej nii papi'titli nil tie- 1' u pague në fillim t' ushtrimit finan- mbasi të jetë barasue prej këshillit 

trio të fond.vet të saktueme me bud- , cjar; Kontrollues i këthehe t Ministris së Pi· 
get preventiv bahet me vendim llgjuer. 2) shumat e nxlerruna e te pa- naocavet e cila asht e detyruemc të 

Shpenzimet e rm ose shtesa e ! gueme në llogarl të të mbrapambetu- paraqiti në Parlament me anen e Kry- 
shpenzmevet të cilave nuk mund t'i navet gjatë ati] ushtrim i Iinanclarë; sis së Këshlllit Minlstruer, rnbrenda 
bahet ban· me n.b.rric r ga fo idi ; 3) ndryshime të bame mbi të mbra- muejin Nanduer. 
ezervës ose me mba-ti ~ pre] kapt- prrnbetuaa: Në rast kuer Parlamenti asht i 
tuive të tjerë, duhet të jenë t' auto· 4) 1ë mbrapambetuna për t'u nxie- shperndame ose çelja e sesionit të za- 
rrizueme me ligjë. Në pro ;o nimet që rrë e për t' u pague në mbyllje, të konshem të Jetë shtyern mbas muejin 
do të bahen për ki to shtesa duhet të vjetit financjar. Nanduerit paraqit'a e budgetit koasu- 
tregohen mietat Imancier , me të cilat j Art. 36. ntiv bahet në mbledhjen c parë. 
i bahet ballë këtyne shpenxireeve. l Të mbrapambetunat p-sive qi i Arr. 40 

Art. 33. I përkasin kreditave tt! pa prtlevueme Këshilli Kontrollues në bazë resul· 
prej t' intcresuemvet mbrenda ushtri- tatuvet të nxlerrum prej revizionit të 

i mit Ilnar.ciarë ië dytë rnb ,s atij tt të budgetit konsunmtiv te pergjithshem 
cilit i përsas! n janë të pf riashrueme redakton dhe paraqit Parlamentit mbre 
e nuk mbarten ne budgetin konsuntiv. nda muejit Nanduer të ç'do vjelit rra. 

Por këto të mbrapan.betuna mbas portin e caktuern n'art. 146 të Statul 
nji kërkimit të kaedi.orëvet mund të tit. 

Në rast të parapame në paragra- 
fin e dytë të nenit të ms par shern 
39. parauitja e rraportit të nalt-•Jër 
mendua bahet në mbledhjen e parë 
të Parlamentit. - 

Art. 41. 

Në rast qi budgeti pr.ventiv nuk 
aprovohet d.ri me 31 Marc p~r shk -k 
sbperndarje të Psrlamennt ose për 
ç' do shkak tjeter, Çeveriia ven në 
eksekutim budgetin preventiv të vie 
tlt të kaluem per deri sa t': provohet 
budgetit preventiv i u-htrlrnit o' udh-1 paguhen prej fo:idev~t të kompetencës 
tim. në qoftë se, rnbrenda kë·aj kohe nuk 

Budgetit preventiv i vietit të ka- ' kanë ra në preskripclon legal. 
luem vumun o· eksekurim, si mbas pa- 1 Ari. 37. 
ragrafit të ma parshe n, nuk permban j Formojnë obj.kët t! kontit të per- 
ndryshimet t' autorlzuem mbrenda asiajj g~it~ë~he~ t~ pasu 1i: .së ~hte~it tre- 
kobe. gum 1 i:,rnJJes në fillim t ushtrimit l . , 

KAPTIN' E Ill. 1 të ndrpshirnevet të cilat, ~'ër ç'do 
Miti budgetin kona;.ntiv shkak, [ar ë vertetuem mbrenda u h- 

Art. 34. trimit dhe ngjendja ~ aktiviteteve! e 
Resultatet e veprimevet të ç' do pasivitetevet në mbarim të këtij. 

ushtrimit fiaancjarë [anë të · nërmble- Art 38 
dhuna e të tregueme: 

I) Ne kontin e budge.it; 
2) Në kontin ë përgl.thshem 

pasunis së Shtetit. 
Art. 35. 

Konti i bud&etit të oji ushtrimi 

, - Mbrenda muejit Korrik të çdo viti 
I Seksionet kontsbel të Ministrivet i ko 

rë 1' muntkoinë Direkcjonit të Kontabilite 
tit të për aplikimin e budgetit konsu 
ntiv dhe të llogaris së përglirhsnme 

I 

' të pasuois se Shtetit per sa i pc:rket 

Konsuativi i përgtlthëshëm mbasi 
t' aprovohet niiherë me ligië nuk mund 
të ndryshohet n· asnll prej plesëvet ti! 
tija. 

Titulli III 
Mbt të hymet e shpenzimet e 

Shtetit 
KAPTIN'£ I. 
Mbi të bymet 

Art. 42. 
Përbëjnë 'ë J,yme të Shtetit të gfitha 

t' ardhuoat, taksa,, tatimet e kredita 
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e ç'do natyre që Shteti ka të drejtë 
të nxjerrë n~ bazë të ligiëvet, të de 
kreteve t, të rre gullorevet ose të ç'do 
tjetër dispozite. 

Art. 43. 
Mënyrat e vërtetimit, e nxjerrjes 

edhe të derdhjes t' ardhunavet janë 
caktuem me Iigjë e rregullore të ve 
çanta. 

Art. 44. 
Shumat qi i përkasin Shtetit të nxie 

rruna prej axhentavet të nxjerrievet 
për ç'do t' ar ihun Shtetnore, duhet të 
derdhen n' arkën e Shtetit me oji herë 
terësisht, ose në afa~et e caktueme. 

Drejtorit, Zyrat Financjare, edhe 
administratat kompeter:it: të qendrës 
kujdesohen, nën përgiegiëslnë e tyne, 
qi ky detyrim të zbatohet pikërisht. 

Art. 45. 
Përjashtimi i përgjithshëm ose pie 

suer nga pagesat e taksavet e të tati 
mevet duhet të jetë urdhë.iuem me 
li gjë. 

Anulimi i kreditëvet të Shtetit qi 
rrjedhin nga t'ardhunat nxjerrja e të 
citavet asht e pa mundur, bëhet me 
Dekret-Mbretnor mbas propozimit të 
Mioistris së Financavet e mbasi të je· 

Art 47 
Ministrat ose fttnkcionaret e dele 

guem prej tyne, pengojnë e urdhëno 
jnë shpenzime mbrenda kufijve të pa 
kalueshme në Budget. 

Për sa i perket sh penzimevet lë 
vazhdueme edhe kuer administratat e 
perkatshme, pengimi mund të zbato 

het për mbi shumë ushtrimi financiare 
si mbas Art. pikes 2 të kësaj ligjë. 

Per shpenzime të parendëshme të 
ndame me ligjë përmbi shumë ushtri 
me financjare, pengimi mund të mve 
shet shumë vjetëvet por page u d r'iet 
të jenë të kuflzueme mbrend fondevet 
lë caktueme në budget për sejcilin 
ushtrim financiar. 

Art 48 
Ministrat nuk mund të perdorin 

të hymet e t'ardhunat e rrjedhuna 
pre] ç'do burrimit për të shtuem ca- , 
krimet e auterizuerne në budget për 
shpenzimet e sherbimevet që i mva- 

ren. 
Art 48 

Zvrat Shtetnore ianë të detpueme 
t'i komunikojnë seksionevet kontsbel 
të përkatshme të gjith aktet me të 
me të citat aprovohen kontratat e au, 

të marrë mejtimi i Përfaqësuesit të torlzohen shpenzimet të ç'do natere 
Ligiuer. në ngarkim të budgetit Shtetnuer, 

Anulimi i krecitëvet të Shtetit qi Seksonet kontabel marrin shanim 
rrjedhin nga t'ardhunat e vertetue~e I për pengim nder rregiistrat e tyn~ 
gabimisht bahet me uedhen të Mini- mbasi të kenë vertetue përshtatjen 
stis së Fioancavet mbas propozimit I ekzakte· në budget dhe disponibilitetin 
të dokumentuem të zy~avef përkatse. I në kapitullin përkatër. 

Dekretet dhe urdhënat ë anallmit Çelja e kreditëvet për të cilat bë- 
i dergohen Këshilllt Kontrollues për het fjale n'art, 32 formon pengim për 

KAPTIN£ II sasinë e përgiithrne. 
Mbi shpenzim · _ Art 50 

Art 56 Në mbylljen e ushtrimit finasciare, 
Janë shpenzime të Shtetit ato të 

clavet duhet t'i bahet ballë - në bazë 
të ligjavet, të dekretevet. të rregullo 
revet ose të ç'do.akti tjetër për fun 
kcionimin e sherbimevet qi mvaren 
nga admini~ratat e Shtetit. 

me urdheo Minis-truer, për t'u rre 
gjistrue në Këshillin Kontrollues, Se 
ksionet kontabel vërtetojnë për ç'do 
kapitull të budgetit shumat qi do të 

I. ngelin në llogarinë e të mbrapambe 
tunavet për pengimet qi i perkasin 

ushtrimit të kaluem. 
Pagesa e shpenzimevet në lloga 

ri në e të rnbraparnbe.unavet, në ma 
sen e kufizueme si ma nallë, mund 
t'aurdhenohet përpara se budget! kon 
suntiv t~ jenë paraq t e aprvue prej 
Parlamentit. 

Att 51 
Pagesa e Snpenzimevet të Shtetit 

bahet: 
1) Me mandat direkte në favor të 

kreditorvet: 
2) Me ç -lie krediti në tavor të 

Iunktionarëvet të delegnerne të cilat 
i:lisponojoë shpenzimet me urdhëna t~ 
të lësbuerne n'emen të kreditorëvet 
ose n'emen të tyne. 

Art 52. 
Mandat. t direk te ti! lëshueme prej 

admitistraavet q nd ore, të nenshkrue 
me pre] Ministrit ose prej funksionarit 
të ngarkuam prej funksion rit të ngar 
kuem prej tii, i d -rgohen sek slonevet 
kontabel përkatëse trshkë me doku 
mentat justilikues". 

Seksionet kontat ct, mbasi të kenë 
marrë shenimet e duhura në rreglis 
trat e tpre, . ergoj -ë mandatat bashkë 
me dokumentat në '.{ëshillin Kontro 
llues i c.li nuk k ; ne ba ndo nji ve 
reitle mbi lgalite'I' e shpenzimit, rre 
gullsritetin e doku mentevet, përshta 
tjen ekzakte në h11 lget dhe disponi 
bilitetiu në kapitul n perkatës, i kom- 
pleton me visiimi 1 e tij dhe i komu 
nikon Zpres pagu se tue mbajtë do 
kumentat xhestifik-iese , 

Art 53 
Çela e kreditëve në favor të fun 

kslonarëvet të deleguem autorizohet 
me mandate të cilen I shtrohen pro 
cedures së caktueme n'art 52. 

Këto duhet të lëshohen verem p~r 
keto shpenzime: 

a) rroga e paga të castueme në 
punsavet të Shtetit? 

b) paga të caktueme e indemnitet 
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Nëpunëset e del guem që nuk res 
pektoinë afatin e cakuem per para 
qirien e llcgarivet gjobi·ea me të ho- 

) 
, . Ila nn rnacë til caktueme me rregullo- 

c q.rana, shpenzime zyrtar· e 1ë d . .. ~ · re veç t1 eshkirneve disiplinore. M · riera kësodore, të caktueme pre venti- bassi me 31 Mars t! mbyllet ush- 
visht në shuma fiks". Art. 58. 1rimi f.fl!lncjar as nji pengim nuk 

Ai 1 54 Në -n1ba,:oim t' ush-rimit f nsnclar mund të merret në ngarkim t' atij 
Sasija e shumes së mand-tavet për mandatat për çelje krediti kuf.zoben ush/rimi. 

çelje kredttl asht e caktue me me rre- në shumen efektivisht lë p-gueme me Diferer.cd qi rrjed~ për ç'do ka· 
gullore , urdh. n- pagesa ose te prelevueme prej piiull ndërmjet të kreditavet të c:ik- 

Këto mandata duhet të tregojnë . Iuncioaarëvet të del gueme, "' 
1 
tueme dhe sumave të penguerne e të 

shumen qi mund të merret me urdh- I ~rt 59. I psgueme, duhet të shkoj ekonomi. 
na n'emen të funkcjonarit të del guem I Kur Këshilli Kontrollues, për ç'do Përkuudrazl, lanë të konsiderueme 
si edhe atoqi mund ti: merren me ur I shkak i rregullanteti, kujton _;e ruk si të mbetuna pas.ve fondet qi teproi· 
dhena n'cmen të kreditorëve i. I m_undet me vi~tue nii m. ndat pageae n~ në ~barimln_ e ushtrimit fin~rcjar 

Art. 55 , kërkon me korispondencë ordinare p-r për mbt shpenzimet e pa.rerdëshme 
Urduenat e lëshueme për mbi kre- 1 me marrë masat e ·rregullimit të ne- t' autoiz Uf>~mc për të kryemit ~ puni- 

dinat e çeluna do të nenahkruhen prej volshem, mevet ose të Iornituravet. 
nëpunësit të deleguem rdne prej Krye, N! rasë që nuk do të j"lë e mun, Mb-ssi qi të mbarohen punimet 
tarit të Seksionit kontabel të deges dun me ra në mr rëvr shtje Kfshilli shumat që te prolnë nga sasiia e ne- 
tinanciere mb .ssl qi të jeni! vertetue Kontrollues refuzon ~is,imin me ve- vojshme shkojnë në ekonomi. 
legaliteti i shpenzimit rregu!fariteti i ndim t' arestuem i dii komunikohet Art. 62. 
dukumentavet, përshtatja ekzakte në 1 Minis•ris perkatse. Fur1kcionarfl Admiuistrativ të ngar- 
budget edhe disponlbilireti i mandatit. ' Kur Mioi'>tri gjlkon se mandsti du- . suem me marrë pengime e me urdhë- 

Për shpenzimet e disponueme cga I het Jë vihen në zbatim, ja referon çe- : nu! prgesa, ~-Kryetsrër e· Seksionevet 
trupat ushtarake në bazë të mandatë- I shijen Këshillit Ministruer i cili mun- I Kontab-l dhe funkc:onarët në favor të 

vet .p"r çdie krediti, risp"'.~ktohen dis- I d~t-~e urdhënue regi'strimin me re- ~.· ~ilëve jan.ë ~~dhë~ue çelja. ~re~ites~, 
pozua! e rregullores të veçsntë qi ka sërvë, __ _ _:.. Janë përgiegiës për dame që t rrjedhin 
me u ba prej Qeveris Mbretnore; 11 N~k ka me u vi -tue rji manda'- administretës prej fajit të tyne, mos 
mbassi të jetë marrë menim! i Këshi- pagese dhe-refuzimi i Këshillit Kon- kujdesis ose per mos respektim ii:: 
llit të Shtetit dhe Këshillit Kontro- ! trollues ku me anulue , titullin, kuer i , detyrimevet që i janë ngarkuem prei 
llues. j parket nli shpenzimit qi kalon shu- t s~erbimet t: ~y11e dhe •. janë të. det_,. 

.. . Art. 56. rnën e caktuerne në kapitullin relativ rimevet qe t Janë ngarsuem prej shër- 
Ne ~bar,m ~ë ç' do mueji ose të budgetit ose kur. ky duhet t' i bimevet të tyne dhe janë të detyruem 

mbrenda kohës ~ë do të caktohet me mvesh-t -_ndoQji kapitullit. tjetër . te me .s"ipërblyem dsmet, 
~re~ul~ore, funkcjo_n~1rd e deleguem ndrpi shcm nga ~ii qi ...a:s!lt. shenjuern, Kur dami asht shkaktue prej ma 
Ja?ë. të detpruem t' 1 paraqesin Ad- ose kuer shpenzimi -i -re lerohet të shumë se nji nepunësi _sejciti asbt për 
ounistrates qendrore të erk , .. h · 'ë .. I ë · • k llo . .. • ~ iJ ares me mbeturevet ehe jo~ komperenc-s dhe gJegJ s per p es n qit per et pet· veç 

garite për shumat e sbpenzuerne së jo të ~betunavet. se kucr e provon se ka vepron se ka 
bashkut me doku mentat jµstifH. u ese. A • 60 veprue mbas urdhënit epruer. 
për kont Ir · · r,. · ro tmrn e nevojshëm edhe . . . . ,- Përgjeglësija e nëpunsavet nuk 
P
ër të b .. . .. · Kur Kryetari I Seksionit Kontabel - . a . .i ~g11str1met e duhuna pr.] ., .. _ . . ~. shduket me vistimin e vuem prej Kë- 

anës seksionit kon tab-I, të qarkut, per arëspena I arëspena 1 b.11·1t K 11 . ~ I · 1 · · .· . s t ontro uei mbi mandat· pagesa 
Këto llogari mande] i mraqite» rregul ariteri; nuk e glen t' udhës të • 

Këshillit Konrrollues' per revision de· I nenshkruei oji urdh-pagese t •• lësnue- I F k . Arr •. 
63• 

. , fioitiv. _ " . .. • . . . un cjonarët për të cilet bahet f1alë 
me per mbi n11 mandate per çelje I n' art, 62 i nenshiëchen gjykimit të 

oficlerëver, nenof eje rëvet c ushtarëve! 
shpenzime përmbajtjen e ushtris e t(! 
kafshëvet si' edhe të tjera shpenzime 
për funkclonimin e Fuqive Armate të 
Shtetit: 

Art. 57. krediti dhe Iunclonarl i deleguern in 
sisron për të kryemit e v.prtrnit, ça 
shtia i riferohet Këshillit Kontrollues i 
cilti i jtp perfundtm, 

Art.' 61. 
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Këshillit Kontrollues i ctli, mbassi qi 
të ketë shqyrtue për përgjegjësitë e 
seicilir, ven në ngarkim të pergjegise 
vet të gjithë ose nji pjesë të damit të 
shkaktuem, 

Art. 64. 
Funkcjonarët administrativ dhe 

Kryetarë: e Seksionevet -Konrabel në 
rast qi marrin pengime per pagesa 
ma tepër se fondi i autorizuem-d'ie 
nga ky veprim nuk i shkektohet dam 
administratës 'giob.ten me: të holla- në 
masë që kn me u caktue 'pre] Këshi 
llit Kontrollues edhe gjoba paguhet 
me ndalje rroge, - 

Art. 65. 

Art. 67. 
Veprimi (g-srione) i axhentavet 

konte bet fillon ne;a data e marrjes në 
shërbim e mbaron me ditën që këta 
lanë atë sberblm si mbas Iormalitevet 
qi do të caktohen mt: rregullore. 

Art. 68 - - Axhentat kontabet · mvar n prei 
Ministrivet përkatëse dhe i nenshtro 
hen konrro11it të· Miristrivet oerkatrse 
d~ e i nen htrohcn kontrollit të M'nis 
tris së Pinancavet e giyhimit të Kë 
shillit duhet l' i japin llogari. 

Kaptin' e II. 
Detyrë e persjegjësi t' axhentavet 

Llogaritë jepen në mbarim të çdo 
mueit ose në kohen e caktueme me 
dispozitat e veçan tl:l. 

Rregullorja ka me caktue mënyrën 
për paraqitjen e llogarivet që kërko 
heu prej nëpunssve që kanë në dorë· 
zim matt rial edhe gjana të Shtetit. 

Art. 73. 
Axhentat kontabel ianë përgjegjës 

për veprim, t e tyne si edhe veprimet 
e nëpunësave të zyrës së tyne dhe 
janë të deryruem me shpë: blpem shu 
mat e të hollavet ose vldtët e mate 
rialit qi mund të humbas] prej fajit 
ose pa kuidesis së tyne, 

Art. 74, 

Veç 'procednrës së c~ktueme prej i t'ad~in:atratës Mungesa e të hollav. t. damimi 
art, 63 - e 64, Minisrrat ; kompetente ~ Mt. 69, ose mungesa e gianav. t të tundësh me 
P:e.j ~enoit mu ndeh me aplikue masa Pi!rpara se me fillm në detprë, a· të shkaktueme prei vjedhje ose- ër 
d1s1pltn~re kundrë.Jt nëpunsavet _I,j-1 xhëntat kontabel, - për v';,;.ç rastevet të _ ~~kak fuqi madh-~re (vis ~aj~r) janë 
tore. ~ .;;; t~ caktueme në dispozita të veçanta te pranue shms ne sh ngarkim t axhen- 

Tituili IV~ I duhet të iaptn dorëzani për me ga- t ive kontabel vetëm në rasë që këto 

~vet os:_ të e ttti'T:tvet- që 
t~~autorll,~em~ ~e ligië; •. në 

a) ata që [anë+të ngarkuem -me 1 - Art. 71. 
nxjerrjen e i' ardhunave t 'ftë ndrpesh- I -Axh ntat janë të ddyr'uenf me dha 
~e me ~ derdhu-i këto n 'a:ken e Strte· I rt~ d:.sh.ffii pë. ç'do nxje'frjet të hollash 
ttt. -. - ql-balnë. 

Mbi axhentat kontabel t' admi 
nistratës së Shtetit ... - 

DETYRAT E PERGJëGJESIJA 
. n E iYNE 

KAPTIN' e I. 

Art. 66 
janë-axhentat Kontabel 

tratës: 

! 

I 
1' adminis- 1 

I 

Mbi axht:nt!l,t kontabel 

r~ntue v_:p;tmet, ~ tyie në Icrmat e 
nr. mër.y,fë të caktue me "me rregullore. ~ 

'"' Arr, 70 
_;:, 

Nxkr!l.? e nderIhja e të hymevet 
n' Arkën e Shtetit duhet të bahen si 
mbas m~yr;;vet -të caktucrne me Hgjë 
lë veçantë. . 

Asht e, nnalueme nxirrrja e tak- 
nuk [anë 
fuqi. 

të paraqesin justifikimet e nevojsh ne. 
Kaq detyrimi që k'1 me u caktue 

në rast të shpagimit ash u edhe shn 
garkimit i nepunsavet ,, ·i damevet 
në·tjalë vendoosën prt'j Këshill Kon 
trollues. 

Diapozi'a t Përg~ ~hëshme 
Art 75. 

Përlvqësiia juridlk : c Shtetit i për · 
ket Minisfris së Financ -vet, 

Art. 76 
Ministrija e Fmanc ive t ushtron 

kontrollimin financ.ar ., I ontabel mbi 
të gjithë administrata: Shtetit. 

Për ketë qëlllm k,i ë drejtë me 

b) ata; që, në lidhje me Iunkcjo- · ~ Axheiitaf janë tëJ;let.)1nterri me der- J urdhënue inspektimee l-. untrollime për 
nin e tyne ose p~ kanë ~~n,1 veçanë- dbë n: atkë të Slit~- tit ~rtwnetre'"CaK- .... 1: mbi, ç' do Z) ri! ose she.rbim Shtet 
ri_sht te-n~arkue:n,hnë ·n~ përcturim tlieme e pa përjashtim shumat e nxje-. ~ nuer që ka atribucjou financjar e kon- 
të holla të Shte tjt; ose kanë marrë në rruna. = = . tabel. 
dorëzirrr-ma'erjaie" e gjana qi i ifl'r- -'f t. Art. 72 • .-:: -- j - Art. 77. 
kasin S~tedt. ~ '"s ~ Të gjithë ata"'që jajië të ngarkuem 

I 
Qeverija Mbretnore asht e autori- 

c) ata qi edhe pa pasi; autoriiii li- I we nxjerrë të hyrnet e:.Shtetit të çdo zueme me pregaiit rregullore për ~kze· 
~iuu, marri'l pjesë në 1~tyrat qi i ; njftprts fanë të 'l,t:1yrue:m të japin Ilo- kulimin e kësa] ligje mbassi qi të 
Janë ri~ark.ucm. axh. enla.ve~.· n.ë· fjatë"e- I g~rl m?i ~e. ~rim.:t e tyne adrninistra- kenë marrë meitimin e Kësh%t të 
dhe nxrernn të hl?~a të ~~!£tit. t U!s prei ~t!:ic1lës :m~varen. : Shtetit e të Kë~hillit Kontrollues. 
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Art. 78. 
Ministria e P. Mbrendshme 

1929 e çë me atë dat@ abrogohen Statistika e ngjarievet amzore për muejin Fruer 1929 
gjith dispozitat në kundërshtim me te. 

QARKU 

' 
f< Jo ligië hyn ne fuq i me 1 Prill i 

Ministri i Drejrësls 

Lindje Vdekje Martesa Ndarje Shprengulje 
Mash. Fernna Foshnje M~sh. Femna 

H. Delvina d. v. 

Ministri I P. të Jashtme: : Durrës 
i Kavajë 
i Shijak 
': Krujë 
I ! Shkodër 
I" 

Ministri i P. të Mbrendshme ! Mirditë 
! Dubgjin 
I l Lezha 
i M. Madhe 
l Pukë 
I 

Ministri i P. Botore i Gjinokastra 
Zav. Ministri i Bulq. & Pyjevet I Libhove I Delvinë 

! Permet 
Na, Kryetari i Republikës Shqip- I Tepelenë 

tare, të mveshun prej vullnetit të po- l Kurvelesh 
pullit me fuqioat sovrane të Shtetit, i Çamëri 

Mbi proponimin e Ministris së Fi- j Elbasan 
nancavet; i Peqin 

Mbassi u ndigiue e u pëlqye ven- i Gramsh 
dimi i Kshillit Mioietruer me datë ! Kosovë 

' ! Tropojë 
i Lumë 
i Dibër 

zbatimin e Dekret-Ligiës mbi admlni- i Mati 

I. Vrioni d, v. 

Ministri i Arsimit 
Xhafer Ypi d. v, 

K. Kotta d. v. 

Ministri i Financavet e 
M. Tutulani d. v. 

S. Vuciterni d. v- 

28-7 928. 

DEKRETOJ MI! 

strimin e pasunis dhe mbi kontabili- Zerqan 
tetin e Pergjithëshem të Shtetit. Berati 
Tiranë, me 31 Korrik 1928 Lushnje 

• Fier 
A. z o G u d. V Sk . rapan 

Mallakaster ZOGU I 
Mbreti i Shqiptarive ]-Tiranë 

' i Vlona DEKRETON 
Himara 

Zbatimin e këtij: Dekret- Li gji t' a- Korçë 
provuem prej Parlamentit dhe urdhë- Bilisht 
non shtim lo e t lj në Kodet e Mbret- Kolonje 
nis si Li gjë. Leskovik 
Tirane, me 28 Maj 19-l9 Pogradec 

ZOG d. v, SHUMA 

6 
4 
10 
I 

39 

8 
10 
5 
5 
7 
13 

37 

5 

265 

4 
5 

9 

13 
3 
15 
5 

26 
13 

29 
2 

5 

5 
5 

21 
20 
5 

8 

nji vjeç 
posh te 
8 
3 

3 
4 11 

7 
2 

2 

l 

2 
3 

4 

2 

3 
2 
5 

2 

12 
1 
7 
4 

18 
9 

18 
4 

10 
5 

4 
1 
1 

2 
8 
5 
2 
13 

6 
6 
1 

11 
2 

32 

2 
3 

41 
I 

49 23 
I.- • •••.• 

30 
15 
5 

22 
1 I 
1 

3 

242 246 

12 
I 
8 
5 

17 
4 

13 
21 

3 
2 
2 

11 
2 

5 
2 
9 
4 
3 

5 
6 

3 
2 

2 
16 
6 
3 
7 10 

5 
3 
19 

3 2 
5 
2 
4 

12 
15 

2 

20 
6 
1 

2 
34 
7 
2 
2 

23 7 4 

168 217 6 25 7 
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·------------·----------------------------------------------------------------------------· 

ZOG I. 
Mbreti i Shqiptarëve 

Mbi proponlmtn e Krpemlnistrls Nr. 1087 · IV 
datë 1.5 VJ.929, 

Mbassi u pa neni 28 i ligjit tregtar në fuqi me 
datë 9 Sheval J 926, 

DEKRETON 
Aprovimin e ndryshimit të nenit 9 të Sta1utit 

të Shoqnis Anonime Maliq si mbas proces- verba 
Jit të mbajtun me 3 J Marc 1929 prej Asa mbles Po 
ndatorëve t~ Shoqnis në fjalë, e vërtetueme prej 
Zyrës 43e Notaris së Korçës nën Nr, 276 datë 28 
Maj 929 dhe urdhnon zbatimin e tij. 

Ttranë, me 20 Qershuer 1929. 

Ministri i Financavet 
M. Tutulani d, v. 

ZOG d. v. 

ZOG I. 
Mbret i Shqiptarvet 

Nr. 276 
Dekllaratë 

Në Korçë dhe në Zyrën e Gjyqit Paqit sot me 
njizet e tetë (28) të muajit Maj të vitit njimlj e na· 
ndqind e niizet e nandë ditën e Martë para meje 
Ndihmës Cjyqtari Paqrues Korçës Dhimitri Mosko· 
polirlt i cili rezidoje këtu dhe jam deleguem posa 
çërisht t~ bej dhe detyra Notari dhe përpara dy 
dëshmitarve të posht-shenuar, të cilët janë ma 
dhore, të njoftur prej meje dhe të pa ndaluar .nea 
ligji ZZ. A qite Pundo A vu kat dhe Kristaq Favro 
tregtar që të dy banues në h.orçt\ u shfaqns: 1) 
Kristaq P11ike, Avukat, 2) Vasil Avram, Kryetar' i 
Bashkis Korçës, 3) Selim Mbarja, proniar, 4) Mima 
Prasheri, tregtar, 5) Themistokli Lako, tregtar, 6) 
Qazim Prasheri, pronlar, 7) Thimaq Cale, pronlar, 
8) dhe Pandi Mulla, tregtar të gjith banues në 
Korçë me cillsinë e tyre, i pari si Kryetar dhe ti> 
tjerët si Antarë të Kshillit Administruer dhe me 
mos patur ndonji lidhje soj ose .ndalim -prej IJgiit 
me dëshmitaret ose me mua, me kërkuan shkrimin 
e ktij pakti, me të cilin duk' e referuar nëStatutin 
e Skoqëris Anonime "Maliq. të rregtistruer në 
Rradhuan e Notaris Korçës me Nr. A 353-Sp. 1579 
datë 16 Korrik 1925 e t' aprovuar me Dekret Pre. 
sidencial të shpallun në Fletoren Zprlare Nr. 92 
datë S Qershor 19 .!6 dhe veçanërisht në neni 1 9, 

i cili thejson se: Do një e psguara në afatet që 
cakton Këshilla ecin me kamatën 9°/0 në vi që nga 
data e caktuar për pagim pa tjetër somasion. Për 
veç kësaië kuer aksioneri nuk paguan ndonji nga 
të dy dhanjet e para lajmërohet me letër ti~ poro 
situr nga ana e Këshillës që mbrenda 30 dltëve 
nga dita e njoftimit të letrës të paguaj dhënien e 
pa paguar me kamaten e momeshme, edhe '1! rasë 
pran ql! ky nuk përmbushë ate detyrë Këshilla pas 
tetë (B) ditë ka të drejtë të shesë aksionet e pa 
paguara n@ çdo mënyrë qi të gjejë ajo t' arsyesh 
me dhe pa vendim Gjyqi: me këte shitke aksionet 
të këtij lloji qi kanë në dorë akslonarëu qi nuk 
kanë paguar [anë krejt t' anuluara dhe as nii ve 
prim nuk pranohet në bazë të tpne; blersve të rij 
nlëve ju jepen titra të reja me ato numra dhe me 
shenimin e shenjave të paruara. Në qoftë se del 
teprice nga shitkn kjo i kthehet aksionarit parë pa 
si të zbriten giith shpenzimet dhe kamata, dhe në 
qoftë se del humbje ka të drejtë Këshilla të kërkojë 
dhe me anë Gjyqi pagimin e ~jith dsmeve dhe 
shpenzirnevet : por në rast qi aksioneri rnaroz ka 
paguar të paktën 30°/0 të sumes të suskrlpsio tit edhe 
nga ~hilja si ma naltl! t' aksionit del humble, Kl· 
shilla nuk ka të drejtë të marrë masat e sipër-she 
nu, me për ndiekten e tij me anë Gjyqi. D~khtrojmë 
se mbledhja e përgjithshme e themelonirsve tf 
Shoqënis Anonime "Maliqu me datë 31 Mars 1929 
vendosi unanimisht të nenit 9 të Statutit Shoqëris 
në mënyrën që pnson : Kuer nii aksioner nuku pa· 
guen dhanjet në afatët e caktuara dhe nga ana e 
Këshillës,' laim-rohet me letër të porositur q·!, 
mbrenda dhjet (JO) ditëve prej datës t~ mbrrijrjes 
të-letrës të dërgojë në Sho iërl rlhanjet e r>a pagua 
r!: Nl! rast mos pagimi pas kalimit te kl!tij afati, 
Këshilla pa tjetër semasion dhe pa patur n evoië 
për autorizimin giyqi vendos shitjen në tepërdhë 
n]. n t' aksioneve të suskripsionuara prej Aksionis 
tit maroz. Shitka bëhet mbasi të kalojë pesmbëdhjet 
(15) ditë që nga dita e botimit para këtij vendimi 
në nji nga gazetat e Korçës. Me shitke aksionet e 
suskripsionuara anulohen dhe blersvet riive ju je. 
pen titra të reja me ato numra dhe me shenimin 
të shenjeve të paguara; në qoftë se nga shitka del 
le price, kjo i ktht het aksionarit parë mbassi të 
zbriten iiith shpensimetae bëra dhe në qoftë se del 
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humbie Këshilla ka të drejtë të kërkojë dhe me 
anë gjyqi pagimin e gjitha dameve dameve dhe 
shpenaimevët; ky rast i fundit nuk do të ketë apli 
kim për aksionet Iondratise të suskripsionuara, ne 
U! cilat kur shitja bahet me çmim ma t' ulet se 
çmimi nominal i akaioneve, aksionisti maroz ka të 
drejtë të marrë përqindiet e versuara passi të zbriet 
nga kto diferenca midis çmimit nominal t' aksione 
ve dhe të çmimit qi u realizue me shitken si dhe 
shpenzimet e bamuna për ate fhi•1,-e Pra t(I sipër 
përmendunit për plotsirnin e formaliteteve ligjore 
vërtetojnë se modifikimi i nenit 9 të Statutit Sho 
qëris i vendosua prej Asambles themelonjësve të 
kësajë Shoqëriie asht pikërisht ay qi u përmend 
ma sipër. 

Këto si dekllaruan dhe pohuan, u shkroi: me 
kërkimin e tpne këjo e cila rtibassi u këndue me 
zi! ti! lartër edhe te shkoqitur, u nt nshkruu prej 
të glithve dhe prej mej -. Muer taksa Fr. a,i (80) 
tetëdhjetë dhe u ngjitë timbra e duhur. 

Dëshmorët: 
Aqlle Fundi d. v., Krlsteq K. Falro J. v. 

Dekllaroniesit : 
Kristaq Pilika d, v., Vasil Avram d. v., Selim Mbo, 
rja d. v., Mima Frashëri d. v., ihemistokli Lako 
d v., Qazim Frashër! d. v , Thamiq Cale d. v, e 

PaoJi Mulla cl. v, 
Ndih. Oj. Paq. me detyrë Noteri 

Dh. Moskopolitt d, v. 

Gjendja e parapamë e t; ardhunave të Drejtoris së P. 
të Pensioneve për ushtrimin financjar prej l-IV-929 
deri 31-JIJ-930 mbas Art. !~3. të Liglës së Pensioneve. 

Kapi- Arti 
tuli kull 

Emertim Kompetenca ndryshime qi Kompetenca 

-----------------------------· ..•.. -- ------------------· --- - - - - ---- -- .. - ·--- .• ---------------------------------------- 

mbas •. bud· propozohen p~r ".~htri~ K.eshillf Ministruflr në· mbledhjen 
getit 928 29 mtn financ]. _ -, . . 

929 930 e tij të sotëshme të mbaitun nën 
Fr. Arf. Fr. Ari. Fr- Ari Kryesin e Z. Kostaq Kot~, Kryemi 

nistër e Mtnish:r i P. 1ë 'Mbrendshëm 
-me antarë i Z Hiq met Del vina, Mi 
nistrr i Dreitësls, Reuf - Fico, Mioisl~r 

Kontribucjon për fonde pensioni I P. tt.: jashtme, Abdurahrnan Dibra, 
1. et: nga rrogat e 'nënpun. (§ a) 340.000 + 13.200 3S3 200 i Minis ër i Arsimir, M11to Tutulani, Mi- 
2. ;;- ,, ,, e të pensionumve (a) promemorija promëmorla '. ntstër i Pina!'cavet,- Sal1h Vuçiterni, 
3. 5°/o • • e nëpunsave t'emnuem 

për here të parë (§ b) 
4. shtesa rroge të nëp, të gradum (c) 
5) gjoba disiplinore (§ ç) 
6) dhurata (§ dhe) 
7. 5°/0 nga ndjetet e nëpunsave (§ e) 
8. ,, • përfaqsimet (e) 
9. ., ,, indemnitet (ë) 

10. vt, i'ardhuna të Bashkive (§ g) 

3.000 + 
4000 + 
1.000 + 

promemoria _ 
4.00G + 
600 

9.000 
24,000 

TITULL i I. TE HYME 
TE REND. 

Kat. frë të byme efekt 

1. 

Këah. -Mini struer 
Mbi art. 107 të Iigjës ko 

muneve 
Vendim Nr. 521 m• 22.Vl.929. 

'-iinistër P. Botore, Musa J uka, Mt· 
3.000 . 6.000 '. nistër l Ëkonomis Kombuare, duke 
4 000 8.000 : patur në bisedi~ shkresën Nr. 776 
1.000 , 2 000 I • - · 

P
r · . : date 15. Vl}29 të ~Minlstriës. Ekono- 
omemona-: . K i,:-,. •1 k. k - ki -. 1.000 S.OOO j mis ombëtnre t. ct a ër on ·s ran- 

600 : min mbi artikullin· !07 t~ ligjës së 
9.0CO l Komuneve. 

V EN O O S l: 24 000 abroguar 
385 6()0 1.000 383.800 

2. 2°/0 kontribuo. për nëp, të pu- 
shu,n (§ d) 111.300 + 6.400 117.700 

3. interesa mbi fonde t·~ teprum promemoria promemoria 
1. ,, Dia kapitali i pensioneve -- ,, ,, 
2. " ,, për nëpunsa të pushum " .. 

·~--~ --·------ --- 
111.300 ..L 6.400 117.700 I 

TE MBRAPAMBETUNA 

Mbasi art I 07 i ligiës të komuna· 
ve asht fare i qarë dhe ban Ijalë ve 
tëm për pasunitë komunale që zot 
nojnë rregullisht me titra kadastriale 
e Komunat ehe këto pasuni mund të 
jenë ara, vreshtra, kullotje, toka, pyje 
etj. të dëstinuem o' emcin, e komunës 
e cila si person moral ~a të drejtë të 
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4, 1. Të nxlerrruna deri më 31 3-29 
2. ,, ,, si mbas § f dhe h, 

Gjithsejt 

I zotnolë ç'do llolë p1suoiie)e: h.,Ja __ e 
promemoria promemoria ! dhe te p1 lujshme dhe nuk ka, ".:.b-P· 
496 9UO + 4 4!:0 50 I 500 ! it as me pyjet " Shtr tit a~ GI~--~ p.ri!t 

•• : private as me pasonit · kot~ktive të 
te l zotnuem rre1ulllsht.n;t~ tjtr:~.~~~~tria• 

le dhe mbasi arL ne. ·fia.1~ kWlift ~ 
komuneve nuk ash.t . af, Jt~~s~ 

Ko · të -c ~ d hl k 1 "Ca I me llgiet e Shtetit per sa i per\et mpe n a· n rys ime ompe i:~. 1 • • • • • • 
mt.as budgerit qi ushtrim. finan. I pronstmtt, M101str1a e Ekonom1s ICOOI• 

928 929 propozohen 1929 930 1- bëtare detyrohet në bazë t' art 107 të 
fr. Ari I lejojë profitimin e komuneve nga i>JJ· 

1 jet e kutio:Jet të zotoueme rregullisht! 
! pr j komunavet të :~Jlat ~\I~ P~1jehen 
I ae në pyje as në kutfotlet U!' tll\ou~rn 
I prej Shtellt ·1 -~_ifr sf p~r!.6n niStal 1rJtn 

~6.160 I gjithë të dreitat qi ka' pafur fubi j~io 
~ _ 5.760 I pasuni dhe për pjest1m1n per ~evotat 

2 120 31.920 ! komunale dhe taksat i rregelton vetë, 
500 l- "Sa për kullotje!, k9mu~a{f '3fr gu• 

rroret e të tiers, rië . b.::.ze-:~J>.iU..~l 
3,000 t' art. IQ7, këto_.krpekl'p_~t; i 4>~rl•~iJI 
1 000 komunes e cila në t)azë të l!&iO \~ 
700 gurrorevet detyrohet te plotsojë , cth.e, 

Gjendja e parapame e shpenzimeve të Orejtoris P. 
Pensioneve për ushtrimin Finanrjar prej I Prill 

1929 deri mars 1930 
Kapi· Arti. 
toll kull 

Emert Im 

TJTOLU I; SHPEN, të REND. 
Kap. i l1ë > ·efektive 
Shpen. të Përgiith, Adminisl. 

1. I. Rrota personeli mbas kuadrit 
2. Rroga personel mbas kuadrit 

1, shkresiaa 
2. Sbpenzilile zpre 

2. , •hflrP;,~r~me 
3. zjarnf ifrtii 
of. , : i l'RJ'ol>Hfe 
5. lostat,cjon 
6 · mlrë-mbairje.Zpre 
7. veshje e mbathje shërbëtorëve 
8. ri vogla 

- ··~/' ~.:'{ t> 

~ozim, udhtimi e diete 
Qira zyre 
lodemnitet Kijsh~llit për mble- 
dhjet e bame p!rparl datës I 
Prill 928. 

N~~ farkës 
5. I, pension vazbduës 

pe11i-,, ,bpl!rblim 
2. ,:Sllpetbli!Re te njihershme 

6. rrogl! . ptr nëp, te p.ushuem 

Pr. Ari Pr. Ari 

26169 
3.6-40 + - 
29.800 + 

500 

8.000 
500 + 

4.500 
200 
200 
400 
200 + 

14.500 
fooo - 
3.600 - 

2 120 

5.000 
50'.J 

3.800 
200 ,.gri tun 

200 
400 

200 400 
6 .oo 

1.000 ngritun 
1.290 2.3JO 

- .+ 1,400 1.400 ..__.....,.;_ · .•..•.. ~ ., 

4~600 - 890 3.710 

Shp. e Olyfflo , 
Letër-GJ¥~tJD 

,, 

prQ:nemorla promemoria 

•• 
,t 

4&900 

Kuadri ~i- Persoaallt të. Drejtoris l' . të J?ea&k>!leYe 
c i v LI e, 

Dr,itorf 
lelrettr: 
-Ji4taarttarit. 2 x ·000' 
!Artit.ari 

- 300 
600 
250 

BKSH
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së Shtetit në emën të së drejtës bot- nimi me vdekje ke'thehtt në. burgim 
nore kundra të pandehunvet në arrati të perietëshem. 
Jonuz Salih Spahos nga katundi Hall- T@ dënuemvet u ngarkohen shpen- [ Në Emen të Naltë Madhniëa •• Tij 
vsxhilas I Lushnles, Rrap Balles e ximet e giyqi• Fr. ari 78 dhe ju sek 
Skender Balles -niia katundi Oosenle uestrohet pasunija e luites me edhe e 
i Peqinit për se kanë vrarë Haxhi pa luitëshme dhe ndalohen nga ofiqet 
Drango e plagosë vëllanë e tij Din publike. 
Drangon që të dy nga katundi Dran- Ky vendim u çpallë rregutllshtë. 
goj I Ptqioir, në gjyqimin e rjedhun Arsyenat - 
eë munges! të pandehunvet sot me ! Vepra e të pandehunvet të para- 
S.5-1929 me zane t! perbashkta botë- i treguem asht prcvuem rregullishtë 
sisht ka gjykuem. i nga raporti i mjekut hetimet fillesta- 

1 -- - ' • 

Vendim 1 re e p_roces verbale! e mbajtuna prej 
i autoritetevet kompetente në vëndln e 

Fajsin e U! paudshunvët në arrati j ngjarjes si dhe nga ankimi i ankuasit 
Jonuz Salih Spahos, Rapush palles e ! Diu Drangos bamun para hetuesit si 
Skender Balles. i pari nga katundi : edhe nga armiqësija qi eksistonte mi 
Hatlvaxhijas i Lushnies' e dy të fun- I dis t!! tij e të pandehunlr Iouuz Spa 
dit nga katundi Goshen je i Peqinit i hos e nioiti në midis të tre fë pan de 
me delikte si vrasje të Din Drangos i hunvet në kohen e ngjarjes dhe nga 
nga katundi Drangoj i Peqinit tue i dishmija e disbrnitarit Ramazan Xha 
qenë te· veshun me petka gjindsrmësh i Ierit I cllli i njofti të pandehunuo 

' dhe në buzë të nenit 405 Nr. të K i Rap e Skender Ballen si dhe shokun I shlr Lamit nga ay katund në qjpqi- 
P. Shq, dënimin e tyre me vdekje, i e tyre të pandehunin jocuz Spahon i i qimin e rjedhun në mungesë të pan- 

' ' por mbasi k)' falë asht bam para da- :· eilli ja ka· tfaqur emnin e vetë te dy. I dehu o për vrasjen e Bes hir Lam it 
tl!s 1 Shtatuer 1928 11ë bazë të De- I të paret me pekla giindarmesh të ve-21 nga ay katut.d, në gjyqimin e rrie 
kret Ligjës të faljes datë k9-9-28 dë- shun e të tre armatosur me .;pushka J dhun në mungesë të pandehunvet U! 

Protokolist Ar~h, 
Kopist 
Shërbëtor 2 X 100 

250 
180 
201) 

3.000 
2.160 
2.4(10 

26.160 2.ISO 
Shpërblimi i Kryetarit dhe 10 antarve 
me gjith Z. Ministër të financavet për 
nga 4 mbledhje në muej. 2 766 

319ZO Sh um a 

ZOG U I. 
Mbreti i Sbqiptane 
DEKRETON 

Aprovimin dhe zbatimin e Budgetit të Drejtoris së P: të Pensioneve 
Civile t'nehtrimlt financjar 1929 1930, i aprovuem prej Parlamentit si mbas 
shkresës Nr, 279/l datë 12-IV-929 të Kryesis së tij. 

Tiranë, më 23 Prill 1929. 
Z O G. d. v. 

Kryeministri: 
K. Kotta d. v. 

Ministri i Financavet: 
M. Tutuladi d. v. 

të gjata, si dhe nga dishmija e Zy. 
lyl Atush Behsllës, Isa Musajtë, Hy, 
seinë Rëpushit, Ismalj Haxhi Çeles, 
Ttfik Veiz Dedës' Selman Ali Kasës 
e sidomos nga dishmtla e dlshmitar 
vet lndriz Haxhf Sinametes U! cillët 
gjanë e glatë kanë [tregue ngjarjen 
dhe njoftjen e të "pandehunit Jonuz 
e të" shokvet të tij prandaj edhe tru 
pi gjykuer tue belqye "edhe mejtimln 
e Prokuroris me zane të përbashkta 
vendosi siç tregohet më sipër. 

Ky vendim asht deklavuem më 
8 5-1929. 

Blbasan më 14-6-1929 : 
Kryetari i Trupit Kologjat 

Kolë Dhi mitra d. v. 
Krpesekrersrl : 

Kolë Gurakuqi d. v. 

Leter-Gjykim 

ZOG I. 
!\te vullndet ti Popullit 
Mbret i Shqiptarvet 

Hjyqi i Fillimit i Elbasanit (D. P.) 
i form u em prijë Gjyqtarit Fillor Z. 
Kolë Dhimitrit si kryetar i Grupit 
Kolegjal, tue qenë gati edhe Ndih. 
Gjyqtari Fillor Z. V. Levani e Av. K. 
Gierglani si Antar, e Prokurori i Shte 
tit Z. Y. Malile e Sekretari M. Btço- 
kus i protokoliste per me këqyrë pa 
din e ngrehun prejë Prokuroriës Lo- 

ka le në anën të së drejtës botnore 
kundra të pandehunvet arrati Elmaz 
Hysës : e Sadik Kurtit nga katundi 
Martanesh për shkake se kanë shtimë 
pushkë me qellim vrasje kontra pa 
trullës së Gjindarmeriës ashtu edhe 
Sadiku i pandehun për vrasjen e Be· BKSH
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Lamit nga ay katund, në gipqimin e 
rriedhun me mungesë të pandehunvet 
të paratreguem sot me 9.5 t 929 me 
zane të perba-hkta ka giykuem: 

VENDIM 
Faltorlnë e të pandehunvet të arra. 

tisun Sadik Kurtit e Elmaz Hpses mt' 
delikte si qelluesa me qelluesa me 
qellim vrasje kundra pat, ollës s!! Gjin 
darmeriës në detyrë e sipër si dhe 
fajtorin :e 1ë pandehuni: të arratisur 
Sadik Kurtit si vrasës me paramerim 
i Beshir Lamit nga katundi Martanes 
Faji i të permbendunvet fajtor Elmaz 
Hyeses e Sadik Kurtit për sa i për 
ketë shtiëies pushkë me qellim vrasje 
kon tr .i patrollës ~ë Glindarmeriës r.ë 
detytë e sipër i perset nenit 404 Nr. 
2 të K. P. në lidhje me nenin 62 të 
atij Kodi. Pra në bazë të këtyre ne. 
[eve t truni gjykues me zane të për 
bashkta v endosi dënimin e tyre me 
nga t 5 vjetë burgim të randë. Por me 
qenë se nuc janë bam burgjet e sta 
bilimentat përmirësuese si pas siste- 
' mit të K. P. U! rij këtij dënimi i shto- 
het në bazë të nenit t 4 të atij Kodi 
gjysma e kohës qi do të vuenin të 
pandehuntt në qelië d. m. ih, nji vjetë 
e tre rnuej. dhe kështu dënohen për 
gjithësishtë me nga. 16 vlerë burge e 
tre mue]. 

Por mbasi ky fajë asht barn para 
d. 1 Shtatuer : 1928 në bazë të nenit 
4 të Dekretit Mbretënuer për fatie· me 
datë 19-9-928 dënimi i tyre i zbritet 
në 7 vlerë e shtatë muej e 15 dirë 
burgim. 

Veç kësaië vepra e fajtorit tjetër 
Sadik Kartit për vrasjen e Beshir La- 

"' :;i 
mit parashikohet e dënohet e dënohet 
preje nenië 405 të K. P. Nr. 2 e mba 
si ky fajë asht barn para datës l 
Shtatuer 1928 f!Uk perfiton nga De, 
kret Ligja e faljes së.përmbendun ma 
naltë. Pra në bazë të këtij ne nit faj. 
tori Sadik Kurti dënohet me vdekje 

doe mbasi ky vendim apsorvon dhe 
dënimin me 7 vlerë burgi 11 fajtori 
Sadik l<urti dënoh, t për të dy hjet 
me të vetmin ndeshkim me vdekje. 

I dënuemi tlmaz Hpsa ndalohet 
het nga ofiqet publike në të gjith 
kohen e dënimit si dhe vihet në nda 
Jim ligjore. Të dënuemvet u sekues 
trohet pasunija e 'Iueltëhhme edhe e 
pa lujtëshme, Shpenzimet e gjyqit 
Fr. ari 177-24 i ngarkohen të dnuernit. 

Ky vendim asht shpallë në sallen 
e gjyqit rregullishtë me dyer të çe 
luna, 

Arsyena 
Vepra e të pandehunvet të para 

treguem asht e vertëtueme ptotësishtë 
me dishmin e dishmitarvet, proces 
verbalin e mbajtun në vendin e ven· 
din e ngjarjes si dhe të hetimevet të 
rjedhuna d-r! tash, dhe sidomos me 
dishrnin e dishrnitarit Beqir Shabanit 
i cilli asht ndodhë gati në vendin e 
ngjarjes, dhe dishmita-it Kamber Hy. 
sejnit per qi të pandehunit e arratisur 
së bashkut me të vramunin Riza Hy. 
sen me datë 20 Korrik 1928 në pye 
llin Valdik të katundit Martanesh kanë 
qe11ue me pushkë kundra Gjindarme 
riës me qellim vrasje, si edhe oga 
hetimet fillestare e rraporti i mjekut 
e dishmija e dlshmltarvet asht verte 
tue qi i pandel uni Sadik Kurti ka 
vrarë Beqlr Lamin me datë 26 Shta. 
tuer 1928 , andaj trupi gjykues tue 
pelqye edhe meieimin e Prokuroriës 
vendosi siç tregohet me sipër. 
Elbasan me 13-6-1929 

Kryetari: 

Shpallje •.. 
Gjon Nika e Gjelosh Nika ma parë 

me banim në katundin Pulaj të Shko 
drës, e tash me banim t! pa di tun 
janë të pandehun për vjedhjen e dy 
dengavet Sheqer e Oriz të Musa Mus 
tafës prej Shkodret. 

Prandej thiren me u çfaq si ti 
pandehun para këtij G yqi mbrenda 
dy mujvet rë shpalli s kës<tj thirle, 
përkundrazi veprimet ligiore kane me 
u permbamë ne mung-sen e tyne. 

Shkoder me I O. VI. 1929 
Ojyqlat i Hetues 

Akt-Gjykim 
N' Emën të Nalt Madhënis së Tiji! 

Z O GU I.ri! 
Me vullnet të Popullit 
Mbreti Shbiptnrve 

Girqi Paqiuës i BIiishtit në çasb 
tje Ndeshkimore, i formuarë prej Gj, 
Paqtuës Z. Nevzat Konës, tue qënë 
pranë tijë dhe Sekretari z. Paodeli 
Man eja. 

Për me shique padijëo penale të 
të ngrehun prej Stiliaoo Korkovellos 
banues në Selenik të Greqiës dhe 
përkohësisht në Korçë, si përfaqsues 
i përgjithshmë i Mihal Nishës me 
Prokurorë Noteriale ,, oteriale Nr. 
8902 datë 16 Niandur 1927 të rredak, 
tuern para Zyrës Noterlës Selenikut 
të përfaqsuem prej av. Niko Cocës 
avokat dhe banuës në Kor lë me Pro 
kurën e sipër shënume : 

Kondra 
Të pandehurve Thoma Poloskës 

ish anëtar i Pleqësiës katundit Ho 
çisht i vitit 1927 dhe tash me banim 
të paditun o' Amerikë, si dhe Kateri 
na Josif Çilit shtëpilake d!ze banuëse 
në kat. Hvçisht, të cilët pandehen se 
i pari ka vërtetue dishrni fatlcom më 
datën 26 Mars 1927 në kohën kur 
ka qënë si anëtar i Pleqslës atij ka 
tundi tue deshmue në favor të së pan 
dehurës tietër Katerlnës, për marjen 
Titra Zotërimi të disa Tokave qi ka 
e përmëndus në katundin Hoçisht .• 
Gilth ashtu dhe Katerina i ka përdo 
rë ato dishmi tue ditë q 'ato kanë .qf. 
në fallcc, pa-tutun dhe pjestaret e 

BKSH
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tlerë q'ekslstonln n' eksistonia n' ate rit Josif Ç•lit mbi Testamentin e pa- t.i q~ t'i proku-olnë personit q·'j për 
pasunië si tt qultunën Ana e shoqe suniës tij~ të nand hutës Katerina si kasin, ba mlrrësl osë besim publik 
e ankuesit Mihal Nishës. ' dhe çupr s tjetër Anës e shoqe e an- ose privat, ose që të marre oje ofiq 

Ne Gjyqin që rrodhi në mos pre- kuesit Mihal, gjith ashtu e nga për- o.e nënpunëst publike, ose Iovorizl 
zanrlmin e ankueseve, e shtu dhe në mbaj ja e certifikatës së msrun ng11 me, ose benefic te rrjedhune nga li 
mungesën 'e të dy të pandehurvet, mt Zyra e l<ad.1stres, e ciltt rnbsn nën- gja, ose qi! t'a përjashtojnë nga dety 
me datën 27 Pr'II 1929 Gtykata ka shkrimin e të pandehurit Thoma Po- rime, Shërbime, ose burë publike, 
giykuem: _ _ loska, dhe. te Nikolia Dhimopullo, Ni- ose që t'i prokurojnë ç'do lloj tjetër 

Vendim koll Dnlmos të c'Iët ksnë qënë Krpc- fitimi ndëshkohet me burgim të rran- 
Dënlmln e të pandehurve Thoma pleqësi e katundit Hoçlsht e vitit dë deri nl tre muej, ose me globe 

Polosks 'ish l~ët,r .i· Pleqësiës kat. 1927, në të c.lën vërtetojn~ fjeshtësinë : të rrandë nga nji qindë deri në një 
Hoç'sht në vitin :1927, me, një muaj e zotërimit të pasuniës të rë ndyerit l mijë e pesë qind Frank arit». " 
burgim të trandë si Iallc'fikues i cer- Jo•if Çilit dhe çupës së tijë Ka terinës ! Prandaj Gjykata eë bazë te nem 
t.iftkatës në t~ r.rtmë, ~he dë~.min. _e si trashëgimtare e .vetë, dhe nwa për- 

1: 
ve nalt përrnënduna e nenit 14 të kë 

t.e·.-~~D~;hurë,s: Ka_te~1~a. Jo_,.,f Ç11t1 mbaitla e letër hetimeve para p-ake, 1 tij Kodi, -sl dhe nenit 35 të L. mbi 
s1it~p11ake dhe f,nu~se në kat. Hoç sht u-muer vesh) se i pan1ehuri Thoma I a,likimin e Kodit Penal due Artit 2 
etme oj! muaj . 8-urg~m të rrand si Polosk a si! bashxa me Nikolia Dhimo- 

1 
të Dekret Ugjit Mbretinor mbi falje 

përdoruese e asaj cerrif,kate tue - dit pallon dhe me Nikolia Dhimo-i për (Grace) d,uë 19 Shtatue.r 28 vendosi 
q'ishte flllco, pranë ZprësfKadastr1's të cilët dega hetuese ka ver dosun në-rnënyrë të oërsh cruem si ma sipër. 
s~ Blt!shtft, dhe dënimet në !ialë si , pushimin e ndjekteve p-rnle për sbka]; C Vendimi i përrnëndun u. shqpptue 
_rii_b•~/e'n!~ 35· të v~pt M.~i Apli:ki- j se kanë vdekë: në vJe_tin 1927 ~ur se rregullisht sot më datën 27 Pdll 929. 
mm e !Codtt Pe_oal n_e Iuqië tue 1 ti l kane ql'ol.! ~rpepluqëst e katudit Ho. Bilisht më 27 Priti 1929 
stt~:g~ain,li 'e; ~oh!s që kishia· me j çish: tue fsheh un rrash 'glmtaren _ Ana K.rye.tari, GJ. Paqtues 
~ujt"tl'e :~e.li . tt~ni~i f ty~e lt~rhehet !· dhe •.ue favorizue trashg'mtsrcn tjef~r I ' VEND IM 
liga ~ jmuaJ e- g1ysmë burgun 'per : Katerinen, në rreme kanë vërtelu= cer- I 
tejcllio do pesoo: _. - / ti.f;katen e sipër përmëndun të para- 1 N' ernën të Natt M:1dhtJI~ Tij Zog I. 

Por ngjuja me qënë se asht ba- 1 qitun në Zyrën e. Kadastrës prej të J _ Me vullndet të popullit Mbret I 
·1fii në vitro 1921 si mbas n~nit 2 të _I p~nçle hutës Katerinës, :cthe Katerina ! Shqi ptarëvel 
Dbltf'et--iigJit Pafjts (Crace) me datë ! certifikatën në. fjalë e ka për~orë(në ! __ Mbasi u shqprtuen e u lexueo t! 
19 Sbtat11er 1"928;· u vendos mos ekse- I Zyrën..e Kadastrës ku janë bëri! ve- I gjitha aktet relative, çashtja u bis- 
kulimi i denUflt~tt t~ tyre. I primet kadastriale. l sedue. 

SbpenzitnLe Gjyqit fr .. ari. (8 tete) ! Vepra e të pandehurve 'Thoma i -_ Ku'ldra p idijes së Prokuroris eci· 
lit' ngtrkoua te' :f)1t11dehurvet. : l Poloskës dhe · Ka terinës sa de qi i l la tue u mbështet përfundimit t~ be- 

' I - - Sa per të dr:eftar -,ersooale q'i ja- ! takën Nenit 155 të K. P. · H! vjetër i timevct. përmbajtjes së fletores Shqip· 
ne cenue ankuesit personat Miha Ni- i por 'tue marrë parasysh nenin l,; j rlia f" Re ashtu diie me proklamatën 
lb.ea ogu Hoçishti i pëi'mfffduni Mi- ! K:-idit Penal në Juqi tue qenë ma fa" l e nënshkraeme prej .të pandehunlt I • . . . 
hai t!1 lillet i lirë me iu· drejtue Ojy- ! bora ble për të pandehurit, si dhe j Koç_o Ta ~it P ga Permeri, _ kërkoi] - tl! 
•it,:keJUpttent. - - - l ndodhja e ngjafjes para se të _hynte : Vt ndoset fajsi!!I e tij me c:tcli.kt t! 

KJ!;~dhn mund të kundrështo- 1' në, fvqi Kodi ni fjalë. L 1 randë, 
Ilet :e ,të jikt1i,het. rnbrenda n' afatin li- I =-- v, pra e tyre asht delikt dhe i ta- f ...: Teksti i fletores, Shqi()rija e Re 
gj11en,.i; . : ~. - i kori Nenit 320 ,e K. P. me të cilin : Nr. 337 D. 2 Shtatuer 9.28 e botue- ' . . 

A'tsytfflat"- Ligjore ~ ! thuhet se: «NëtJpiint'si i Shtetit ose i me në Kostancë (Rr~,maqJ) në faqen 
Në fa-ttd: të::df,Qit q@ rro:lhi, nga ! të tjerë që kanë të dr~ltën- (fakulte) f 2 11~enimet ~ i:l•rës. përmban : !e li?. 

'flldmf i ankUt:St• &1ihal Nislies, "nga ! ltgiore t' apin certifikata~ po që 'se ; ~uni! e pa.rasë Krashi-:r~ n~a 1mag11. 
. . , -. . . _ l . .. . · . _ . . . : natar u'opike te •<oço Tai.u për te 

~Mtfa e d1sh111harve 1e nd,gJuem I vërtetojnë në të rrc:mr: ne ndo njamn ·l sjell~ Iarën e grindjes fetare me e- 
_'.itl'1'1Jcitifll pari ''OJ9qlr; Bi dhe oga r nga lë,d sjellje-re mirra, vorfeni ose / llime polttike ndërmjet element~ve 
plt'Mrtalaii i TeEtameatlfJ l! ~,• adye. I të tjera cirkostanca të cil.it janë t'uf- ; · Muhamc:dan e të Krlsntenë, 
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Proklamata e nënshkrueme prej të Romanda e Mbrojtjes 

pandehunir Ko~o Tas'.t ~rt:jtuem Mu- Kombëtare 
hamedanvet të Shqipnis, përmban 
alarmime propagsndlste kondra ele- Çpallje ankani për forni- 
mentave Muh;,medanë e të Krisht më turen e ushqimit 
për të sjellë loftësi në mes t~_tyne. 

Pra si mbs s rrjedhjes së G1yqit, 
tekstevet të fletores Shqiprija e Re me 
Nr- 337 D. 2 Shtator 928 përm baities 

se proklamatës mt: drejtim Muhame 
danvet të Shqipnis dhe araris së tij e 
akteve ti! tjera, u muar vesht e u vër· 
tetue se i pandehuhi i aratisun Koço 
Tasi nga Përmeti, me tekstet e akte· 
vet të sipërttreguemun ka propagan 
due me qellim qi të sjelli anmiqsië e 
ftoftësi midis etementavet dhe f. ve të 

. - 
njoftuna ~ë Mbretnin Shqiptare. 

.l.rgumeri.tat e dekumentat e nalt 
përrnenduna rribasi bindën ndërgle 
gien e ti upit gjykues P._ër guximin e 
të pandehunit në 11,ënyr11n e nalt-tre 
gueme tue pelqye dhe mendimin e 
Prokuroris, u vendos bashkarish t faj. 
sija e tij me delikt të randë n ë -atë 
mënyrë. 

Sjellja e fajtorit i përket paragra 
fit C të artit I të liglës ndeshkimore 
për faje politike me ndërhr rien ene 
nit 2 po t' atij ligji. Paragrafi C i 
artit I përflet se : (propagandat -qi 
siellin anmiqsië e ftoflësi midis ele 
mentavct e midis fe vet të njoftuna. e 
të nderucme në Mbretnin Shqiptare. 
Dhe me artin 2 thuhet se çdo Shqip 
tarë ose i .huaj qi ban propagandat e 
deftyenie në _pikat· a, b, c, dënohet 
që nga nji muaj deri në 15 vj~t bur 
gim). E keshiu në baz,~ të këiyne ne- ~ . 

- uevet u vendos g~i1im~ i lii •. me 15 
vjet burgim e në baze të nenit 13 po 
t' atij !:gji konfiskimin e pasuriis · të 
tundëshme dhe "të patundëshme, 

Tirau'ë, me 11-Vl-929. 
Krye tu i. 

I. Bahet e di[tun se në ditët dhe 
orët e shënume në artin 12 t~ kësaj 
shpallje, në Zyrën e Intendancës Për 
glithshme në Tiranë do rë bahet an 
kani pnblis I fomi -urës t' ushqimit 
t' ushti-is që ndodh t oë Qendër e në 
vise të ndryshme që shënohen n'ar 
tin 6. 

2. Adjudikata provizore vazhdon 
dy muej prej datës lë shpallun në 
Pletoren Zprtare, Në mbarim të këtij 
afati, Komtsioni përmament Çil Ofer 
tat e paraqituna në lntendancën e_ 
Përgjithshme dhe i shqyrton e ofer 
tën ma të vogël të ç' do vendi q !! 
përmëndet n' artin 6 e në si bazë të 
adjudikatës së hapët e cilia vazhdon 
dhetë elitë rresht prej datës të mbari· 
mit i'alatit t' adiudikarës provizore 
dhe në ditën e fundit në orën l t ba 
het leshimi deinitiv, në qoftë se Ko 
misio ii do ti gjejë t'arsyeshrn e ofertat 
e dnanuna, Koha dhe ditët e lirimit 
definitivë t'ushqimit të viseve që shë 
nohen n'arti 1 6 do të bahet në men 
dprë që tregohet ri' artin 12. 

3. Oferts t do të jepen me zarfa të 
mbytluna e të vulosun me dyll të 
kuq sipër të cilave do të · shkruhet 
për forniturën .... e trupës të .•.. , 
ofertat në zarfë të mbplluna pranohen 
deri në mb rrim l' adjudtkatës së ha 
pet. 

4. Ofertuesit bashkë me of ertat e 
tyre detyrohen 1ë sjellin edhe kamp]o 
net e ar.ikujve që do të ofrojnë, të 
citët do të jenë për çë do artikull, 
mbrenda ne nji - shishe gastarjet të 
bardhë të vulosu o rre gullisht. 

_; ' 5: Çmimet e Ofertës do t{l jenë 
damas per ç'do artikull të Icrniturës 

e do të jenë shkrue me shifra e me 
dorëshkrim. 
6 Qendrat ushtarake për re cilat do 

të jep-et Iornitu-a e ushqimit janë: 
1. Tiranë 9. Gjiaokastra 
2. Shkodra 1 O. P, shkople 

11. Ostreni 
12. Kuktsi 

3. Durrësi 
4. Berati 
5. Elbasani 
6. Burell 
7. Puka 
8. Korça 
:. Artikujt e Iorniturës t' ushqimit 

që do të jepen për vjetin 929 30 
1 Tetuer-30 Shtaruer 1930 janë: 
a) Buke Gruni Nr. 2, Miell Gru, 

ni Nr. 2 Grunë, 
b) Mish Dashi e Mish Lope (Kau), 
c) Makarona 
çJ Groshë 
d) Çaj, Sheqer, e telynë (Gjalpë) 
dh) Dru e Qymyrë , 

13. Kroma 
14. Delvina 
15. Përmeti 

e) Barë kashtë, Elb, Tagjie, (Ter. 
shanë). 

~) Sapu e Dhjam (Grasso) e Vaf 
gurj. 

8. Per fornitureo e .bukës, miellit, 
grunit, çmimet e ol.rtes do të jepen 
damas për se cillën artikull por shi 
fja e ktyrc artikujve shkon paralel si 
pjesë e pa ndame nieni prej tjetrit. 

Kështu konsiderohen pjesa të pa 
ndame edhe artikujt që përshihen në 
paragrafët d, dh, e, ë, 

9. Ofertuesit mund lë konkuroinë 
e të marrin përsiper nil ose ma shumë 
prej- artikujve qi tregohen n' artin 7, ,. 
por kur ofertat u takojnë artikujve që 
pershiheo në paragratet a, d, dhe, e, 
e, .e Nenit 7 të kësaj çpall]«, Duhet 
të jenë damas e per të gjith artikuj 
mbasi këta janë pjesë të pa ndame. 

10. Klientët q shlrolnë të marrin 
pjesë në pakësimin e kesa] forniture 
duhet të paraqesni në Zyren e Inten 
dances Pergiithme nj1 garanti te ç'do 

BKSH



16 LETORJA ZYRTARI! 18 Korrik 1929 ..._ __ ••...... _ ..• __ .. .. •.. ...•..•..•. •.. .•.••. _ •.... _ •... ., .. .,._ ...........•....... - - - -- ••.•.........•........ - ..•.. - .............•....... - - ..••....... - - .....••........•.• _.., .......•.•.•••.. _ •.•.... 

Banke të njohur ose letër kredi me ka me u paraqltun veçanerisht e para 
pasuni të pa tundëshme të legalizue- ofertes, e cila do të jetë kontormë me 
me prej zyrave kompetente. Garantia pasqyren këtu poshtë: 

Tiranë Shkoder Durrës Elbasan Berat Burel 
Mish 14,400 14,400 JIOO 8700 3600 4400 
Makarona 3.600 3.600 300 2 200 900 1.100 
Oriz 2.20G 2 200 200 I 300 600 650 
Groshë 2.400 2.400 200 1450 600 700 
Çaj, Sheqer, Tëlyn (gµilp) 5,700 5_700 500 3.450 1.500 1.750 
Drue, Qymyrë 1.700 1.700 200 1.200 500 650 
Barë, Kashtë, Elb, Tagji 

Tershan, 20.600 .15.500 5.200 7700 3 900 7.700 
Buk Gruni, Miell 26.000 26.000 1,800 15,550 6.500 7800 
Vol-guri, Sapun, Dhjom, 1.200 1.200 60 72.0 300 360 

Korçë GJinokast!r Peshkopi Ostren Kukës Krumë 
Mish 2.200 2.200 800 800 800 800 
Makarona - 550 550 180 180 J80 180 
Odz 325 325 110 1 IO 110 1 to 
Groshë 360 360 120 120 120 120 
Çaj, Sheqer, Tëlpn, (;jalp, 875 875 300 300 300 300 
Drue, Qymerlë 400 400 150 150 150 150 
81rf; Kashtë, Elb, Tershnn, 

Tagji 1300 
Buk, Grun; Millë 3900 
Vojguri, Sapun, Dhjam 

Pukë 
Mish 3600 
Makarona 900 
Oriz 550 
Groshë 600 
Çaj Sheqer Tëlyn 
(Gjalpë) 1450 
Drue Qymyrë 500 
Bar, Kashtë) 
Elbi!, Tagji) 3850 
Buk, Gruo, Mill 6500 
Vojguri, sapun) 
Dhjam ) 300 

180 
Delvinë 
800 
180 
1 t O 
120 

300 
150 

525 
1300 

60 

11. Ofertat e paraqituna me kon 
dita me rezervë, me lajthime ose prej 
atyoe që nuk janë t' autorizuem li 
gjisht, nuk kanë me u pranue. 

Ofertat do të jenë të shkruem mir 
e të dallueme për artikull. 

12, Çmimet do të jepen në Fr. 
ari për kgr. ose për kuio1al. 

\ 

525 ri Hidrit banues Muhur që pandehet 
1300 1300 se me d. 7,5-928 ditën e ka vjedh~n 

60 të queitunin Haxhi Asllan Kaça010, 
: Kryetaria e Gjyqit të Shk. I. Dibrës, 
i që prej datës shpalljes të këti vendi 
! mi të paodehuuit përmendun i nepet 
i dhetë ditë afat, per me u prezantue 
! para gjyqit. Në qoft se nuk i paraqi 
! tet gjvqil mbrenda kë1i afati vërteto 
! hrt se nuk don me iu bind liglës, dhe 
! kështu ka me u shikue gjyqi në mun 
f gesë kanë me ju rëzue të drejtat cl 
l vile ka me ju sikvestrue pasunia dhe 

I me as nji mënyrë nuk ka me pasë të 
, drejtë ankimi mbi veprimet s bamuna. 

I Të gjirh glendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij. 

13 'f'or,Jitura e ushqimit që she- Për 'pt~tësimin e veprave të për- 
nohd n' artin 7 do të lirohet në di· menguna i asht shkrue Prokuroriës 
m që tregohen këtu posht: dhe në mbështetie jë nenit 371, 372 

A) Tiranë, Elbasan, Durrës, n~ të të procederës penale shpallet ky ven- 
10 dim t' ad1udikatts të hapët {lë I d' 

h - . I un. sneno et në nenrn.., hi- • B 2 7 1929 
) 'hk dë P· k 8 B 1 Pes I\Opl me •. B s o ër, u ë, erat, ure I Ojyqtari fillor 

o ë I e o i ë m d 11 etën ditë t' adj u dika tës , ------::::-:-:--:-----=--:-.;:...:-:.-~;-=::-;-- 
së hapët. ~ . I Shkt1psroja "Nikaj,, Tirane 

1300 525 
3900 
180 

1300 
525 
1300 
60 60 

525 

60 
Përmet 
800 
180 
110 
120 

300 
150 

525 
1300 

60 

CJ Peshkopi, Ostren, Kukës, Krum 
në të dymdhetën ditë t' adjudikat!s së 
ha pun. 

Ç) Glinokasrër, Korçë, Delvinë, 
Përmet në të trembëdheren ditë t'adiu 
dlkatës së hapua. 

14. Për rekuizitat e konditat e tje 
ra U! forniturës t' ushqimit që nuk 
janë në ketë shpallje, konkuruesit 
detyrohen të paraqiten në Intendan 
cën e Përgjithshme të marrin njofti, • me e të deklarojnë me shkrim se mur 
shënime e pranojnë konditat e Për 
gjithshme mbi sendet ushqimore. 

Për shpjegime ma të gjata dëshi 
ruesit le t' i drejtohen Iutendancës 
Pergilihshme. 

Shp. Gjyqeve 
Vendim ab, ti per t'aratisun 

Mbasi ouk asht zaoun Hasan i bi, 

BKSH



Vjeti i Vili. .-. 

MQaET~l]A 

fleto,rja Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të ~,l;,rendsh~e 

PAJTIME: për nil mot fr.ar 12 ne \'. Drejtimi: Drejtoria Fletores Zyrtare li Nii copë e javës fr. ar 0.2~: nji C'.lp~ 
Sbqipni; fr. zr 20 fashtal · 1 l RAN PI e·javl's së kalueme fr. ar 1.00 

PERMB.AJTJA: 
Projokt dekret liglë mbi avokatët. 

Dekret ligjë organik i Gjendarmetiës 
Usia e rekrutave me banim të padi 

tur U! Drejtor is Rekrutimit Gjinokastres 

Projekt-de kret-Iigjë 
mbi 

avokatët 
Titulli t. 

Avokatët dhe përfaqësuesit në Gjyq 

Kaptina I. . 
Dispozita të Përgjithëshma 

Nr ni I. 
Ushtrimi i profesionit t' avokatit e 

të përfaqësuesit në' giyq regullohet 
si mbas dispozitave të kësaj Dekret- 
Iigië, • 

Neni 2. 
Në padiënat civile përpara gjpka, 

tave fillore, kolegjiale si dhe-përpara 
gjykatës s~ f-Ditt·tlmit askush nuk 
mu odet me veprue si ndërgjyqë) pa 
qenë i përfaqësuem ose i asistuem 
prej nji avokati. 

Në qoftë se çfaqet pa qenë asis 
tuem prej nji avokati, gjj,q tari· ose 
kr1etari shtyPn edlencën për një; kohë 
të =sn·k urrën dhe urdhënen• ati , që. të 

gjyqi do të shikohet në mungesën e 
tij. 

Nrnt 3. 

Edhe ne rast që. si mbas kësaj 
Dekret-li gjë lejohet q ~ ndërgjyqësi te 
mbrohet persona tis ht n' udiencë, në 
qoftë se shifet qi asht i pa zoti me 
u shprehë në rnënerë r1ë kuptueshme 
mbi objektin e kontestimit. giyqtari 
e shtyn udiencën për një kohë të 
shkurtë dhe urdhënon ndërajvqësi-i 
m'u paraqit n' udiencën ere tue qenë 
i asistuem ose i përtaqësuem, dhe [I 
ban të dirun se në rast të kundërt 
girqt' ka m'u shikue në mungesën e 
tij. 

Neni 4. 
Lizia nuk detyron ndërgjyqësin të 

përfaqësohet ose t' asistohet prej avo 
katit kur: 

' I) ay asht vetë avokat, përfaqësues 
në giyq, noter ose funksionar gjyq- 

'· ' suer ; 
2) kur në izjykatën ku asht ngrehë 

padik padia ndodhe~ m~ pakë se ka 
tër. avokatë, ose ~kur avokatët" nuk pra 
nojnë përfaqrsimin për arsëspe të pël- 
qyeshme p·ej gjpqit. - 

~aptioa li. 
( 

Konditat e lypuna p~r avokatët 
Neni' s; 

koofor~~~et. m_e ~ing~fi~ e ma-si- ,. . Për me ush tru, avokatiën në Shqi- 
perm, fue I nJoftue se perndryshe : po1f', duhet: 

1) me qenë shtetas Shqiptar; 
t) me pasë mbushë moshën 24 

vjeç; 
3) me Iolë lirisht dhe me këndue 

e shkrue gjuhen shqipe; 
4. më gëzue të drejtat cv.le epo. 

lit i ke; 
5. mos me qenë i dënu em për 

ndonli delikt, për të cilin ligia cakton 
ndeshkimin me ndalim të përherëshërn 
ngi ohqet publike, ose të përkohë 
shme, për sa kohë vazhon ndalimi, 
ndeshkirrun me vdekje ose me bur 
gim te përhershëm ose me nji ndesh 
kim tjetër kundra liriës personale në 
minimum jo ma pak se tre vjet, [dhe 
sikur për shkak cirkonstancash lehtë. 
sore të jetë vue njl ndeshkim për ma 
pak se tre vjet; gjithashtu mos me qenë 

C • 

i cënuem për falsifikim monedhash 
ose kartash me kredlë publike, për 
falsifikim vule, timbrash dhe figura-sh ,, 
te tpne, aktesh, pasaportash, letër- 
l.iirnesh e kalirnes'i dhe dëshmish për 
simulim fari, per çpilie dhe të rremun 

·.-, I• . ., ·'. 
ne gjyq, për lypësi, vagabondash, për 
vjedhje, pre, shtrëngim, mashtrim, 
keq-përdorim besimi, fshehje sendesh 
të\j~dh~na: sp~.kulim, mitë, dhuotim, 
kontrabande, per goditje te cipës pub 
like, demoraliz~m fizik i të vegjëlver, 
turpnim me violencë pederasti dhe 
pë'r 'Shtytje në turpnHn dhe•hittsur me 
violence; - . 

6),nre pase mbarua. sj~fakulttt tf 

BKSH



2 ---- ~ --- . --- . .,. . __ . -- - - - -- - ----- - - -- - -- - - -- : .... - --·- - -·- - ---- .... .;- ·--------- ---- - - - - ------ - -------- ..• ------------ -·------ FLETORJA ZYRTARE 23 Korrik 1929 

Dreitësts, dhe me pasë shërbye të pak 
tën ojë vjet si gjpqtar. Ndlhës gjyqtsr 
notar ose kryesekretar giyqi, c se me 
pasë ushtrue avokatiën dy vjet, ose me 
pasë vazhdue stazhin tty vjet pranë 
një avokati që ushtron këtë profesion 
prej 5 vjetësh pranë njt? givvate të 
shk. I rt; ose me pasë ushtrue stazhin, 
2 yjet pranë nil giykatr, në raste kur 
avokatët e njl qarku refuzojnë të pra 
nojnë kanJidatin në zyrat e 1yne për 
stazhin e lypun sipër; ose me pasë 
plotësue këtë përiudhë pjesërisht në 
këto d~1yra, në të cilin rast ojë vjet 
giyqtari ose funksionari gjyqi si ma 
oalt konsiderohet e barabart me dy 
vjet ushtrim ose stazh pranë avokatië 
ose stazh pranë një gjykatë. 

Neni 6 
Kanë të drejtë me , shtrue profe 

sionin e avokatis dhe ata që rue pasë 
cilësiënat e caktueme në Numër 1 · 5 
të nenit ma sipërm, kanë mbarue pa 
ra datës 30 Dhetar 1922 nii shkollë 
administrative' Mylqije ose Nuvabi 
dhe kane ush true para hymjes në f u 
qië të kësa] Dekret- ligjë avokatiën o 
se gjyqtarin të pakten pesë vjet, ose 
sa do që nuk kanë një dipllomë t' a 
tillu, por kanë ushtrue atë profesion 
ose unë shërbye si gjyqtar ose si a 
vo~at dhe gjPQtlf të paktën 10 (dhettë 
vjet para hymjes në fuqië të kësaj 
Dekret- ligjë, 

Neni 1 
Profesioni I avokatiës asht i papa 

itueshëm me cilësiën noteri dhe me 
çdo ofiq e nëpunësi publike ose pri· 
vale me shpërblim si dhe me cilësiën 
e fetaariës, posë profesorëve të Drej 
rësiës, të liceut dhe të shkollave të 
:jera të mesme. 

Nt:nl 6. 
Avokatët nuk mund t' ushtroinë 

profesjonin e- tyne tue qenë mveshun 
me petka fetare; dhe nuk pranohet në 

gjyqë as nii avokat pa qeni> i mve- Informatat e duhuni mbi këtë kërkim. 
shun me uniformën avokatore. që ka _ tue çfaq edhe mendimin e vet, aktet 
me u cautue me rregullore të veca.të përkatëse i a dërgon Ministriës së 
prej Mlnistriës së Drejtësiës. Drejtësiës, e cila i a parashtron Kë 

shil lit të !!perm Gl vqsuër. 
Këshilli i Epërm pnssi të studjoië 

Formalitetet e lypuns për ushtrimin aktd vendos me shumicë ose br shkë 
risht mbi akordimin e Lies dhe mbi 
inskrlptlmia e kërkuesit në radhorin 

k h k d ht e posaçëm ose refuzimin e kërkimit, As us ou mun et me us rue 
f · · ië ë 1 . tue i a nioftue t' interesuernit përfu- pro estonin e avokati s pa marr ete . . 

M . . . D . ë ië dh ndimin. prej inlstriës së rejt st s e 
pa u regiistrue në radhorin e posa- i . . . 

, . . . . . : Inskrtptimi i avok·a11t në radhorin çëm t asJJ M101str1l'. : · ili : e posaçëm bahet tue vue për setet 10 
Neni JO. : . k . . .. .. d dh t : ins riptim 011 nu mer ren uer e u e 

Ay q~ do marrë leje avakatie dhe [ shenue emnin, mbiemnin, datë-lindjen, 
m'u inskriptue në radhorin e përme- l banesën ose qendresën e avokatit, da 
ndun në nenin e ma-sipërm, detyro· i tën që ka mbarue shkollën e Drejtë 
het m'i paraqit Ministriës si! Dre]- ! siës dhe Universitetin nga i cili ka 
tësiës, me anë të Prokurorit të Shtetit ! marrë dipllomë dhe kur nuk asht i 
të qarkut të Gjykatës, pranë së citës l dlptlomuem, këtë përmendie, (datën e 
do me ushtrue avokatiën, nië kërkesë ! lejes t' svokatiës, dhe ma në fund da 
sëbashku me: l tën e vendimit të Këshillit të Epërm 

1) ojl cer.ifikatë të zyrës së gjen- i Gjyqsuër; 
dJes civile që tregon shtetësiën shqlp- j Radhori do të përmbajë dhe nii 
tare dhe moshën e kërkuesit; l shtyllë të posaçme k\1 do ti! shënohet 

2) nji certifikatë morali të lëshuc- l çdo ndeshkim, qi! mund t' i vihet avo 
me nga Komisari i Bashkiës ose 112a l katit n' ushtrimin e profesionit t! tij. 
Kryetari i Katundsriës (Komunës) ku- j Neni 12 
kërkuesi ka qendresën; l Vendimi .i Këshillit t' Epërm, që 

3. nli certifikatë të P rokuroriës së i pranon ose refuzon akordim In e lejes 
Shtetit të qarkut, nga e cila rezulton ; s' avokatiës, do U! shkruhet [në fund 
se kërkuesi nuk asht i dënuern për l të kërkesës, dhe kjo kërkesë, bashkë 

Kakptina III. 

e avokatiëa 

Neni 9. 

Neni 11 

ndonianin nga fajet e treguem në nu 
mrin 5 lë nenit 5; 

4) dipllomën ose kopjen autentike 
të kësaj bashkë me përkthimin për 
katës të legalizuem; 

5) kur kërkuesi ka dipllomë fakul 
teti të Dretëslës, çertit.katën e Iëshue 
me prej avokatit ose prej sekretariës 
se gjykatës, pranë të cilit ka krye sta 
zhin e urdhëauem në numërin 6 të 
nenit 5 ose shënimet e nëpunësiës si! 
tij. 

Prokurori i Shtetit, mbasi të marrë 

me dokumentat përkaëse, do I! ru 
het n' archivën e. Mi.nistriës së, Drej 
tëslës. 

Neni 13 . 
Në .rast që vendoset akordimi ' . 

lejes, para te H! jepet leja dhe t~ kry- 
het inskrlptimi në radhorin e posaçëm, 
kërkuesi detyrohet me paraqit! ,~ifte 
sën e Arkl!s së f'.ioancavet per pagi 
min e tak,sës së lejes prej fr. ari 100 
(ojiqint) e cila d~f1e1ë ka me u bash· 
ku me aktet relative. . 
Pes marrjes se lejes dhe para fi- 
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Ilirnit nl! ushtrimin e profesionit, avo- dhe në kë•ë 
kati ka me bi, para trupi gjykues të stazh të ri. 
gjykatës kolegliale '.të qarkut ku ka 
me ushtrue svokatlën, hen e poshtë 
shenjueme: 

•Betohem n' emën të Perendiës dhe 
mbi nderin t' em se kam me qenë 
besnik i Mbretit dhe kam me respek 
rue Statutin dhe gjithë ligiat e Shte- 
1it dhe se kam me ushtrue orofeeo 
oin t' eM me ndërglegie të plotë», 

Neni 14 
Nji Hs·ë e avokatëve që kanë ma 

rrë Ide për ushtrimin e profesionit 
dhe që, simbas ligiës, kanë të drejtë 
me ushtrue atl profesion, do të shpa 
Het në Fletoren Zyrtare. 

Emnat e avokateve që marrin leje 
pas shpalljes së listës do t'u nlolro 
hen, pre] Mlnistriës së Drejtësiës, gi?· 
katave t të shk. I. re të qarkut, ku 
avokati ka me us'nru ~ profesionin e 
vet. 

Neni 15 
A vokali që pranon në zvrën e tij 

nii stazhier, i cili do të bajë stazhin 
e caktuem në numërin 6 te nenit 5, 
do t'i japë ktfi nji çertifikatë, e cila 
duhet të re giistrohet oë thembrën e 
emnit të atij avokati, në radhorin që 
mbahet në sekretariën e gjpkatës së 
shk, 1. rë, për avokatët e [qarkut, tue 
shenuem emnin e praktikantit, dhe 
shkollën që ka mbarur. Stazhi korist· 
derohet se fillon në datën e krii re 
gjistrimi. 

Neni 16 
Stazhi duhe t te jetë vazhdues dhe 

i pa ndërpre m. 
Në rast ndërpremjeje, praktikanti, 

që do me vazhdue stazhin, detyrohet 
m' i provue kryetarit ose gjyqtarit 
shkaqet e arësyeshme t' asaj ndër 
premjeje, dhe me ploiësue stazhin 
për sa kohë asht ndërpre, Kur shka 
qet e paras htueme nuk janë të drelr t, 
nuk merret paraspesh stazhi I kaluern, 

rast duhet të b~jë r.jë 

Neni 17 
Srazhdiert që kalon nga oji avo 

kat tek nji tjetër, detyrohet me i a 
deklarua këtë transferim me shkresë 
kryetarit të g,pkatës, mbrenda nji 
mueii, tue i par qit CPrHi katën e HO· 
katit që len si dhe çertilikatën e avo 
katit tjetër, nga e cila re zu.ton pra· 
nim] i këti] për vs zhdimin e stazhit. 

Të dyja ~ëto çertifikata do të vis 
tohe n pre] krye1arit ose gjyqtsril dhe 
do 1ë ruhen. 

Për transferimin e stazhierit do të 
bahet shenim në regjistrin e treguem 
nl! nenin 15. 

Neni 18 
Stazhi n!! gipkarën që simbas nu. 

mërit 6 të nenit 5 lejo' et verem në 
raste kur avokatët refuzojnë të ml 
rrin s'azhierin në zyra' e tpne, duhet 
të provohet me r ii çertilikatë të krye 
sekrerariës së · gjykatës, të vistueme 
prej krvetarit ose gjpqtarit. 

Për këtë gjf:i dr. të mbahet, në se 
kretarit', oji listë ku do të tregohen 
udiencat në të cilat asiston stazhieri. 

Stazhierit nuk do t' i epet çertifi 
katë në qoftë se nuk ka asistue të 
paktën në givsrnën e udiencavet që 
ka mbajti! gjykata në vazhdimin e dy 
vietve, 

Neni 19 
Në vendet ku ka edhe giykatë te 

shk. I. të edhe të paqit pra'ltikanti 
duhet t' asistojë një vjet në të parën 
dhe një vjet n_ë të dytën. 

Kaptina 1V. 
Të drt'jtat ethe detyrat e avokatëvet 

Neni 20 
Avokatët që kanë cilësiët e tregue 

me në nenin 5 si dhe ata të përme 
ndun në nenin 6. dhe kanë marre le 
jen përkatëse tue u inskriptue në ra 
dhorin e posaçëm të Ministrlës cë 

Dreitësiës, kanë të drejtë me n shtrue 
prof esionin e tyne përpara 'çdo gjy 
kat, dhe autoriteti tjerër të Sbqtpniës, 

Neni 21 
Avokatët kanë të drejtë shpërblimi 

per çashrle që mbrojnë dhe për me 
ndimet që çfaqin me shkrim ose gojas. 

Por këta detyrohen me i u dhanë 
pa [shpërblim sherbimin profesional 
të 1yne personave të vobekër, simbas 
dispozitavet të cakrueme në Titullin 
II të ksa] Dekret-Iigië. 

Në rast që avokati refuzon me 
dhanë f shërbimin profesional si mbas 
paragrafit të sipërm, ndëshkohet tme 
ndalimin e ushtrimit avoka:uer për 
një javë deri tre muei. Në c Io rast 
përsëritlele ndalimi dyfishohet. 

Kundra vendur eve të sipërme 
avokati ka të drejtë rekurimi në ba 
zë të dispozitave poc-durtale. 

Neni 22. 
Avokatët detyrohen me mb iitë 

rnshefrësiën në çashtjet që u besohen, 
dhe me ruejtë giirhë aktet, dëftesat, 
kopjet e shkresat që u përkasin çash. 
tievet të morojtuna pre! tyne. Kontra 
vaitësit dënohen simbas dispozitave 
të Kodit Penal. 

Neni 23. 
Avokatet do të mbajnë nii radhor 

të përgjithshëm ku do te shënojnë 
padiënat që marrin përsipër, emnin 
dhe rnblemnin e ndër gjpqësvet lan 
dën e padiës. dokumentat që kanë 
marrë në dorëzim dhe përfundimin e 
padiës; si dhe nli radhor tie.ër në te 
cilin do të shënojnë shpërblimin avo 
katuer të paktuem. shumat që marrin 
dhe shpeximet giyqsore q~ kanë pa 
gue. 

Kta radhorë do të vistohen prej 
giylij tarit të paq it të vëndit. 

Neni 24. 
Avokatët munden mos me pranue 

përfaqësimin e nii padie, pa qene te 
detjruem me tregue arfsycnat e refu- 
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zimif. Në rastet kur përfaqësimi u sue klientin dhe _katërf!lbëd.J:l.etë~ dit I nga ~~,, Jur,.~1to nuk mpt.!l?hln ~e .. ~~; 
ngarkoh~t detyrimisht, këta do ti! ç' prej komunikimit të renonciml], I r.!~han;et e marruna, P~f d~ty_r,~h~? 
çf•qin shkaqet e refuzimit, t.~ cilat, kuer kjo asht e nevolëshme si mbas ! me u dha,në Ilogarië . për ojihe_r~s~ 
kur shifen t'arësyeshrn, pranohen prej dispozitave të procedure civile, për l klientëve të tyne . 

. "" I -' I 

gjyqit, ose rdy~yhrn. me i s. igurue të drejta: kltentlt. ,Ke_t1 I Neni 34. • , 
Neqi ~5. > obllgim nuk e ka kuer përfaqsimi Kur avokati. ~ërkon p1gimio e 

Avo~at'. nuk mundet me pranue. revokohet nga ana. e klientit. I s~përblim.it të Ui të ~~z.ueqi ne ~J_i 
përfaqësimin ose 111e dhanë mendim Neni 30. . akt noterial ose, në pohim para ~tY: 
n~ një çashiie, kur po. n' atë ose në Sa për detyrat e t~ ,drejtat e tiera k!tës; kr~etari gjyk~tl!s ose gj_vqtari 
a~ tjetër lë, ldhun me lë, ka p~rfa- miçlis advokatit .dhe të klientit,. apli- paq_tuës kompetent urdhënon nxier] e11 
qëstJe :anën tierër, posë kur ka marrë kohen, me asht e mundun, [dispozltat e shpërblimit me anën .e zyrës për 
hirin e kësar, Në. rast të kundërt de- e Kol C'vii q' i përkasin kontratës I mbarimit, pa Iorma'itete të tjera. 
eohet prej giyq\1, para t! cllit shfa- së punës (pajtim). l , Kur shpërblimi nuk asht lidhë në 
qet ~-t;pra, me gjobë të randë oga Neni 31. I një akt detyrim! të legalizuem prej 
500-20CO fr. ari dhe me heqjen e Shpërblimi i advokarit në raportë I Noterit ose nuk pohohet prej të për- 
lejes nga 3 muej deri nii vjet dhe me klientin e tij caktohet prej konven- 1 Iaqësuemit, caktohet prej gjykatës që 
në rast përsëritleie gjoba dyfishohet cionit dhe në mungese të ktii, prej j ka giykue çashtien, ose: prej asaj Q'as~t 
dhe ltja hi;iet për jetë. I giy'.<at~s. j kompetente simbas ligj!!s. Ven~lmi 

Avokati në këto raste, ka të drejtë ·! Ne11i 32. I që cakton shpërblimin oë këtl! rast 
rekuzimi simbas dispozitave proce- j Gjykata cakton shpërblimet e ad- ! asht i eksekutueshëm përkohësisht, 
duriale. i vokatëve, t~ cillat mund t'u ngarko- ! Neni 35. 

Neni 26. 1 hen të dënuernvet me shpenzime. Me ! Në rast që trupl-glpxues nuk: 
Avokatët që kanë shoqëritë midis i ket caktim merr parra syshë zotsiën I mund të formohet nga shkaku i mun 

tyoe, mund të marrin mproltien ve· l dhe c llësiën e tyne si advovatë ose I gesës së nji gjyqtari, avokati detyro 
tëm te njanës anë nga palët, dhe jo përfaqsuesa në ~ivq, vleftën e padiës, i 'het mbi thirrjen e kryetarit të gjy'<a• 
nianl të bashkohet përfaqsues i padi- studimet, dhe kohën q ~ kan humbë I t~s, me zëvëndësue gjyqtarin që mun. 
tësit e tjetri i të paditunit. për përpilimin e akteve, për m'u pre, gon tue pase të drejtë me kërkue 

Neni 2 7. gatitë në mproiten e çashties para nji shpërblim që caktohet prei krye- 
Advokam, që kan çlaqë rnendi- gjyqit, ose për me plotsue r.dryshe tarit nga pesë deri në niizet fr. ari 

min e tyoe me shkrim në nji çashtje detyrat e tpne në veprimet, r:ë It ci- për të taoa seancat e asa] dite o se 
nuk menden po për at çssht]e me ltat marrja pjesë e tyoe kërkohet ose ' vetëm për atë seancë, në të cilën ka 
pranue barrën e arbitrit, përndryshe autorizohet pre] ligiës; por në kët marrë pjesë si gjpqtar. 
vendimi arbitror muod t' atakohet si rasë nuk llogariten veprimet e tepërt~. Në qoftë se pranë. gjy~atës në të 

pavlefshëm. 1 Kto regulla aplikohen dhe në cak· cilën nuk mund të formohet trupi- 
Neni 28. ! timin e shpërblimeve ~q_i detyrohen , giykuës, nuk ka avokatë ose këta të 

I I - 
Advokatët, passi të kryejnë përfaq- ' avokatit prej klientit të tij, kurdoherë l gjithë janë t'Interesuem në çeshtien, 

simin e çashtles që kan marr! përsi- qi mungon nii konvencion i lidhun j ose kanë tjetër ndalim, kryetari mun- 
për dhe të marrin shpërblimin përka- midis tpne. I det me e plotësue trupin tue marrë 
tës, detyrohen me i kthye te përfaq- Neni 33. I nji përfaqësues në ,:?;jyq q' ushtron 
suem ve të tyne, në qof:ë se i kërkoj- Avokatët kanë të drejtë me ndalë l profesionin në qarkun e asaj gjvkate, 
në, diftesat dhe aktet origjinale t'asaj .1 dokumentat e të përfsqësuernlt ·të ty- i të cilët kanë të drejtë për me u 
çashtjeje, si edhe. letër· përfaqsimin j ne, deri sa të marrin shpërblimin. i shpërb'ye .si edhe avuka tët. 
kuer kU! e ltao ende. Gjithashtu kaoë t~ drejtë me nda- ! Në rast që avokati ose përfaqë- 

Neni 29. If tanësisht ose , piesësfsht sumat që i suesi në gjyq -pa ar ësye, nuk i bindet 
Advokatlt kan tagrin me f a re- marrin për llogarië të të parfaqësuem- l thirrjes së kryl!tarit, me vendimin e 

noocue klieatl!ve U! tyne përfaqsimin; vet të tyoe, kundrejt .shpenxlmeve dhe j atij gjyqi ndalohet nga ushtrimi l,p~o 
po në kët rest obligohen me përfaq- sbpërbllmeve që kanë për të marrë l festonit nga 2 javë deri me . 6 muej. 
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Në rast përsëritjeje ku ndëshkim dy- I që përmenden në nenin 10 të kësaj j se ~e b~rgim t~ leh!ë. deri n! ofë 
fishohet. I ndëshknemi ka të drejtë I Dekret- ligjë. I muej. Në rast përsërttjeje ki!to ndesh- 
rekurimi kundra këtpne vendimeve I Prokurori Shtetit passi të marri I kime dyf;shoheo. . • 
si mbas dlspoeitavet procedurlale, I informatat e duhana, këtë kërkesë ba- I Shkresat dhe aktet që t paraqiten 

! shkë me dokumantat dhe me mendi- ! gjykatavet ose autoriteteve të tjera, do 
I f 

min e vet i a referon Këshillit Dre]- ! të kenë nënshkrimin e shkruesit ose 
' I tësiës s' asaj Giys ate, e cil i vendo-ë I vulën e zyrës. 

mbi akordimin ose jo të lejes, dhe i ! Përjashtehen nga kjo dispozitë ata, 
a transmeton Ministrit të Drejtësi~s! të cilët redaktojnë për vehte, bashkë- 

Munden me qenë përfaqësuese në j për veprim. Por Ministri kur nuk e ! shortin, të parëlindunln, të paslindu- 
giyq: j she! të [ustilikuem vendimin e këtij ! nin, gjiniën deri në shkallën e kaU!rtë 

1) ata që rue pasun n]i dtpllornë ! Këshilli ose, kur i interesueml nuk i ! ose për krushqit deri në shkallën e 
I I 

prei mulqiie, nuvbb', siencë politike, ! bindet atij vendimi kanë të drejtë m'e i dptë, aktet dhe shkresat e nalt-përme- 
nuk kanë usurtue profesion in e avo- ! kundrështue dhe m'e çue përpara Kë- I nduna, 
katits ose të gjyqtaries; ! shillit Epërm Gipqësoer, i cili ven- l 

2) ata që tue mos pasua nji di- i dosë deftoitivisht. ! Kanë të drejtë ti! [enë shkrues 
pllomë të tillë kanë ush rue a vokatu- j Afati i rekrutimit asht : O ( n[izet) i publik, ata që: 
rën ose gjyqtarin për nji kohe jo ma I ditë. ! 1) kanë konditat e tregueme në 
pak se .S vjet para hymjes ne Iuqië Në rast q' akordohet leja, Ministri ! numërat 1, 3, 4, e 5 të nenit 5: 
të kësaj Dekret-ligjë. urdhënon lnskriptimin e përfaqësuesit i 2) kanë mbushë moshën 23 vjeç 

3) ata që kanë mbarue nii fakultet në gjyq në radhorin e posaçëm të i dhe kanë nji moral të mirë; 
Or [tësile dhe nuk kanë cilQsiët e tie· mbajtun për këta, p issi të jet paguern i 3) kanë marrë leje avokatije me 
ra të tregueme në nurnërin 6 të nenit n'aëkën e Shtetit nii taks fr. ari 50 i liglën e maparëshme t' avokatavet pa 
5. - (pesdhetë). , pasë konditat e lypum me atë liglë, 

Neni 37. Pas marrjes si! lejes dhe para Ii- : ose kanë mbarue ti! paktën një shkollë 

Kaptina V. 
Pirfaq5aueaët ni Gjyq 

Neni 36. 

Përfaqësuesat në giyq kanë të dre] 
të t' ushtrojë profesjonin e tpne për 
para çdo giykate posë giykatës kole 
gjiale dhe asaj të Diktimit. 

Me gjithë këtë, në rastin e treguem 
ne numt rin 2 të nenit 4, këto kanë të 
drejtë t' ushtrojnë profesionin e tyne 
edhe para giykatavd kolegjiale. 

"Neni 38. 
Cilësia e përfaqësuesit në giyq 

asht e pa pajtueshme me çdo nëpu 
nësi e shërbim tjetër pubiik ose pri 
vat me shpërbl m, me profesjon e no. 
teriës sidhe me cilësiën e Ierariës, 
posë mësuesirs. 

Neni 39. 
Ay që don me marrë lt'je pi·r ush· 

true prolesiouin e ptrfoq"~uesit në 
g:yq, de yrohet me i pa aqit Pro euro 
rit ~hrt:iit të G1yk»tës ::,hk. l.rë tue 
bashkti:gjite dokumentar iusuf.kucse 

Neni -42. 

llimit vr~a ushtrimi i profesiontr, r ër 
Iaqësue si në gjyq detyrohet të baj 
benë s· mbas nenit 13 -ë ksaj Dekret 
ligië, 

plotore dhe kanë shërbye pranë nji 
avokati të Kt. I. ose gjykate tri vjet 
si praktikan o se pranë nji Noteri si 
sekretar, ose kanë shërbye si Së kretar 

l ose protokolist kopist pranë nli 1iY 
Dispozit t e neneve: 2 I, 22, 23, 24 :I kate të paktën dy vjet ose si se- 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34 kreter ose praktikant pranë nii auto- 

Neni 40. 

të ksaj Deket-Iigië aplikohen analo- ritet, tre vjet. 
giikish: dhe për përfaqësuesit në giyq. Neni 43. 

K t · ·· VI Këshilli i Dreitëslës i formuem prej 8 P toe · Krye·arit, Prokurorit U! Shtetit dhe 
Shkrueaë t Publik Gjyqtarit të Psqit të vendit,· në qar. 

Neni 41. kun e të cilit i inreresu-ml do me u- 
N' ato qendra ië gjykatave, kur a. shrrue këtë p·ofesioo, mb isi (J ketë 

vokalët dhe përfaqësue sët ne glyq konduat e 'kërkueme në n-net e ma. 
nuk kapërx-inë numri o dy, kanë te slnërme, propozon në Minist• iën r ër 
drejtë me redaktue për turnn akte t'i dhanë l.:jl! për t~ ushtro, protesto 
ose shk-es- të dr. [tu- me në njl' gjy. nin si -hkrues-nublik. 
kaië ose në një au cruet ierër, v.rë n Ministri, me g itne k,t,, mui f r'a 
sl-kru.set publikë të 1 ir em, l\undër- r. fuzo e 1 re» ku, mb i« oji rn vimr, 
vanësit ndeshxohen mt g:obe l I h.e ose d 1e P-' ke e. hi · Lr St: kerx» si 
,ga dnete deri ne kati rqint rr. ar· o- nuk kll zotesn n e uuhun, 
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''Këia feië ~und t' hiqet shkruesit I nëëshkirne duhet ~' i .vehet ;avokatit 
,publik nga Minis ria me - propozimin ! ose përfaq: sues t n_ë gJp.q. . 
e Kësl-iitlit të sipër treguem, për shkak i Neni 46 . . . . . . 

. 1 1·. t· : ,_: Heqla e lejes do ,të vëndoset st- tre vjet çprej heqjes së lejesj pa-souëste ose ,nora rre 1. : • • 
: demos kur: Në rastet e sipër tr, gueme vendi. 

Kaptina VII. : ! J) me mënyra 'të jash1ëligjëshme'. mi i Gjykatës Kol gjiele duhet të ver. 
Vezhgimi mbi avokatët, pirfact~aue- ! ahe kundra nii ~ ndalimi: lfgjuer ka tetohet pr.t'j Këshillit Epërm Gj~qsuer~ 

! • db nd·abkimet diaipli : marrë Ide o re, dhe në këto raste nuk merret rishtazi . Ht n . gJyq e ,.. . : , 
nore pe·nkëte : ! 2) ka ush.rue svoka'urën r ë kohën taks. 

'I 

Nc'oi 44. l q' ash: pczullue nga . .ay ushtrim, 
• dl f ' l Neni -47 Vtzhgimi mbt avokatët l"e per a-.: . . . .. . 

· . . h . p : Ndëshkimet dlsiplinore mbi kt-rk1·. qësuasat në g1yq ushtro en pret ro- ! . . , . . 
· · \. h · dh ë N" prefek : ,.m1,1. e t tok resuemu ose të Prokuro- kurorlt të . let1t e f en - i - 

. 0. . 8 p . :- rit ,të -Shtetit ose të Giyqtarëve te Pa- turat prei 1yq tru "- aqt t. : . : 
k . . ·· . f ë t ë': qlt.të Nënpr,fo;:kturavci o,e c dhel krye- : A vo arët me pir aq suesa n I : 

,,,1 " 1 d ... d I t ofiqit të.: sisht vendosen në këshiltë prej. Gjy. : nga ato të p. ër.mendu'la r-ë nenet e 
',,.1fq q._ ën O)Oe e }'ra e i . r: •• . , • :, • . .· 

. 11 . · . b · d. ·· os 1: k!it<'s.K-0leg11ak në qarkun e së cilës , rnasipërme, ka të drejtë me hetue vetë tpne oae me sje iet e 1y1h · ren a e , . : . 
j h ·r ·.. 1.. \. 1 rë , 'no·,a·· : ushtron prof.s'onin avokati ose për- ! ose 'me anë' të ndihmësit 'të tij faktet as te s c rt's · e &Vol\a u e, ce e I . . , 
d .J· f ~ -, : it ndt 1 p,faqësuesLnë gjyq, dhe tmb 1si 1ë ndi- i që formojnë objc:lctin e p rndehsiës tue n erm ose am c 11 e pro ~,001 r s · , : 

, k h nd .. 1. . h - i -gjohet. edhe 'Prokurori Shtetit. : marrë informatat e duhuna. Këto he. , o en· 1s1p mans t. - I : 
. : r•K(ito ndeshkime i, njoftohen Minis- ! time i a raporton gjpkatts e cila brë- 

Neni 4~. : . ë D itë ••• : id ···· ;....... · · · : (tr11~s s ~ rej esies.. : n a njtzet ditëvet çpre: ankimit ose 
~'dëtbkimet dislplinore .Qi ~.veh~n f· ~ Nt.ni 48 ! akuzës të '~Prokurorit, detyrohet me 

.• !vok~teve ose perfaqësue sat ll\~yq ! As nji ndeshkim nuk muod •• të 've- 1 vendosë mbi çashtien, 
J•në: . . . , 1· ndo et pa i u komunlkue'me anë I ftue- l Vend mi i ~gjykatës i komunikohet 

I) vërqt1s; ' . k . . .li l .•• ·t ë . . : . dh . ·p· . 
. : ! · -- ·.- ! · s1 avo atitrose p c 1 1q •• suesi o gfyq, :·lbrenda etë~d!U!vef ·· · rokuror11 dhe 

2) qorum ; , ... 1 "' hl · •• l · : 1 d , , · • . . . • . . ·r : ·111H1 tkr~t 1r.r1c; p~r~ t u · paraqit për- : ankueslt,: he- kur 1permoan•·dëmm, të 
3) _pez1tllit111 ~ga ll~htr1m1 1 pru ~- ! pata gJykatlfs rue i sheniue njt aiatlë l.~dënuemit .. 

siooit; ,, :1' paktën dhelë ditësh për me parash!fi.le ! , N .. 
52 4)h · 1· · , COi eg1a· eJes. 1 • i mproirimet e veta. · i . . . . . . 

Vërej,tia konsiston në. nlot imin me'! .· ._ : Nrni .49 ! . ·.K~r vrndt~t I dht~u~ ?ë çashtJe~ 
shkresë të mungesës .së banJe dhe në f . V~n<ilm c:t·. m~i gifktmet 1?ër;1adc1,'1· I dtsiplin~re ' atakohet. pr ..• ,. Pr~li'uro~tt 
këshillimin për mos m' e.përsëritë ma [ .kime disiplinore .mund lë . atakohen . të··shtetit ose pre) ankuesit. n11 ko;,Je 
a!ë mungesë. , i përpara Këshillit . Epërm. Gj.vq~.uer, i e kërkesës do t'i komunikohet bre- 
.. Qo.r.wpi1~$t_~jl d~kUaf;lllll ,lormal i brenda dhele ditëve~. l nda .tre dit~ve avokatit ose përfaqë- 

}i', i .ltAAe.t· a'{IQkat.:t .esc r.përl~~s.urs:t ' Vendimi i Këshitlit Epërm asht i ; -suesn në ~yiq· p~r me .Shmtë fry për- 
në g~q:_.llur,,ky_,p;~~të f.jin,~·ka i prëm, , i gjegjen e vetë, 
sb"-;kiqe vërtj#J~. Qte;sillet •ë nië.n)'rë : Neni 50 : Nçni 53 
I 1. ~ ~ f I 

Jë_,pa.,aj1u~,iun~ mc,yrofc.nin.e.t1j. , ,Avoiati ose përfaqësuesi 11ë .gjyq· i Vendimet mbi ndëshkime disipl!- 
_Qpr,timit ~un.ct t' I .s!J.tohet.dhe :g•oba L,t~dra të.eillt &slit vendosë heqja- e, i nore q' u ve hen avokatëvet ehe pë.. 
(Jeri në ~QO Jr'.;~ri. :- i ,Jej1s, jllU_~d tën pranohe t • përsëri, 1.me. i Iaqësuesavet në gjpq shënohen me 

P1.:zu,l4'ni. qga, uihtri_1111i i. profesjo. jiushtrue prok~nin mbas nji · v . niiimi j datën dhe llojin e ndeshkimit që p~r 
nh n L k mund rë.veadoset per ;ma te- :1.r1,wo.rlible - të.g 1katës koi :.gHate që ·Ju j. m'ba~në, në thembrat e emnavet të 
'9( r ~.s.e.1.nf1 vjet. • , _ , ,pas@ vendoeë •të oJ.'.Jeshkun: , . . : tyoe në rsdbortn e mbtj'UD · për këco 

~d~a,,e·f.jit..dh£e~a~tY.i.t .të. I -l)tKur • .:y a,mk1t,iQ~·përf~ues f 11ë·s~kr<'tarlen e gfykll"'fs .sf\lc,,;I. të 
r,~fla_ .,Pfti ,,•Jij .fs j1 .do te,sJJei,bfie 1 ~ dM~Q. ,h1.: •.q· r:ie: i ,dtosaarJ, . ,er .11ji ! <dh::J n' ate të Mfotslrk s~ Drefrests.' 
al llriter për ~ 1,Ç!Jl~, &la · qga -~ [ 1fa141\: • sn•,kton foi£1111en e 1ij 4ga l 

... .. , 
rr l rr c·F'JA. 1lR1 J KE ;.zs·xnri1( 1929 -- 

radhod asht riafrësue simbas dispoz], 
tavet të procedurës penale : 

2) kur në rastet e tjera kanë ~alue 

Neni 51 
Kryetari Gjykatës Kolegiiale të 

cilit drejt për së drejti i bahet nji an. 
kim kundra. nji avokati ose i refero 
het prej Prokuroriës së Shtetit nji 
kërkim për nji ndeshkim dislnlinuer 
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f{aptina vnr; I dhe l{~Jegjiale ku ~al'goinë' avokatë I dhe të drej'ël'J me - kearkue; q~ "ky> 
Dispozita tranaitQre l dhe përfaqësuesa në giyq në çashtiet procesverbal t'i uëfgohet gf)'ht~~ qe ·· 

N ni 54. I pen&l~ të parspame në nenin 128 të 1 ka: me shikue padiërr dhe kio li e·11- 
Mbrenda nesëmbëdhet ditëve çpre] ! StatuHt Themeltor të Mb'retnllls Shqi- 1 noië një përfaq8sues që 1• 1 · mbMJ ··j)a , 

hymjes në fuqië rë ksaj Dekret-ligje, j ptare, Kryetari k:a me shenue si- ptr-· 1 shpërblbn, të dr~jtat e tija në gtyq; 
të gjithi! ata që kanë marrë lele avo I f qësues mbroi-ës pët të· p mdebunit I 5) Shkarkhiin përltohllsish-1 · l"g.F' 

I • • I 
katie detyrohen me j'a paraq't r roxuro- I nj arn n nga person-Ii Sduet-riës.t'asaj ! oagml-I shoërbltmevt q'i talmi~t !: I • .. I . . ,. 

riës së Shtetit të vëndit ku ushtrojnë I g1;k1te ose Noterin. ! nëpunësve gfpql!st'Hr të dd,girem,"të, I . I , ·, 
profesionin bashkë me dokumentar jus. i Titulli' u I dreitavet t'organ,ey -t t~ eks_rkirimit, · 
tifikurse në qoftë s.e nuk i kanë para. I 8 f' . . b '-" ·" ! të dish min rëvet dhe- 1' ekspertavet, i 

I ene 1c1 1 vo e11.es1e1 • , 
shtrue ma parë. N . · shoenximeve për ko oiet. për-bdt1met 

· Ata qi nuk i binden kësa! dispo- ! em 59 . e nevojshme dhe ml! së Iundi i'shp~l1· · 
zite ndalohen nga ushtrimi profesio- j ». që rnun~et m~- 1 ba ball ximeve tlera: të : nevoishme' të bfme· ·. 
nit deri sa të konformohen. I shpe~x'.mev.e të 01~ pad_iie. Pl damtue nga an, e përfsqësuesavet tigioi" : 

Mfnist •. ija e Drelrëslës me të ma- I ll~hqtml? .. e dom.~sdoshëm për të ose q'emnohen P"Ci gipkatës ore 'flll'S ·'lint._ 

rrë l~jet nga pl'~lrnroriët e ndrpshme, I ~ë~ -.fai:ntlJeo e ~I), me obrenue b:n~- e ë'rfaq&suesit t'emmrem për ·të vo 
mbrenda p-së ditëve do t'jtl paraqes! t ficin e vobekësiës, -- - · · bektin. Këto të d-el a d'ie shp-nx! me 
Këshil1it Epërm Ojvqsutr për me dha- j Ky benef.c i ak~rdoh~t 1.ë huejvet, p0 g :h~tt përkohësisht pref Arkës 'së 
në vendimin e tij. ! vetëm me kusht reciprociteti. Në qol- Shtetit. 

Neni 55. i të se rt ciprociteti asht i dys_himt.11, N .• 
,. t t .. ._ .. H M. . . D . !! • • em ft!. . Këshilli Epërm mbss shqyrtimit :. pye e per .11.etc, 1n1s·r1a e relt .s1ës, . k' . ·. - k d' . b f' , . . . · · K~r 1m1 për one' 1r111rt e ene t·' 
dellarimi I së. cilës asht i Jetyrue- 1 · , . . · , 

h 
. ! cit të vobekësisë b 1 h c t · me· · shffre~e-- ; 

s ëm për gJykatën.. . , , ·N . 
6 

! ose me procesverbal pë-prra gjykat~s 
. . Il l 0. I - ·. . . . l q' ssht kompetente pft me shlkue pa. Me. kone d1m10 e beneficlr të vo · . · ·, · , > · .. . . . · 1 diën N ! qoftë se ana Që kërkon ket 

bekësiës, ana fiton, për padiën e cak· I · . dh. d : , benefic nuk ka banesën e qen re· . 
tueme: . . : . . 

1 ) Shk ki 
. k h .. h : sën ose ndënlen e qendrueshrne në _ ar min për ·o ësts t • nga I • · , · , 

. · . . . . : qarkun e g1ykat~s, mundet m e ba 
Taksa e pagueme për lejet edha- t tim brat dhe taksat e tjera, .që kishin I ·: . 1. k k" . ;:. . . ' : me procesverba ër rmm për I\O ice- 

me u. pagu~ për shkat të pad ës; . di . · b. . . ·b k · g·· ,• . . . . . . : 1m10 e enefic't të yo O ,·c; pran c 
2) Përiasht.rnin ng t prestiml 1.ga- : • -k, .. . p .· . . k · k b : . : g1y ates së aqit të vendit, u 'I a. 

ranc ës për shoenxl ne .gjyq,ore· : · · : · · · · · 
1 ' : nesën ose qëndresën os- ndenjen · e 

3) Të drejtën për me kërkue .ern- : d h · : · . . .. . . : qen rues me të sa1. 
nrmin e n11 avokati per me fflbro1të të : 
drejtat e tij përkohësisht- pa .shpër- i Neni 62-.'. 
blim, në qof ,ë s : ligja. urdhënon që \ Në kërkesë d~ të tr,,~ohet ç1shtt1 
n' atë padië duhet . të . përt-qësohet i gjyqsor.e për të cilin duhet f i ko=c.- 
me anë avokati; . \ dehet bent fie.i i vob: ksiës. Niëkoh~· - 

4) Tagri .m~ .ba padiën me proces- 1· sis~I ~o t~ paraqitet . nji , çwif1ka~:,, 
verbal- në gwkatëo paqtuese të ven- mbi glendien. e :p3sun~s s' anës, .. ~ë 
dit të banesës· ose të ndëejes së qen- cilës duhet t'i a~mroo:iet kv :bentf:c. 

qi ban, klasifikon seicilin prej tyne 
që kanë marrë leje r,ë kategoriën e 
avokatave ose të përfaqësuesave gjvq· 
sorë simbas dlspozttave · të ksaj De 
kret ligie, ose vendo: heqlen e lejes 
së dhanun. 

Neni 56. 

• nuna ma parë llogaritet, por nuk 
kthehet taksa e pagueme simbas li 
gjës të ma-p: rëshme, kur psguesir i 
hiqet leja. 

Gjithashtu përfaqësuesat në· gjyq 
qi kishin ma parë .leie avokatie nuk 
kanë-të drëjtë me kërkue kthimin e 
dilerenc-s së taksës -së pagu me. 

Neni 57. 
Me giithë ç~a urdhënohet në ne- 

nin 37 p~r.faqkn~sat gyqsor kanë 
të drejtë me vazhdue deri në përfun 
dimin definitiv· ato pGdi~na, mbrojtjen 
e të cilave e kanë frllue para hymjes 
në fuqië të ksaj Dekret ligjë para 
gipkatavet kol~~jiak. 

Neni 58. 
Në qe~~r-4t Q -Qjy,katavct Fillore 

drueshme të tij në raste kur në nië 
padië, për të cilën ligja nuk urdhënon 
përfaqësimin me- ane avokati, kërkes t 
duhet t'i 'pareqitet një giyka·e që sdo 
dbet jashtë vendit të b mesës o ie të 
~den~ të siendrueaj:lm:e0 të kësaj anf, 

Në këtë cmif.k.atë. duhet të, tregohen 
të ardnuna: q!! kjo ane -mbledh-, nga ... 
mjetet e fitimit ose nga-, të tiera bu 
rime dhe të vërtetohet shprehimisht, 
bashkë me tregimet nominale të -per 
sonavet .Pëf ushlj,imtQ e t~ ç11.:¥~t ~~a 
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detyrohet eventualisht, pazotësia e tij jo të vërteta ose rue diltun konfor- 
me prokurue shpenximet gjyqsore. mon si të vërtetë një gjë që s' asht 

Certifikata do të lëshohet nga ana e vërtetë në certifikatën e tregueme 
e kryetarit të bashkits ose të katun· 
daris (komunës) së vendit, në të cilën 
ajo- anë ka o' atë kohë banesën ose 
qëndresën ose ndenje, e saj; kjo çer- 
1ifikate duhet të vërtetohet prei Pre 
fektit ose Nënprefektit. 

Neni 63. 
Qjpkata, qe ka me shikue padiëo, 

do të vendose edhe në se anës që 
kërko 1 koncedimin e beoef,cit të vo 
bekësis, duhet t'i shenohet nji avo 
kat ose p!rfaqë1ues. Po kjo gjykatë 
asht kompetente me vendosë mbi çlca 
:i tha ma sipër edhe kur shkaku i 
rmnimit të nii avokati ose përfaqë 
sutai per nevojë te nii procedimi në 
rrugtt ligjore ose për të tjerë arësye. 
na, lind passi i asht koncedue beae 
fici i vobekësis •. 

Neni 64. 
Vdekja e anës së clllës i asht kon- 

cedue benefici i vobesrsls, si dhe 
ndryshimet qe mund të n "ia joë ne 
gjendien e pssunlës se kfsaj, të cilat I saj, vetëm kur bahet fjalë për nji llo 
ma pas ngrehin konditat qi kan shkak- garie shpenzimesh, ·pagimi i të cilavet 
tue koncedimin e benet.cir të vobek- I i asht ngarkue anës vob •. kte po në 
sis, sjellio shumjen e këtij b~nefict. j atë padiP, ne dobie të kundërshtarit 
Në këtë rastin e fundit shuemla e be- :1 t.. 1 e 11. 
oeficit te vobekësis vendoset, kr)'e· I Neni 67. 
sisht ose mbi kerkim, prei gjykates l Kur etsistujoe shkaqe për revoki- 
që sb!kon padia. ! min e beneficit te vobekësisë, ana, se 

Bt nefici i vobeksis revokohet mbi I cilës i asht akordue ky bene fie, det)'· 
ktrkim ose kryesisht, me nji vendim I rohet mbi kërkimin e t' interesuemit, 

. I ' te gjykatë, që shikon padio, posa qe I me pagimin plotësues të shumavet, 
rezulton se qysh në kohen e konce • ! nga të ~ilat ishte shkarkue përkohë- 

. • I dimit out eksistoishln kondita·, per i sisht, në baze t~ beneficit te vobekë- 
te cilat ish koncedue benefict. I sin si mbas gjendjes së pasuniës së 

Neni 65. 
Palët që kanë obtenue, pa të drejtë, 

tue rregue fakte jo të vërteta, konce 
dimin e beoeficlt të vobekësis ndësh 
kohen me l)obe të lehtë deri në tre· 
qiot fr. ari. 

Ay qe tuc dijtuo parasbtroa fakte 

në nenin 60, 'përveç konsekuencavet 
te kodit penal, asht përglëgjës, në 
qoftë se asht koncedue beneflci _i vo · 
bekësls, për shumat nga pagimi i të 
cilave ishte ndërkohës'sht i përlash - 
teem, për shpenxlmet e nji përfaqPsi· 
mi eventual me anë avokati, dhe për 
çdo dam tjetër fë shkaktuem. 

Neni 66. 
Kur kundershtarit t' anës qe ka 

obtenue beneficin e vobekësiës, i ngar 
kohet pagimi i shpenzimeve te padlës, 
shpenzimet e treguem: në n-nin 60 
~r. l dhe 5, nga psg"mi i te cllavet 
ana e vobekët ndërkohësisht ishte e 
shkarkueme, si dhe shpeazimet qe ka 
në ba avohtët e emnuem për anën e 
vobektë, mund f i nxirren drejt për 
se dreltl prei kundërshtarit. 

Avokatit mund r I kundërshiohen 
në kltë rast prapsime që rri-dhin nga 
raporte juridike te ododhme midis a· 
nës së vobektë dhe kundtrshtarit t' a- 

anës se vobektë, mund t' i ngarkohet 
kësaj edhe vetëm nji pjesë e plotë- 
suëses. 

Ne rast ti riji obligimi për pagim 
plotësues, i "i arhobet anes pikseparl, 
pa1imi i sbpenxlmevet qi Jane ne ku 
rriz t' Arkea si Shtetit si mbas 

Nenit 60 Nr. 5, mandej pagimi i shpër· 
blimit svukatuer dhe ma së _fundi pa 
gimi i putlavet dhe i taksavet. 

Neni 68. 
Ne çdo rast, gjykata, para se të 

vendose, mundet kryesisht me kërkue 
shplegimer,' q' i konsideron eventua 
lisht t~ nevojshme. 

Vendimi me të cilin i koncenoher 
nlanës prej palevet benifici i vobekë, 
sits, si dhe vendimi qi urdhënon piir 
anën e vobekte emnimin e nji avoka 
ti nuk m1nd t' atakohet me asn]! 
rrugë ligjore. 
Per veprim t e procidimit, qi do të 

bahen përpara gjyqtarëve si mbas rre 
gullave te csktueme në këtë titull, nuk 
asht nevojë qi palët të pl'rfaqërnhen 
me ane avokatl edhe kur gjykata që 
vepron asht nga ato, në të cilat asht 
i nevojshëm përlaq'slmi me anë avo 
kati. 

Titulli IV. 
Di1pozita të nçanta 

Neni 69. 
Ligfa e avokatave me datë 30.XIJ. 

1922 si dhe të gjitha ligjat e tjera qi 
janë në kundërshtim me këtë Dekret 
Llglë, mbeten pa fuqi. 

Neni 70. 
Kjo Dekret· Ligit hyn ne fuqi qe 

nga data e shpalljes në Fletoren Zyr 
tare. 

Neni 71. 
Ministrija · e Drejtësls ngarkohet 

me zbatimin e kësaj Dekret-Ltgië, 
Zav. Kryeministri e 
Ministri i Drejtësie: 

Zav. Ministri i P. të Mbrendrshme: 
Zav. Ministri i Arësimit 

H. Delvina d. v. 
Ministri i Financave 
M. Tutulani 411. •· 

Ministri i P. Borore : 
S. Vuçiterni d. •· 

Mldstri i !lconomis Kombcare: 
, •. Juka d .•• 
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ZOGU I. 

Mbreti i Shqiptarëve 

ZOG. d. v. 
Tiranë, me 18-VIl-1929 

Dokret-llgjl Organik/ 
' 
' I Gjindermariës 

Neni 1. Gltndermaria ka për det)'· 
re principate sigurimin e qetësis, zba 
timin e ligiëve dhe t@ rregulloreve të 
Shtetit. 

Gjith! organet e ~jindermariës e 
edhe kuer nuk janë të komanduem 
për nji sherbim, detyrohen me ndër 
hye kuer shofia se shkelet ligja ose 
kuer k~rkohet ndihma e tyne prej au 
toriteteve ose prej privatve. 

Neni 2- Gjindcrmaria ashtë nga 
fuqit e armatosuna të Shtetit, dhe nga 
pikpamja ushtarake lidhë me 
Komanden supreme siç tregohet n'art 
190 të Statutit Themeltar të Mbretniës 
Shqiptare dhe në mënprën e caktueme 
në plesëa A. U! Tittallit V. të këtij 
Statuti. 

Kur giindermaria vepron së ba 
•hku me ushtrin, si neper ceremoni 
oat asht11 edhe në tjera rase, merrë 
sherbimin ma U! parë por n'nperasio 
ne ushtarake permbush detyrat e ur 
dhnueme prej Komandës Ushtarake. 

Neni 3. Gjithë personeli i Gilnëer 
marlës I shtrohen dispozitavet të li 
gjavet e të rregulloreve ushtarake për 
disiplinë për vjetërsie dhe për detyra 
thjeshtë ushtarake. 

Kur funksionojnë si orian, ekse 
kutive t' autoriteteve Admioistrative 
09t al er1ane Jt Policis gjpqsore u 

9 

Lista e Rekrutave me banim të pa ditur të Drejtorls 
Rekrutimit Gjinokastrës 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
,8 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Mbi proponimin e Kryemlnistris 
Nr. 1937 datë I 1.Vll.929. Nr. Nr. rre gllst. 

Si ndiglolë, dhe p~lqtj~ vendimin Renduer Themeluer 
e l<ëshillit Ministruer, 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin ë Dekret· 

Ligjit mbi Avokatat. 
1 
2 

61 
81 
103 
114 
116 
155 
8 

28 
96 

126 
91 
110 
236 
237 

4 
48 
,49 
74 
127 
233 

234 
56 
65 
189 
195 
197 
202 
198 
199 

2 
13 
47 

134 
28 
155 
160 
163 

Emni mbi Emni 

-, 

59 Vanglel Spiro 
Dheodhor Mitro 
Miltjadhi Petro 
Koço Pavlo 
Bajram Ali 
Bektash Hasim 
Qemal Rexhep 
Pandt ti Pando 
Jonus Hrmlt P cari 
She hat H ,ki O. bulla 
Veis Musa Hassna] 

6(' 

Vend Regiistrimi 
Pre fektur Katundi 

ose ose 
Nënprefektur Lagia 

907 Tepelenë Labovë e Mtdhe 

D. L. 

., " 
) • ,, li 

• li 

) ,, 
• ,, ,, 
,, ,, 

9)9 Giinokastër 
,, ,. 
• •• 

Stefan M,ntbo Pacalo.i " ,, 
Neshet Soahi 
Ahmet Ballash 
Teta Xhaxha 
Andrea Mara 
\'angj 1 Jani Guoari 
Mthat Kosta Nathaoail 
Anaste s Nani " 
Muhamet Rexhep Çuçi 
Petro Stefan Gjika 
Jasim Shaqir Suleimani ,, 
Thoma Filip Xhimo 908 
Musfra Ahmet Ahmeti 907 
Thoma Pando Jorgii 9J8 
Ismail Haruu Hita 
Vangjel Jorgji 
Spiro Jani Xhumari 
Shefik Feizo Muho 
Sadik Seit Mehmeli 
Thouhori Gligor Zoj 
Mehm tt Latif Peta 
Isuf M~hmet Ç11i 
Kosta Jorgji Tsçi 
Va ii Andon Lt nl 

908 ,, 

" 
" > 

,, 
907 Delvinë 
,, • 

• 
• • 
• • 

" 
• 

,, 
.. " 
• " ., ,, 
,, 

" 
•• • ,, li 

li 

909 " 
• ,, 
" Nikolia jani Caka 908 ,, 

Mehmet Hamit Mataj 907 Tepelen 
Pandeli Pando Bulo 
Vasil Van1iidhi Stefani ,, 
Staf an Dak a Vasil 

.. ,, 
Libhcvë 

,, ,, 

,, ,, 
" • 

li 

Kashishti 
M« zhgoran 

• 
Labovë e Vogël 

erak 
Dunavat II. 
f llak 
[)huvjani 
Hazmurat 
Gjobek 
Dnoksat 

li 

L'akë 
l\'. ozlnë 

v~rgo 
f\. vic bub- r 
~ zvek 
L! rk 
J) ·agomi 
Stoic 
T 1zat 
Çu\! 
S. randa 

,, 
., 

D lvlnë 

" 
Llaka 

• 
Brailat 
Leshic posht 
Dukaj 
Labov e Vogel 
SElO 

,, 
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41 
1 

42, 
43 
44 
45 
46 
47, 
46 
49 
50 
SJ. 
52 
53 
54 
55 
!:6 
57 
58 
59 
50 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
83 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
8~ 
83 
84 
85 
86 
67 

167 
- 12 
183 
140 
61 

132 
113 
136 
152 
94 
37 
114 
88 
58 
69 

180 
10 

100 
!54 
87 
9-4 
96 
97 
93 
111 
112 
137 
28 
61 
63 

131 
. 6 
85 
33 
54 
IOI 
18 
27 
73 

265 
263 
264 

Dhimosten .Naçi Adstidh.i ,, 
Kostandin Pando F ilip ,, . . . 
Spiro Foto Malesia ,, 
Jani Çika Dhimitri ,. 
)orgji Banash Stdani ,, 
Krisro Anastas; BIiani 90~ 
Hsrallamb Kristo Zshar; 
Marko Vanglel Bej ,, ,, 
Grigor ,Jorgii Xhava 
Stefan Pando Mi:gllara ,, 
Jorgji Basho ,. 
Kcço Ka lam Did'li ,, 
Harallamp Kosta Zivo ,, 

,, 

" ,, 
,, 
,, 
., 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 

Stavro Kristo [snare • " Kristofor Fo10 Kriston ,, 
Nikolia Llambi Bo sho ,, " ., 
Ihsan Bej Kareman ., '·' Jorgjj Nikolla Kurameno.; 
J0rgii Andon Gra~~Jiko,, 
Sofokli Tbirnjo Kringa ,, 
Vasil Mihs I ,, ,, 

" 
" ,, 
,, 

Vasil Kristo Kara ,, " Lefter M•h, I Gaznaui ,, ,, 
Pavli Vasil Miçi 90~ } 1Jb_qovë. 
Vssil Thanss Zisoh1:,1ta ,, 
Qirie Q rtçl ,, 

" ,, 
Mihal Papa ~ 
Giqrnet Latif 
Dimo BeJo Kenllaj 

,, ,, 
907 j K1J.rv1 lesh 
,, ,, 

Shefqet Hjsni Bega . 908 
Foti Kust Thimio ,, 

•• 
Përmet 

Nevrus Mehm_et Sati 
Batjar ?,oto Ali 
Refat 2 lush 
Ramis Zoto 
Sava Adhamidhi 
Lonidhë "osili 
Pavl! Kristo 
Spiro Vangieli 

" ,, 
" ,, 

909 ,, 
,, ,, 
" ,, 
,, ,, 
,, ,, 

908 ,, 
Kiçi Dhimitri 907 
Stavro Nikolia Mejdi ,, 

,, 
,, 

Vasil Tushe Liceri ,, •• 
!4 Azis Merxhani Arapi ,. Kon~pol 

Veli ,Ma~rnt Ja-ky.:P • 9~ i ,, 

VHil Foto Iorao ., ,, 
Thoqia.~anajo:i, P&{lajot_,, ,. 
Harallamb_Kristo Drasa ., ,, ,. . 

30 
37 
86 
88 

Klblur 
Çam u riot 
Longo 
Bularit 
S•egopull 
So rirë 
Koshovic 
So'ir 
Belara] 
Vodhipë 
Vlla~i gorar xi 
L-ab9~ e po ,ht, 
Sopi~~ 
Poliçan 

•• 
· Çati§ta 
Pas Mili a 
BulMati 
Katua a 
Sopi i\ 
JorgUfat 

,. 

Iorggcat 
Pepel 

,, 
Klis~~ 
Leg~ush 
Kuç 
Progonkt 
Dras)I~ 
Suita~~ pajazit 
Bero~\a 
Limsei- 

,, 
Lesh let, 
Sheneca.mte 
Lipa 
Bua li 

,, 
Leus 

" 
KoniW,ol 
Vrina 
So pik 
Shen'1t.A 

,, ..•..•. I, 

'shtrohen lil!'Jëve dhe ~l'.egulloreve t'Ad. 
rninistratrs dhe .procedurevet të Dre] 
tësis. 

Neni -4 Fuqiiae Gjl!d~rmeri~s ko, 
man,dohet prei nji Komandaqti ma Ti 
tullin Komandant i P&rglithshme, i 
Giindermariëse; 

Neni 5 Puqii!i~ e ·1GiindermarUs 
formohet si vijon: 

a) KoLm!(pda e Pergjithshme e glin- 
darmeriës , , 

b) Kater Baone : 
c). Shkolla' e Gii~~rm.~riijs; 
Neni 6. Komanda e Pergjithshme 

ndahet: 
a) .në tzyren, e Adjutaot!,Jres; 
b)~ a!· tre,Seksiooe;~eksloni~drë i 

pe.tsogelit.Giindermariës, ·Sek~ioni U~. 
i Intendancës Giind rrmeris dhe ,Sek--. 
sioni JII :të i she.tbimeve;tët11dr1shq,e, 
oglarU,-statistike1 etj. dhe 

c), n~ 1nii Kaneelerië. 
Neni 7, Baonet ndahen në Komp~ .. 

nlë;: Ko~panjja në 'rogle : dhe! ;rogie.t 
në Posta. 

Qendrat e Komandavet tëiBa ·oe 
vet, Komnanieve dhe të Togleve, cak. 
tohet prej t.Mbri:tiL ose.prei Kornaa~s • 
s~ -Përglithshëme. të Giiadarmeriësrnë 
marsëveshtie me !Ministrin e P. ti! 
Mbl~ndësbme dbe.me.pelqtm të Mbrtlit 
ndër. ato, vise ku· e lyp. nevoja- nga.,. 
pikpamla e shërbimit, e disiplieës«. 
dhe. (~kor trollimit. 

Në:qendrat e P.rafekturavet .vendo-t 
set .nil . Komandë tKompanije,_dhe·,n'ato 1 

të .• Nenprefekturl\Vt t njLKomande r To: 
gu,dhe në qendrat: e, Katu1darive~Ko." 
muneve) nji Komande,JPoste. 

Puqija Organike I e ç' .do, Baoai, 
caktohet .në rdacioo .. e proporcioa.me, 
si per/aq en .. topagrafike1dhe, me ,ud~k~ 
sinë.e .vendlt, 

Neni 8. Shkolla ~- Gjia.datlft6f;s,do, 
të .fotmohet për me ~orvifë:-,·~fie~ët, 
Asg~fp,Dtatu Crt1Pua~ dh~.,__G;indacme 
(niao~f,Jsllt~ ·~fle1.stU:4eQ.tav~• ië .:4'ij • . 
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88 
89 
90 
91 
9.2 
93 
94 
95 
96 

... ~97 
98. 93. 
·99. 95. 
JOO. 96. 
101, 97. 
102. 9 
IG3. 13. 
104. 61. 
105. 64. 
106. 91. 
107. 97. 
108. 
H,9. 
110. 
111. 
I 12. 
113. 
I 14. 
HS. 
116. 
I 17. 
J 18. 
119. 
120. 
i21. 
Jl2. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
JBO. 
131. 
Ul. 
133. 
134. 

i03 
112 
81 
118 
119 
120 

I 
69 
73 
92 

Mtço Kosta Kosra 
Sakat Ztso grad·ani ,, 
Dnimltrt Hrrall-mp ,, 
Naqe Niko Nanxharo ,, 
Apostol Kr.s-o Tarusbs ,, 
)orgji Vllgjel Minga ,, 
Mevlut Tahir Beçi 007 
Thanas Hrrallarnp Ziso,, 
Vasil Stavro Karajaoi ,, 
11,a M1ho Dodi 

Toi Miço Kolbnja 
Vangjel Kol Bolle 
J anaq V 4Si1 çinga 
Tol Ni&oll Bida 
Idriz Shaqir çaparo 
Idriz Tah r Laze 
Sabri Hamza Idriz 
Veli Seit Miftar 
Stavro Jani Thanas 
Anastas Mitro Koka 

99. Zisi · Mitro Biraçi 
l"O. Llambri Vasil Dallo 
130. Kiço Stavro Gradani 
136. Tush Spiro Liço 
137. Pilo Mitro Koka 
29, Myoajet Kamber Q·l'im 

7. 'Kasem Muheslo Kasimati 
'14. , , 'Mezfo Goshi Rait 
Jo. 1MehmthPipa Qamil 
19. Sadeain • F11at çaushi 
63. Vaogiel Rumbo Petro 
61. , Sokrat Petro Rumbo 
53, Kristo Nako ]orgji 
55. · Sava Gjika Dhimitri 
14. . Myrtlza Beqo-Hysen 

132. Kristo Aoasias Bilani 
154. Vangjd Kris o Niko 
111. Kristo Jani Dr, zho 
97. Apostol Jorgii Busho 
104. Kosta Stavro Zhaka 
32. Paredin · Graban i Ibrahim 
19. Haki·B~j Kfoiber 

141. •Th1aas1cltato Dhfmitri 
97, Lefter !Mtbal ,Qaz~ui 
35. r AristJ&cl NitoUa .Varela 
69. Miltjadhi Mina Nano 
87. Thaoas 'Mijal Defio 

,, 

,, ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,. 
,, 
,, 
,, 

,, 
., 
" ,, 

909 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, ,, 
,, ,, ~ 

., ,, 

907 L bhovë 
,, ,, 

908 
907 

908 
907 
909 
907 , 

tt 

908 
,, 
,, 
,, 
" 907 

909 
907 
909 

,, 

,, 
,, 

,. 
,. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

'' ., 
,, 

,, li 

,, ,, 
,, 907 

Llazat 
Vagstat 
Me Iç ani 
Konispol Barmiho 

,1 Lumbardhë 
Halip Markat 
Konispol 
M lçan 
Shend re 
Konispol 

,, It 

,, " ,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 
li ,. 
,, Markat 

" • 
" Kang 

Grazhdan ,, 
,· 

,, 
Kulluriç 
Vagalat 

Ard konispol 

" 
,, 

Li nos 
çaushlli 
Krakur ,, 

,. ,. 
,, Aga lii 

Stegopuil ,, 
,, ,, 

Selcka 
,, li 

Ali zot 
Sorire 
Zervat 
Kllomo 
Sopo! 
Llongo 
T~qe 

•f 

Bularat 
jorgucat 
Peshkupi Sipfr 
Poli ça o 

,, 

r : 

qi dishroinë me hye në k~t~ kar~r~ 
dhe me i pregatitë këto pt!r dety_fat 
' •• ., :! •••••• l 

ushtarake ashtu dhe për detyrat ad~- 
•• ., w L 

ulstrative dhe Gjyqësore. 
- i Neni 9. Qer.dra e Shkollës cakto- 

het me Urdhen Mbr.etnuer. ~. · · · 
Normalisht Giindarrnërdu të m~~ 

rren prej njerzëve qi kane mb~rue 
Sht:rbimin ushtarak, "por kur kto • nu'k 
m]. froinë do të zgiidhen prej buri~e 
ve të tjera dhe para se te· rngjist~o 
hen duhet të paraqitin çertiftkatat !a 
vorable nga Administrata, Drejtësija 
dhe: Shëndetstja. 

fl'eni' JO. Organizimi L mbreridë- 
sh: m i giindarmeris, ·detyrat dhe kojn 
petencat e Oficerë vet .dhe e graJ~at 
vet C ktoh. n me rregullorerie ptrgfiib• 
shme· të gjindarmerlës. 

Neni 11. Kornandanu i Pergiithshem 
i Gjindarmeriës si mbas dispozitave 
të rueuu V, të Statutit Themeltar të 
Mbretnis Shqiptare, ashtë përgjegjës 
para Mbretit, për sa i përket Komao 
des, disiplinës, stërvlnes, ~admi/llstri 
mit dhe organizimit të Gjindarmeriës. 

Komandanti P.erijitliShl;m : i, Gji11- 
-darmeriës urdhërrohet- dhe 'korespo1t 
don 11ë mënyrën e ~caktueme ne Vgjin 
e Oborir. ~ 

Për ç,5:hrje admtnisrrative urdh~ 
nohet 1prej Ministrit të P, të Mbrend~- 

1 shme dhe per \;eshtje drejt~,ije · prej 
.Ministrit te Dreltësis. 

Neni. 13. Banohet dorë· për -dorë 
ndodhen nen Komandene Zavend~ 
ve, të cilët [ai.ë Oficerë Englez të :ffi.11~ 
rrun në sh erblrn lë Shtetit, -prane ~ 
c.llëvet do të jetë dhe njl Komand~qt 
Ndihmës' i Baonit, ·i 

Ndihmësat e Ko.nan lave të Bao· 
neve, ndihmojnë zevendës KolR',utdao• 
tat në të gjitha punët e tpne, apin me 
ndimin e vet kur kerkohet prej . .aty_ne, 
dhe ushtrojnë nen vrej riee e tyne ç'do 
veprim në ltonformitet me ligjët dhe 
rregulloret e Shtetit. 
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135. 65. Milfadhi Mina Ç liti 908 ,, Poli çon 
136. 54. Kristofor \tina Nano 908 ' 8.l1çan 
137. 70. Epminonda V. Lina 909 " " 
138. 73. Tnodhori Andon Manxho " " ,, 
139. 78. Aleksi Petro Kuko 907 " ,, 
140. .52. Jani Andon Papingf 908 ,, ,, 
1-41. 85. Nikolia MIL& G1ika 907 " ,, 
142, 72. Kristofor Mihal Janaro 909 ., li 

1-43. .55. 1 hemistokli M. Mano 908 ,, ,, 
U-4. 77. Kristo H. loto 909 ,, ,, 
1-45. 74. Mihal Andrea Kanomi " ,. 
146. 81. Lonidha Gr+gor Konomt !107 " " 147. 78. Jani Jorgji Maçuka 908 ,, Sop ik 
148. 92. Akilea Vasil Kostooullo 909 ,, ,. 
149. 104. Grigor Vasil Nako 907 " ,. 
150. 132. Ohimitri Haxhalla J rn i 909 " Skore 
151. 47. Sil fan Kristo 1 hodhori 908 ,, Hollo mo 
152. 132. Dhimitri Jani Hoxhi 909 ,, Skore 
153. 144. Kosta Stavro Gogoni • , . Pepe I 
154. 116. Foto Kosta ,. .. ,, ,, 

Gjinohaster, me 30-V-929 
Vertetohet: 
Drejtor' i R·krutimit 

Sh. Villa d. v. 

Neni 13. Adiu·anti asht Ofic,r i j Përglithshem janë: 
zgiedhun personalisht prej Kom and an- I a) me këshillue Kom mdantin e 
lit lë Perglithshem, dhe dltyrohet me li Përglithëshem të Gjin farmeris; 
permbasbe gllthë urdhënat e tij dhe b) me iospektue periodikisht Ko 
me mbajte kor, spondencen rezervate. I mandën e Përgjithshme, Komandat e 

Giith-ashtu dhe She lat e S.:ksione- 1 Baoneve dhe shkollën dhe me i ra- 
' ve permbushin detyrat e caktueme në ' portue Mbretit përfundimin e inspek- 

Rregulloren e Gjindarmeriës dhe ur- timit. 
dhënat Komandantit të Përgjithshëm Kumandanti i Përgitthshem i Gjin 
dhe të gjithë [anë përgjegjës para tij. darmeris para se të marri] vendim 

Neni 1-4. Oficerët Englez të ma· mbi çishtjtt me randësi qi i perka- 
rrun na sherbim të Gjindarmcriës Shqi- 1 sin ad ministri mit dhe rregullimit të 
-pëtare, si Inspektor' i PergJithshem, I Gjindarmeris, këshillohet me lnspek 
'lnspektora dhe Zevendës Komsndanta I torin t! Pi'. rgilthshërn të Gjindarmeris. 
te Baoneve, detyrohen me permbush Neni 16. Pranë ç' do Baonit në 
detyrat e cakiueme me kete ligjë. Të konformitet me neolo 12 ndodhet nii 
drejtat e tyne ptr kohen e sherbimit Komandant-Zëvendës, i cili nen urdb!r 
~\tohen me nii kontrate të posaçme. të 1ij ka nji Oficer Shtabi. 

Te ajithe li'tt para se të fillojnë Detyrat P. Zëvendës- Komandantit 
· el dtt,r!, d,r,roheo të betohen para janë orgauizlmi sttrrvirja· dhe disiplina 
Mbretit ti mbas rregull it ushtarak. e ajiadarmeve dhe ky •~ht pl!rgfe&jl!s 

Neni 15. Detyrat e Inspektorit ti ndaj komandantit Përgiithshem të 

Gltndarmerlës për aftl!sli!11, 1tervltJen 
dhe drsiplineu e Baonit. 

. Zevendës-Komandanti dhe ndhih- 
1 mësi i til janë të nd .luem me nder 
hye në punërat e administratës dhe te 
dreitësiës q' u përkasin ekskluzivisht 

i kompetencavet të Prefektit dhe Drçj• 
1 rësis, 

I Zevendës Komandantat do te ndo• 
I dhen në kontakt t' afc:rm me Prefektin 
I dhe do t~ peroiqen me kënaq me sie- 
llien e mirë t' oficerëvet, Gradu<ttëvet 
dhe te Giindarmevet tue përmbushi 
oë mënyrë ti! pelqjshme detyrat e 
tyne, 

Neni 17. Zevendës-Komandanti i 
Baoeit do U! bashkë-punoje me ndih 
mës Komandantin e tij dhe do të kP- 
shillohet me te, për të gjitha çeshrlet 
q'i përkasin zbatimit të ligjëvet dhe 
të rregulloreve të Shtt:tit. 

Zeveodes Komandanti do U! kujde 
set që gjithë organet subaltern të tij, 
të Jenë në marrëveshtie t' afert me 
autoritetet adminisrrative pranë t~ cilve 
ushtrojnë detyrat e tyne, dhe do të 
kujdesohen per me !argue ç' do-mos 
marrëve shtie ose konflikt qi mu1d të 
lindi në mes U! tyne. 

Neni 18. Komandat" e Kompanive 
dhe ne rast teper te ngutësh 11e ato të 
iogavet në pikpamjen e edmi istrimit, 
korespondolnë dreji per së drejti me 
Komanden e Pergiithshmë të Gjindar 
meriës, 

Tog Komandat, dhe në rast tepër 
të ngutëshme Post-Komandat për çi:- 
shtie administrative korespondojnë me 
Komandat e Kumpanive. 

Neni 19. Gjithë dispozitat e ligiëve 
qi janë ne kundershtim me ketë De 
kret-Liglë, mbeten pa fuqie. 

Neni 2(), Ky D1kret-Ligf e hyne në 
fuqi qysh prej dites sf 1hpal1Jes. 
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fuqi çë prej dites së spallies në Fle- rrogë jetike t! budgetit udhtueh të 
toren Zyrtarr. Ministriës financ!vet. 

Art. 3. Këshilli Ministruer ngarko- · Art. 3, Kjo Dekret-Liglë hynë ne 
het me zbatimin e këti Dehrer-Ligi: fuqi nga data e shpalljes. . 

Kryeministri e Art. 4. Me zbatimin e kësaj De- 
Miaistri i P. Mbrendëshme: kret-Ligjë ngarkohet Mloisfrija. e Fi- 

K. Kotta d. v. naocavet. 
Ministri i Dreitësis. 
H. Delvina d. v. 

Neni 21. Trupi Ministruer ngar 
kohet me zbatimin e tij. 

Krpeministri e 
Ministri i P. të Mbrendshme 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Fioancavet: 

M. Tutulani d. v. 
Ministri i P. Jashtme: 

R. Fico d. v. 
.Ministri i Arësimir: 

A. Dibra d. v. 
Ministri i Drejtësis : 
H. Delvha d. v. 

Ministri P. Botore : 
S. Vuçiturni d. v. 
Ministri i Ekonomia Kombëtare: 

Musa Juka d. v. 
ZOGU I. 

Kryeministri e 
Ministri i P. të Mbrendshme : 

Ministri i P. U! Jashtme: 
R. Fico d. v. 

,<:, Kotta d. v, 
Ministri i Dreirësis 

Ministri i Arësimit: H. Delvina cl. v. 
A. Dibra d. v, 

Ministri Pinaucavet; 
M. Tutulani d v. 

Ministri P. Botore: 
S. Vuçiterni · d. v, Ministri i P. Botore 

Ministri Ekonornis Kombtarer S. Vuçiternl d. v 
Mu,a Juka d. v. Ministri Ekonomis Kombëtare : 

Mbt propontmln e Kryeministris ---- Musa Juka d. v. 
z o c u i ZOGU I Nr. 28-llf-datë 3-Vl-929. . • . - · 

. . . . . . . Mbreti I Shq,pta\"eve Mbreti i Shqiptarëvet St ndiglojë dhe pelqelë vendimin . . 
.Kë hilit M' · 1 d 31 VI 929 Mbi nroponimin e Krpeministr's Mbi proponimio e Kryeministris s 1 1 101s ruer me atë • - , 

Nr. 181 t datë 28- Vl-929 Nr. 2699 I datë 6-7-929, Si ndigjoje 
DEKRETON Si ndlgiojë dhe [pëlqeje vendimin dhe peiqejë vendimin e Këshillit Mi- 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret- e Këshillit MinistruFr me datë 22-4·929 nistruer me datë l-Vll-9?.9. 
Ligjit Organik të Giindarmeriës. DEKRETON D E K R E T O N 
Tiranë, me 4 Korrik 1929. 

ZOG. d. v. Aprovi~in d~e _zba1imtn. e Dekret- 
-----. Ligjit mbi betimin e Oficerave të 

Dekref,,,J.igjë Fuqive Armate. 
Tiranë, me 4 Korrik 1929 

Mbi betimin e oficerave 
Art. 1. Betimi qi do të bejnë Ofi 

-ceret e F uqivet Armate në bazë të 
.An... të Statutit para Flamurit do të Mbt proponimin e famil- 
Jetë në mënyren e tregume me poshtë: jeve Bajram e Hysni Curi l Mbi sjelljen e disa t' ardhu- 

Me nderglegjen e plotë e të she- Art. 1. Pensjoni muiuer për Fr. i nave të katundarive në fa- 
.njtes liglë Trashegimtare të Beses, be- ari 250 i familjes së Bajram Curr t i të Th ·t ,·· Sht tit 
t h k b ik · N 1 M dh . , vor e esart e e , o en me enl! esm t a r. a 01s naltësohet në fr. ari 350 (treqindepe- : • • 
-së Tij ZOG I dhe të Tsashëgtmtarëve sedhete) e aj i fa miljes së Hysni Cu- 1vetem per ushfrimin 1929-39 
të Tij Mbrctnuer, me raspektue Statu- rrit prej fr. ari 150 oil fr. 200 (d)'qiod) Art. 1. 
tin dhe të gjithë ligjet e tjerë të She- tue fillue mfl 1-IV-929. T' ardhuoat e katundarive të per- 
tit e me qeuë i gatshëm me gatshëm Art. 2. Për mbulimin ei k!saj pa- menduna n' Art. 110 parag, 4,. 5 e 8 
me u ba fli per të mirën e pa ndash- I gese · bartet ~Ji [fond prej fr. ari 1800 të ligjës me d_të. ~ 1. _i_v. 929, sjelleo 
me të mbretit e t' Atdheut. I (ojimijetetëqind'\ prej Kap. 58 Burse oë fa~or të .Thesarit te Shtetit vetem 

Art. 2. K9 Dekret-Ligje bynë në specializimi në Kap. 40 Pension e per v1et10 ftoancJar 1929 930. 

Minisiris P. ti! Jashtme: 
R. Pico d. v 

Ministri i Financavet 
M. Tutulnni d. v. 

Mbreti i Sbqiptarëvet 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret- 
Ligjit mbi naltësimin e pensionit ush 
tarak të familjeve të Bajra e Hysoi 
Currit. 

Tiranë, më 11 Korrik. 
Z O G, d, v, 

ZOG. d. v. 

Dekref - Ligje 
Dekret-I.i gjë BKSH
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Arr. 2. 
Kto t' ardhuna do të dorëzohen ne 

fund te ç' do muaji n' arken e Iinan 
cës .. së vendit. 

Art. 3. 
Kjo Dekret-Ligje hyn në fuqi qysh 

nga data e shpalljes në Fleton o Zyr. 
tare. 

Art. 4. 
Ministria e Fmanoavet, e Drejtësie 

dite e P. të Mbrendshme ngarkohen 
me zbatimin e kësaj Dekret· Li gjë. 

Kryemlnistt i e 
Ministri i P. të Mbrendëshme 

IC. Kotta d. v. 
Ministri Drejtësis: 
H. Del•ina d. Y. 

.Ministri i P. të jashtme: 
R. Fico d. v. 

Minis'ri i Arsimit: 
A. Dibra d. v . 

Minislri i Financavet 
M. Tululeoi d. v, 

Mmistri i P. Botore : 
S. Vuçiterni d. v. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare: 
Musa Juka d. v, 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarve 

Mbi proponimiu e Kryeministris 
Nr. 1681 date 15 v1·929 

Si ndigjoi tdhl! pe lqej vendimin e 
Këshillit Mtnistruer me darë 12-Vl-929 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligiës mbi sjelljen e disa t' ardhunave 
ne tavor të Thesarit të Shtetit. 

Tiranë. me 9 Korrill 9.9. 
A. lOGU d, V 

TU ndryshme 
Mbi anulimin e leje-advo 
katienave ti disa adv. 

të Kl. II. 
Ministrija e Drejrësiës mbasi shqyr 

toj dokumentar e paraqirun prej ad 
vokatëve që i'u asht akordue lele për 
ushtrimin e :profesionit t' advukatiës 
st!ad~. të Kl. li. dhe mbasi pau se 
midis lclyne ndodhen edhe asish që 
kan marrë leje pa pasë cilësinat e 

caktueme prej §. " e ,, të nenit 1 te 
ligjës s'advokatave me datë 30 Xtl- 
1 J22, mbasi mori- edhe mendimin e 
Këshillit t' Eperm Giyqsu er, 

Vëndosi: 
Heqjen e leies s+advokatiës të 2. 

Z.: 1) Venemin Haxhi Jakovit. adv. 
në Elbasan, 2) Aqif .Hvsref Leskovi 
kat, ad, në Leskovik, 3) Maksut Re 
shit e Server Nairn Girnokas ër, mba 
si prej dokumentave të paraqituna me 
rret vesht se nuk kan cilësiënat e ty 
puna prej § «e, të nenit 1 te ligtës 
s'advukaiave, 

Mbi anulimin e leje-advo 
katienave të disa adv. 

të Kl. II. 
Ministrija e Dreitësiës mbasi shqpr 

tni dokumentet e paraqituna prej ad 
vokatave qe j'u asht akordue Ide 

ffpl!r urhtrimin e protestonit t'advoka 
tiës si i dvokat te Kt. li. dhe mbasi 

dimin e Këshillit t' Eperm Gjyqsuer. 
V e n (l o s i : 

Heqjen e lejes s' advokattës U! Z. 
Z.: 1) Hpsen Q!rim Starovës, adv. 
ne Pogradec, 2.) Lutf Bektashit, adv. 
në Tepelenë, 3.) Arif Ahmetit, adv. 
ne Pogradec, 4 ) Hysen Bashes, adv. 
në Dibër, 5) Dhirnosre n Poçit, adv. 
në Ko ç!, 6.) Petro Dilos adv. në 
Gjinokastër, 7.) Hakt Hashirmt, adv) 
në Leskovik, 8.) Tcf1k Rogut, sdv, 
në Korçë, 19.J Zija Haxhiut, adv. - në 
Pogradec, 11 ) Mus'.:! Sheh Dules, adv. . 
në Kavajë, 12.) Xhafer Qatromir, adv •. 
në Korçë, 13.) Ibrahim Takes, adv •. 
në Korçe, 14.) Sami Baçit, adv: në 
Kolonjë. 15.) Demir Sokolit, adv. në· 
Elbasan, dhe I 5 Xhevd , t Mehqemeja 
a1v. Belisht mbasi nga dokumentar 
e paraqitun merret veset se nuk kao 
cllësiënat c lypu na prej § -e. të ne-): 1 

nit 1 të Ligiës s' aclvokatave. 
Gjithashtu për kto arrsyena me 

pau se midis ktJ,ne ndodhen edhe qënë se nuk zotnonte cilësienat e du-· 
asish që kan marrë ltje pa pasun huna, me urdhën të ksaj Ministrie 
cilësiët e caktueme prej § "t" te ne- Nr. 98 )-Id d. 18-Y- 19W, asht anulue 
nit I të ligiës s' advoks tave mt d edhe I ije ~ dvokarija e z. Mus mer 
~ 30· Xll-1922, n.basi mori edhe nit~ Absdinir, adv. i Kl. 11. në Korç_!.- 

Lista e Notërve Publik 
Mehmet Babani Korçë hllue · 25 6 1929 
Emio Kokalari Oj inok aster , 24-6-1929 
Kristaq Stani Vlonë " 8 7 1929 
Jonuz Tafai Tiranë " I 6 1929 
Arisridlii Torozani Delvinë 

" 24 6-1929 
Rasim Hoxha Berat ) 

' 
Mtnella Noçka Korçë ,, 25 6 · I !Wl 
Fetah Ekmekçiu Elbasan .. 9 7 1929 
Abdurrahirn Luniku Elbasan ,, !) 7 1929 
Zejnel Broja Sh xoder " 12 7-1929 
Zeqir Talib lssku Perrnet • 
Mvmtaz Kokalari Ttranë 

" 

Min. P. të Mbrë!nd. 
Shpallje mbi adjudikaten e 
tabellave e numrave rugush 

N~ bazë të nenit 6 të ligtes mbi 
numratazhin e ndertesave dhe te rru · 
gave, kjo Ministri nxler n'adJudikatë 

sipër-marrjen e tabelave të posht-tre 
gueme a) 150.000 numra ndertesash 
si mbas modelit qi ndodhet në ketë 
Ministri prej hekuri me dimencioo 
15XIO b) 5000 copë tabela rrugash 
si mbas modelit që ndodhet në ket! 
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Ministri prej hekuri me dimencion l Pera h. 
,.,r:JXJO c) 500 copë tahela të rrumsu- \ Mbas Gtpkimlt të bamun me dprë 
Hak ta pingule prej hekuri me Stemen i të ç'luua në mungesë ti! dy të pande-_ 
e re Shtetnore si mbas modeli, që i hunve të përmendua, sot. 'me 27 Dhe 
irdodhet në ket Ministri. [ tuer 1927, me zana të perbashkta, 

IC.ondirat e Adjudikatës janë: j givko] : 
,JJ Ata persona ose Shoqnina qe i, Në bazë të nenit 230 të shtojcës 

<Jeshirojnë me konkurue duhet të pa- i të këtij neni të K P., denimin e f.lJ 
raqestn ofertat e tyne me zarfe të lStorve Taid Selimit e Tah'r Tahios, 

--,mb;lluna n.e dyti të kuq jo ma vonë \ nga vendet dermenduna për vepren e 
-se deri me 6 Gusht 1929. Ofertat e i treguemr, mt nga (4) muej burgim, 
i paraqttuna mbas ksaië datë nuk pra- l porse me kenë se Said Sellmi me 
nohen. Adjudikata mbas paraqitjes l datë 14 XI 927, asht kenë dënue po 

· s' ofertave vazhdon tri ditë rresht I me at lloj fal, e si meas nenit 8 ,i 
haptazi dhe në mbarimin e k1jj afati I mbas nenit 8, si persritës, dënohet me 

I 

· behet leshimi d-Iiuiriv. I 6 (glashtë) muei burgim. 
2) Çmimet p1 rkatse do t' epen per l Shpenzimet e gjvqit Fr. Ari: 32 

. se të clllen lloj tabele veç e veç. I (rridhetë e dy) ju ngarkohen të gjy. 
3) Pre gatitja e tabela ve do të ba-11 kuemvet. 

het mbi hekur si mbas model, ve qi , Ky gjykim mund të kundërshtohet 
do të shifen pranë Ministris së P. të I e të diktohet. 

I 

Mbrendshme. "! A R R E S Y D N A T 
-4) Të krpernunit e gjith sasis së j I pandehuni Said Selimi, banuas i 

tabelave si dhe dorzimi në magazlnet ! lagjrs Dudas, dhe Tahir Tahia. ba- 
1ë 1' sajë Ministrie, co të bahet mbas I nues në Patok të Kruës, me Aneksen 
,dy rnuejsh, mbassi të jetë nenshkrue , p k · N 39 d ë 19 1 1927 I e ro uroris, r. · at - , 
kontrata. , janë sjellë para këtij gjyqë për me u 

5) Mbas datës së siperme, për çdo I c,,· k d 1- •.. 1 · b di 1 të I t,IY ue me e Ir. st m as ven im t 
<lite vonese të dorzimit të çdo sasije, 1• c· ·t H t · k · dh . . . . , Jyq1 e ues, perse I an -ne un 
sipërmarrstt kanë me pazue nit dam I 12 " h k ë dh të k •1 

1 cops; e ura n gar an uesr 
shperbllm baras me 10°/o të çmimit I J k y · 1 · p h ••. : a up asts, niia ag11 eras le 
të përgjithshëm. I Shkodrës. 

I --~------------~1 Nga rrjedhja e Qjyqimif, nga di- 
Shp. e Gjyqaye I shmitarve e nga të gjitha aktet heti- 

Akt-Gjykim l more e tjera, u provue e u vertetue 
.:N' Emen të Republikës Shqiptare> l se të pandehuni! e sipër-permendun, 

Gjyqi i Shkallës së I. në Shkodrë, ! me datë 1927 i kan vi-dhë 12 hekura 
në padi të ngrehun prejë Prokuroris, l në gardh të ankuesit [akup Vesis, te 
n' Emea të Drejtës Botnore, kundra I cillat hekura, para se epesh vendim 
të pandehunve Said Selimir, banues 'i : i dënimit tyne ja kisn dorëzue i pan 
h gjes Dudas i këtij Gj}~teti, dhe Ta- I dt huni Said Selim it i perket.nenlt :!30 
hir Tahia, banues në Paotok të Krues, dhe shtojcës po të këtij neni; prandej 
të marrun nen Gjyqë me delikt. për- Trupi Gjykues me vota të përbashkta 
se me datë I. Kallnduer 1927 i kan vendosi dënimin e tij me 4 (kater) 
vjedhun 12 copë hekra në gardh të rnuej burg. 
ankuesit Jakup Vasis, banues i lagjës Por me kënë se Faltori Said, me 

15 

datë 14-XI-927, asht dënue po me at 
dhoj faji si mbas nenit 3 dënohet me i 
6 muel burgim tueJ kenë si përsritës, 

Sa për tjetrin Tahir Tahon, nuk u 
pa qi ,ë kish ndonll dënim të përpar 
shem qi të rrezultolë përsritien sepse 
në perglegje të Kryesekretaris nuk 
figuron Tahir Taho Behri, i cilli asht 
nji person tjetër; prande] fali i këtij i 
këtij i perket nenit 230 e të shtojcës 
së këii] nenij nenit gitth-ashtu po me 
vota të perbashkta vendosi :iënimin 
e tij në bazë të nenit e të shtojcës së 
p!rmendun me 4 {katër) muej buri 
gim. 
Shkodrë, me 16 Marc 1929 

Kryetar' i Gjyqit 

Letër-thirrje 
Thërltet i qoltunl Perikli Straka 

nga Himara shofer i snoqrrls dita ba 
nuës në Tiranë ~ tash me banim të 
padituri të prezantohet para gjyqit Pa 
qit Poradecit me d. 6.9.929 ditën e 
premte, dhe ora 10 P. d. për tu gjy. 
kuar si i pandehur për shkak se ka 
dirizhue automobil pa pasua leje sho 
feri, për ndryshe dot vazhdoj gjyqi 
në mungesë. 

Poradec më 13 7- 929 
Gjyqtari 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht z.anun Gjin Pjetër 

hanuës në Arxhin Kthellë që pan 
dehet se me d. 9-IV-917 ka vra të 
quejtunin Xhafer Milën nga Kruja, 
Kryetaria e Gjyqit të Shk. Irë Durrës 
që prej datës, shpalljes të këti vendi 
mi të pandehenit përmendua i nep 
dhetë ditë afat, I për me u prezantue 
'para gjyqit. Në qoftë se nuk i para- 
qitet gjyqit mbrenda këti afati vërte 
tohet se nulr don me ju bind liglës, 
dhe kështu ka me u shleue gjyqi ne 
mungesë, kanë me ju rëzue të drej 
tat civile ka me ju sikvestrue pasunia 
dhe me a& njl 'mënyrë nnk ka me \ 
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pasë te drejtë ankimi mbi veprimet e I shi Sandrit nga Poradeci, për ndry 
f.>amuna., j she to vazhdojë givkimi në mungese. 

Të gjith giendarn.t t e policët [anë ] Poradec 21·6-1929. 
të detyruem me zanlen e tij. i 

Për plotësimin e veprave të për· i 
I 

rnenduna i asht shkrue Prokuroriës l 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 ! 
të procedurës penale shpallet ky ven- ! 

I 

ilim. i I 
Durrës më 5-IV-1929 ! ! Gjyqi Fillor i Tiranës i përbërë 

Vendim afati për t'aratisun l prej Z. lzet Leskoviku giyqtar Fillor 
Mbasi nuk asht zanun Cuman Mu- ! t asestuern prej sekretarit Arsllan La 

harem i biri i muharremit banues kat. !Ja, me gjyqin që rrodhi në mungesë e 
Doriz të Tepelenës që pandehet se [b o t ërisht në padiën e r grt hun prej 
me d. 18-10·28 ditën e Enjte ka vrarë j Prokuroriës ne emër ti:! së Drejtës 
me paramejiim te qualtunit Malo Ime- I Botnore. 

re dhe Venetike lmerë, Kryetaria e i 
gjyqit të Shk, 1- ri! Giinok, që prej l 
datës shpalljes të këtij vendimi të \ 
paadehunit përmendua i nepet dhelë \ 
elitë afat, për me u prezantue para I 
gjyqit. Nt qoft se nuk i paraqitet l ,V E N D O S l 
gjyqit mbrenda këti afati vërretuhet i Ne mbështetje të nenit 459 të K. 
se nuk don me ju bind ligjëg, dhe l P. ku thuhet kushdo qi në vende pu 
kështu ka me ju rëzue të drejtat civi- I blik, prandaj kapet tue qenë çiltazi i 
le ka me pasë të drejtë ankimi mbi \ dehun ndeshkohet me gjobë ti! lehtë 
veprimet e bam u na. \ nga 10 deri 100. fr. ari e mt. burgim 

Të giithë gjendarrnët e policët 'an ! të lehtë derj oë_p~sl! ditë, prandaj u 
të detjruern me zanjen e tij. · ' vendos dënimi i tii0 me !O Fr. ari-gjobë 

Për plotësimin e veprave re për- të lehtë t: 'me 2 d•të burgiffi;. të iehtë 
mënduna i a,sht shkrue Prokuroris shpenzimet gipkore i ngarkohet të 

dënuernit Fr. ari 14. 

Gjyqtari 

Akt-Gjykim 
Në Emën të Nalt Madhniës së 

Tij ZOG I Irë 
Me vullnet të popullit 
l\lbret i Shqiptarvet 

Kryetari: 

Kun.dra 
Sadik Hasanit nga Kosova 

I PANDEHUR 
Per pije al koi 

d~e në mbështeiie të ne hit 371, 372 
të procedurës pen-ale shpallet ky ven 
dim. 

Gjiook. me(4-Vr·929 

Arësyet- Ligjore 

Në gjVQin që rrodhi kontra të pan 
dehunit Sadik Hasanit nga Kosova e 

Gjyq. Filluer 11 n!! mu. nges të tij (me banim të pa di- 
Letër Ftesë tun). Nga procesi i rnbaitun Policiës 

.. . . . e nga mos prezentimi i të pandehu- 
Thëritet e qojtuna Fam10 Llazo • it ë- t t · erm ndunl Sadik · 01 u v r "' ue se I p e , 

nga Poradeci, e tash me banimin të me datë 23 x.ns asht kapur nga a- 
pa ditun në dreocë, që të prenzanto- na e Policiës tue qenë çllrazi i dehun 
bet. para Gjyqit Paqit Poradecit më në nji gjendje të dotçme e në vend 
D. 6-9-1629, ditën e Premie, dne më publik. 

· · . · . · Ky vendim i deklaruem me 7-Vl-929 
ora, JO ,P,· d, për tu gipkuar st e pan- mund të kundershtohet e të diktohet. 
dehur për prurjen e gështënjavet dhe · Tfran!"·me :.0-4s9'29 

, zaptimin e 'ljë arës të ankuësit Tu- Gjyq. Fillor 

Ministri I a e E·l,coio 
mis Ko mbtart 
:Shpallje 

Ministrii" e Ekooornis Kr,•~re 
nxjerrë n' ankand nder.imin e i ba 
nimi e · zyrë në fidanishten 'r;.::.~; 
nderti mi në fjalë me konditat e r;-;?rt. 
shenjuerne, duhet të përfundt~t ,i 
meas planit dhe preventivit të 1m;i 
mevet, që mund të vre hen n' a Mi· 
nistri. 

a) Ndërtesave bantm't e zy1 de> 
të jet e përfundueme plotsisht roren 
da I I- 2 çë prej dai ës se 16imit 
definitiv l' ankandit. 

b) An~a!}di provizor mer fud me 
31-Vll-29 ne orë 1 !° dhe ,j d,r:-ifr, 
mbas 48 orë. 

c) f<onkurentht rnrëuda koës së 
cak,u,me duhet t i drejtohen iints 
triës së natt-përmendun me ofrta të 

mbytluna në pliko, tu: j prue re ve 
di 10°/0 'mbi shumën e fr. ari '6200 
në të holla ase dorën e deponimit 
të tyne në Banke. 

Sioërmarsit do t'i bahet pgesa 
krye 20 dttiish mbasi të jen ç nue 
puna e kry~me d. m. th. si mbas 
punëë qi do të bajnë e tuej mbt Ids- 
ti i fundit rnba s dorzimit të ndë+esës., 

Marja në dorzim e ndërtesës do 
të bahet nga ana ~ nji Komisjonit 
formue prej. ~ioistris Eko11011is l<om 
tare ku do' të·'jet dhe nii lngenjer l 
Botores dhe të mbeta! që evr mualishr 
mundet me konstatue Komisionit, si 

përmarrës] rrin - gjith herë i detynue 
me i plotsue si mbas planit e kriterit 
që të çlaqin Komisioni i ; ogark\&ea 
për kët qëlllm. 

T' interesuemit t'i drejtohen Miois 
tris së sipërme. 

Shtypshkroja "NJK,1J. 1 iranë 
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-\fjeti i VUL 

MBRE'TNIJA 

fletorja 

Tira.hë, e Dielë 28 Korrik 1929 Nt. 41 

SHQIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

.PAJTIME: për nji mot fr.~r 12 në '1 Drejtimi: Drejtoria FletoreaZyrtare \ Nji copë e javës fr. ar 0.2:: nj: copë 
St.qipni ; fr. u 20 (ashta!; T i R A N P e javës së kalueme fr. ar 1.00 ____,.. 

PERMBAJTJA : 
Dekret ligje mbi njryshimin c para· 
gailjt a re ceclt 6 lë iigj!s 1 ari fes 
Dogacore, Mbt pezullimin e vakaoca-1 
ve për Gi. Stk. tr~ Gjicokastër; ~bi 
peosiooimia e zonj. Lavredi Taçi; Mbi 
pensioetmln e Stever Taçi. 

2) Kërkesat për përjashtimin nga 
taksa doganore e sendeve të nallë tre 
gueme, duhen l'i drehohen Ministris 
së Financav et nga Kry darët e Mlsjone 
ve dtplomatike. 

3) MEopra perjashtimit nga taksa 
-==-------------I si edhe kontrollimi doganuer do të 

caktohet me nii rregullorë të posaçme 
cga Ministria e Finaccavet. 

4) Korrieri diplomatik asht i pe 
rjasbtuem nga ç'do taksë e formalitet 
dogaoaer, kurse çantat z srtat e pake 
tar, të [enë: të mbylluna e të vulosu 
na me vulen e Miaistris së P. të Ja 
shtme të Shtetit qi diplomati perla 
qëson. 

Art. 2. Ç'do tigjë rregullore në 
kundershtim me dispozitat e k~saj 
Dekret-Ligtë mbetet pa fuqi. 

Art. 3. Kio Dekret-Ligje -hynë në 
fuqi nga data e shpilljas ne fletoren 

mbi ndryshimin e par~ - 
grafit a të nenit 16 ite Ltgiës 

Tarifës Doganor, 
Art I. Paragnfi a) i nenit 6 te 

• ligjes tariffs doganore 11dryshohet në 
m!nyren e poshtë shënuemn 

I) Periashtohen r.ga talsa U! të 
dalunit e sëndit qi sjellin me \'1.'dl, 
sikuei' edhe alo qi u dfrgoh,.• me 

e pastaj, Kryetarëve dhe inëtareve te 
misioaeve ti! trupit diplomatik t'akre 
dituem pranë Oborit Mbre:ouec·dhe te 
notifikuem rr•gullisht prane.,Ministris 

• 1ë P. te Jashtme-; 
Plrj11ehtlmi i-nalt!·permendwa apli~ · zbatimin. 

kohet me ko~ditat ~. m;:lprod&etit qi Kr,emintli· e, Z .Q ~"U t: 
Qeverit·respektJve t> u kul _akordue Wriiltlt.it.P.' te-·~nllit -~·1 ~~~ 
ltr,etarlYe dhe-,~tatieve U! in;sione- ·K,·~ ti.!!- •• b.i. iWepeJi~-f' }Mnffil'iu _li 
ve diflem~~ SJsqtptar t> a~r~-.em, Mi_~, i Oraj~iS: Drtiff#&> ••• •lii.i:la dlftf ~YIJ.'9119 
•••• c,-;· . - · . r 1'!I! -~~-.~ .~ paraq-' .Q sltiia&<tli! '1918 · datl 

~t,, ~evt tJ t •. dl· 1MiaiM_j. i- P. ti Mll'hhlie: , ·t• 1J-•9l'J :~~~~,~ _ 
,tornatlt J•~,f: 1(1,all,;lu,rtt,.S&k,_•, · .- .It.,-. L·,r. , ·. · Jjr._t'~·~·t_f_d' rf 
Atnh•t ~i~l~,t wvale · a•'aerouutf-, · . ,Za\'.. ~-~ i, ~fJi•it · ~ ~ ~.1'!1'1HI.~ ~.l~.~y• ~~~t- 

·'; - e-ft::J111ti* :c,, !.': ! •.; :. , ~-~~i~~ •••• ~~-~·~--~, •..•• (ij" •• 

Dekret-Ligji! 

Zyrtare. 
Art~ 4. Ministria e Financavet dhe 

ajo e .P. tii IJaftltme ogarkohea me 

Ministri Pinancsvet; 
.M. Tutula.ni d. v. 

Ministri P. Botores 
S. Yuçiterni d. v. 

Ministri Ekonomis Kombtaro 
Muaa Juka d. v. 

ZOC.UI. 
Mbreti i Shqiptarëu 

Mbi propooimin e Kryeministris 
Nr. 1707 datë 9- VJl-929. 

Si ndigiojë dhe pelqejmë vendimin 
e Këshillit Miois1ruer me datë z4.4.929 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligjit mbi përmirësimin e paragrafit 
A. t' Arr. 6 te ligiës Doganore në 
fuqi. 
Tiranë; me 15 J<<>rrik 19i29 

ZOG. d. v, 

Mbi· pezllllimi~ ·~ yjljc~l)ca 
ve për Gi• Shk. ·1rë 

Gjinokastir: BKSH



.2 P.LETOR)A Z-yRTARE ~8 Korr.ik 1929 i 1t 

nckastrës për arsye të punve t¥ te 
përta qi i janë grumbullue. 

Tiranë, më 16 Korrie 929 
.t.OGU d, v 

Ministri Drej tr sis: 
H. Delvina d. v, 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarve 

Mbi pensionimin e zonj. 
Lavredi Taçi 

Tue pamë vendimin ~r 78 datë 
2· VIl-929 të Kshillit Adminisr rativ 
t' Arkës së Pensioneve Civile, paraqit 
me shkresen Nr. 1928 datë 12-Vll-929 
të Kryesis së Kshill-it Minis1ruer, si 
dhe Art. I, I O e I 3 U! Ligjit të Pen 
sioneve Civile, 

D E K R E r O "-' 
Apr.,vtmin e vendimit të sipër- 

permendun · të Kshillit -Administrativ 
t'arkës së Pensioneve rue urdhenue 
lidhjen e nil page pensionare prej fr. 
ari 79 (shtatdhetenan fë) në muel Zs» 
njes Lavredl Taçi ish mësuese pu- 

. shue nga puoa për arsye shendetsiie 
qi ka - sberbpe pre] datës 9 4 1913 
deri me 31,8-928 i njihen si kohë 

· sherbimi 15 vjet, 4 muet e 22 dit, tue 
filtue pagesa e pensionit qysh prej 
datës I Shtatuer 928 ditë e nes-rme 
qi ka pre marredhaojet me Arken e 

- Shtetit. 
Tiranë, me 18-Vll-929 

zoo d; v. 
Ministri i Financavet: 
M. Tutulani d. v, t ~ •• 

Staver Taçit ish mësues, pushue nga 
puna për arsye shëndetslie, qi ka 
sherbpe qysh prej datës t .i 12-1912 
deri me 31- 8- 928 i njihen si kohë 
sher bimi 15 vjet, 8 muej e 17 dit, 
rue f.llue pagesa e pensionit prej da 
tts t Shtatuer 928 dit! e neserme qi 
ka pre marrëdhanjet me Arken e 
Shtetit. 
Tiranë, me lS·VII-929 

ZOG d. v. 
Ministri i Financavet 
M. Tutu'ani d. v. 

~bi faljeneXheladin Hakik 
Z Q. G U r, 

Mbreti i Shqiptarëve 
Mbi proponimln e bamun me shkre 

sen Nr; 1385- Vfll datë 25-V-929, të 
Menistrls se Drejtësia, paraqit me shkre 
sen Nr. 1541 datë 28~V-929, të Krye. 
minisrris • 

DEKRETON 
ratieo e t' aratisunit të dorëzuem 

Xhelad.n Hakit ng i ani~ Lu n -s, i 
" lo, • - ;. • -- • 

burgosun si i pandehun për grabitje ~ ' " '- - - .. 
te hollash dhe i dënuem në mung~.së 
me burgim të perjetshem, urdhnoo li 
rimtn e tij. 

'- 4 ' • • 

Tiranë, me 30 Maj 

vor të nenshtetasvet Shqiptar të zo 
nës kufizore në trafik:u!l e tyn ! me 
tregjet jug aslleve • 

Lutemi pra qe artikujt e nalr-për 
mendua t'u komunikohen posaçërlsh 
Nënprefekturave dhe autorlreeeve ku 
fizore, tul i porosltua p~r me i'a 
shpallë d re shplegue ponullsiëvet të 
kofinit ndër mbledhje ed hoc të pleq 
vet të katunde vet, me q llim q ~ _të 
munden me përfitue prej yne ndër 
tregtimet e veta me Jugosllavin. 

li 7 29. 
Att. 1. 

Banuesit e zonave kufizore Shqip 
tare q shkojnë nl! rr-g.ei e Mbret 
niës së Sërbëvet, Croatëv~t e Slova 
n.~v~ me q llim qi, _qoftë' për re sjellë 
atje prodhimet e v_e.t_a për _shitie ose 
fabrikim qoftë për të blerë olJ' sende 
ushqimore t~ nevojshme do të gëzoj 
në nga f:~or'ei-vijue~. 

Art, z. 
Banuesit e përsiendun mund t'lm 

portolnë, pa paguarha, nli të drejtë 
doganore, taksa doganore e tjera ta 
ks"a .të .. dreita pullash, .m~i d·J e sat do 
ganore çdo- taksa, shte d e taitsa bac;b. 
kijore, cilido.q of:~ .ern-rtim i i tyre, 
kipër. U! gji th formali~~tet doganore tue 
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tare që skalolnë 15" km. thellsië e qi nistër e Ministër i P. të Mbrendësh- Min. C! Mbrend1ihme 
shkojnë në tregjet e Mbretniës së me, me antarë Z. Z .. Hlqmet Delvina • · • ·•. • 
Serbëve, Kroatëve, e Slovenëve, qot- Ministër i Dreitësiës; Milto Tutulani Mbi numrotazhin e shtëpive 
të për shitjen e prodhimeve !të veta, Miolstër i Flnancavet e Zav. Ministër , Duke ju bazuar arr. 33 të libër in. 
qoftë për të brrë blerje, do të mundie, i P. të Jashtme, Abdurahmao Dibra struksioneve mbf numrotazhin e shtë 
tue mos pagui' as oji drejtë importi- Ministër i Arsimit, Salih Vuçiterni piëve dhe të rugëve me qarkoren e 
mi e eksportimi, U! :blejnë sendet e Ministër I P. Botore; Ministër i Eko- ketuëshme Nr. 3253,14 datë2Z-6.9Z9 
.nevojshme (s' approvissioner), në ma. nomis Kornbtare, foe pasë në bise- u kishin urdhnuar qi deri sa të pre 
sën e nevojës ma t~ ngushtë, qi i dim shkres~n Nr. 44· I datë 22 I[- 929 gatiten tabe11at prej hekuri hë mënyrë 
shërbejnë qoftë për pun~o •. , qor'ë për të Ministrifs së P. të Mbrendëshme, artistike- te mjaftohet me zbatimin e 
Profesionin_ e 1yne, qoftë per ekonomië me të cillën kërkohet nënshtetsija 1 dispozitave t• ari. 33 dhe të beni po. 
shtëpiake ose për ekonomiën pirgjith- shqiptare të Z. Vangjel Grigorit lin- rosiët e duhuna neper atelier lasht 
risht. duo në "Korçë, vendosi t' autorizohen ' shtetit ose këtu a Korçë a ,gietkë ku 

Me gjith këtë tue marrë {lara se- zprat kompeten me bamë giih for~ ka artist të mirë por mbassi tabellat 
esh largesën e banimit të tyre nga m~litete!Le _nevojshme. ~bl re~jlstri- ' e _ pregatituna këtu nuk. kanë as oje 

. . . . man e t11 në nënshtersiën Shqiptare, 1 ft" · ik dh ... h tregu e veshtirsiënat e komunikaclo- b . . k hi k d . · v e c arusu I! e me n1e 'resh u . . . m asst at a Je orë ng t nënshte- : . . - . . 
nit, do t'u leiohet me blera sendet e tsija Amerikane. · prishet bola dhe kushtojnë tepër shtrë- 
nevojshme të psmenduna për nji kob Sekret/Ir i Përgjithshme njt per tf siguruar unifikimin në di- 
ma të gjatë, e cila, nga ana tjetër T. Selenica d. v. mansea dhe në formë dhe për t~ 

shpëtuar popullin nga nji spekulim i 
tmërshmë kjo Ministri_ vendosi glith 
porosiën e tabsllave të ndertesave dhe 
të rugëve 1' a bejë vetë jashtë shtetit 
dhe të ndaloj kategorikisht pregatlt, 
jen e t.v_r~ këtu në Snqi , oi. Ju lute 
mi prandaj ato Bashkië a komuna qi 
nuk i kan porositur ose nuk i kan 
pregatitur tabellat n' Evropë të na 
njoftojnë me .anen e asaj Prefekture 
numrat e tabellave q'u nevojiten, sa 
siën e tyre dhe emrat e rugëve qi 
kështu të. kryjmë formalitetet për ble 
rjen e tyre me çmime të tira. Deri SI 
t' arrijnë këto tabella të mjaftohet me 
ato të vendosunat provizorisht. Usia 
e numrave të na , njoftohet ulegra 
fisht dhe ajo e rrugëve të dergohet 
me postë. - 
Mbi etiketat -e automobi 

lave. 
Si mbas shkresës Minisriës . së 

P. Botore ju njoftohet së, sipërmsr 
rsit e ndryeshmë te ounve Botore, 
nënshtetas të hue], ndër veturetat e 
kamlonat; mbajnë etiketat e numrat 
e shteteve nga kan ardhë ose nuk 
venë rare etikett as numurë të Shte- 
tit r'enë. ': , • 

nuk ka me kalue nji j£vë, rue marre 
para syesh Numrin e antart vet të fJ 
miljes, 

Ligjë e rregullore 
Ndreqje gabimesh 

Në Projekt- Dekret ligjin mbi avo 
.katët e shtypun në Nr. 40 me 23-Vfl- 
29 të ksaj fletora bahen këto ndreqje: 

Në nenin dy rrieshti dytë hiqet 
fjala "fillore» 

Në nenin 55 rreshti 4 në vend të 
fjalës gjyqaore bahet ''n~ gjyq, 

Në nenin 57 rreshti 2 në vend të 

Mbi çrregjistrim e Jak Vie 
rit nga shtetësia shqipe 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 

e tij të sotëshme t1! mbajtun nen krye. 
sin e Z. Kos_taq Koita, Kryeministër e 
Mioistr' i P. të Mbrendshem, me an 
tar Z. Z. Hiqmer Delvina, Minister i 
Dreitësis, Reuf Fico, M tnistr' i P. Ja 
shtme, Abdurrahman Dibra, Minlstr't 
Arësimir, Milto Tutulani Ministr' i 
Financavet, Salih Vuçiterui, Ministr' i 
P. Botore, Mu;;a Juka, Ministr' i F.ko 
nomis Kombtare, mbi proponimin e 
bamun me shkresen Nr. 761 d. 2-5-929 

fjalës · r bahet " - · të Ministris së P, re Jashtme, vendo- ~ l'JYfllO u ne g7yq. . . • . . . . . st t' autorizohen zyrat kompetente me 
Në nenin 59 rrjezht] 1 parë frazës çreglistrue nga nenshtetsia Shqiptare 

Ay që mundet i shtohet nji ''nuk,, z. Jak Vierdhen crigjiner nga Shko 
ë bahd uAy që nuk mu1Gdet •. ,. dra e banues në Kotor (Jugosllavi) 

qysh prej 25 vjetësh tue qenë i lirë 
KiEshilli Ministruer me marrë uenshn tsin Jugosllave ba 

Mb~ rregjistrimin si Shtetas] shkë me gruen e tii Giustina 44 vjeç 
Shqiptar të z. Vangjel , dhe pesë bij~t e iii' të pe~me~duna në 

' . : shkresen e s1perme 'mbasi a11 përveç 
Grigorit i qi nuk ka kur far pasunis në Shqip. 

Vendim Nr. 133. mr 25.11.929. ! nis por as nuk desheron të kthejë 
I 

Këshilli Ministruer në mbledhjen i ma në ket vend. 
e tij të sotshme ti! mbaltun nën j Sekretar' i Pergjithshem: 

. Kr,esien e Z; Kostaqi Kotta Kryem i~ e i · · · l T. Stlenica d, ~ -' 

:. 
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Për veç trupit diplomatik të huej 
dhe turistat qi përshkojnë Shqipoiën 
ptr 2-3 dit~ kohë, as nji prlvat nuk 
asht i përjashtuam nga rregjistrim' i 
automobilave, sidomos ata që ushtroj 
në ojë profesion çfarëdo, prandaj po 
resiti me dhanë urdhna kategorik~ 
për me ndalue tratikun e te gjith 
atyne automob.lave që nuk kan lejen 
e veprimit dhe lejen e shoferit .si 
kuerse urdhnon ligja relative, 

6-IV-29. 

Mbi numrotazbin e ndër 
tesave 

Mundra llgJit rdhe Instruksioneve 
fare t~ qarta mbi numrotazhin e ndër 
tasave dhe të rugëve kemi kon statuar 
se në disa vënde tabetlat e numrave 
po pre gatiten prej teneqeja me ojë 
dimanson fare të të vogël e jashta 
çdo proporstoni, 

Numrotashi i ndërtesave nuk asht 
ojë veprim provizor për sot e për 
nesër asht tj! veprim i përjetshëm 
mbasi numrat njihen prej glhh auto 
riteteve si shenja zyrtare të vlefshme 
për çdo veprim dhe prandej duhet të 
pregauten ne mënvr, 

Në qofrl! se dhe n'stë qark Jane 
pregariiur tabella të ketilla qesharake 
me të marrë kete urdhen hiqni prej 
ku fanë varur dhe urdnnoni pregati 
tjen e 1yne rishtas pikrisht si mbas 
art. 15-16-17 t'instruksioneve, 

Duhet tju kujtojmë se në mos ka 
n' ate qark mieshter të zotin per të 
pregatitur tabellat ne mëyrë artistike 
t: fare të bukur atëherë beoi porosi! 
jasht Shtetit si e bëri bashkia e kë 
tueshme ose të nji artist ne Prefektu- 
rë tjetër si Tiranë a Korçë, dhe deri 
sa n: pregatiten këto këto aplikime 
art. 33 t: instruksioneve, 

Mos zbatimi pikriabt i këtij ur 
dhni provokon pa as nji pretendim 
responsabilitetin e Z. sueaj dhe t' au. 
toriteieve 'l' u mvarea. 

22-Vl-29 

Adjudikat për shtypshkrime 
Kjo Ministrië ka 03V oië: për shtpp shkrimln e landëvs të pusht treg ue 

me për regjistrimin e popullsiës: 
5CO.OOO copë Fletë familjeje 23x64 cm; me letër të trashë e të bardhë; 

4.000 > rregiistra themeluen nga 210 fletësh 32x4G cm; 
500 OOJ Flett! përsonale për mashkuj 12x24 me letër të bardhë e të trashë; 
500 000 • • ,, femna • ,, • të verdhë ,, 

· të kuqe • 
të holle koncepti; • 

250.000 ,, " ,, të. huej • • • 
500.000 " nenshtetsiie •..•.•.• 21x32 ,, ,, 
300.000 ,, banimi .•.•...•..•. 32x42 ,. ,, 
500 000 ,, certifikatë lind]e •.•.. 21 x42 • • 
500 000 ,, lindje për mashkuj .•• 14x19 • ,, 
500 000 ,, " " fem na . . . . " • ,, 

I 

100 000 " vdekje për mashkul ••. ,, • • 

,, " " ,, ,. • 
mavi • 
,, mellan të kuq; 
bardhë: 

100.000 • ,, ,, fem na • • . . ,, ,, ,, ,, me llan të kuq 
500.000 ,. Leter-njoftimi personale AAx16 me karton cino, 

1. -· Ato sh1ppshkroja qi dishroinë me konkurue, duhet të paraqesin 
ef~rtat e tyne me zarf a të mbyllu na me dyll të kuq, d !ri me d atën 6 Gusht 
929. Ofertat e paraq'tuna mbas ksaj date, nuk pranohen. Çprel datës 6 Gusht 
tri dit resht vazhdon paksiml i hapur dhe në mb irlmln e tri ditve M 1 et lë 
shimi defini.iv. 

li. Çmimet perka ts! në Pr. ari do t' a pen për se të cilin lloj shtyp •. 
shkrimi veç e V.!Ç. 

lii. Shtppja e fletëve dhe e librave, do të bahet në letër të mirë e si 
mbas modeleve qi do të shifot pranë Sekretariës se Pug ith shme të kesal 
Ministri. 

IV. Të krp~mit e gjith sasiës së sipërme si edhe dorzim' i ty.,e plot» 
sisht në magazinen e ksaj Miois·rië do të bahet me datë I Tetuer 929, tu] 
fillue dorzimi mbas d}' j w~ çor e] ditës st' sip !rm uri;!;. 

V. Mbas datës 1 Tetor 9!9, për çdo ditë vonese t; dorëzimit të, çdo 
sasile sipërmarrsi ka me pague nli damshperblim bins me lO'l/0 të ç nlmit 
gjithmarshem. 

Tiran! 22-7-29 

Statistika e ngjarievet amzore për muejin Dhefuer 1928 
Lindie Vdekje Martesa Ndarje Snprengulie 

QARKU Mash. Femna Foshnje Mash. Femna 
nji vjeç 
posh te 

Durrës 11 10 9 2 2 12 2 
Kavajë 6 2 l3 4 1 21 2 
Shijak 3 2 7 15 - 16 
Kruja 4 5 7 3 - 9 2 
Shkodër 15 17 ,44 9 3 44 2 
Mirditë 1 7 3 l 1 15 
DukicJin t 4 2 
Lena 14 11 11 11 - 6 - I 
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.M. Madhe 8 7 
Pukë 5 
-Ojinokastra : 30 as 
libhove 29 21 
Del vinë 22 32 
Permet 69 74 
Tpelenë 3 10 
Kurvelesh 
Çameri 16 19 
Elbasan 9 20 
Peqin t 
Gramsh 3 3 
Kosovë 11 8 
Tropojë 5 3 
Lumë 35 29 
Dibër 10 19 
Mati 26 14 
.Zerqan 2 2 
f3erati 13 15 
Lushnje 10 11 
Fier 16 12 
Skrapari 18 21 
Mallakaster 13 7 
Tiranë 4 2 

C 

Vlona 12 5 
Himara 2 2 
Korçë 52 47 
-Bilisht 33 38 
Kolonje 3 
Leskovik 8 8 
Pogradec 3Z 25 

~ 3 
7 
17 
10 
25 
52 
5 

10 
11 
2 
8 
4 
9 
9 

18 
59 
2 

11 
7 
5 

10 
9 
5 
20 
5 

35 
24 
11 
I 
8 

4 
2 
14 
8 
14 
40 
2 

31 1 

3 14 
6 
13 
72 
12 
l 
7 
33 
26 
41 
13 
2 
16 
18 
19 
19 
19 
29 

3 
2 

2 3 
2 

3 

5 
16 
1 
8 
1 
6 
6 

20 
38 
3 
9 
3 
4 
10 
4 
7 

11 
4 

28 
11 
I 

2 
1 
2 2 

3 

6 
I 
2 

4 2 

2 

5 
6 3 18 

37 
23 
17 

I 
I 
2 
2 4 

6 
3 

56 
30 
6 
6 

35 

2 4 
1 
1 
l 8 3 

~HUMA 

M. e Drejtësia 
Shpallje 

Ministria e Dreltësiës me 8 Gusht 
1929 ditën e ejte ora 10 para dite, 
ven ne paksim të shtypunit e Revis 
tës Jurispondenca Shqiptare prej 600 
copësh, me format giatsië të librit 
28x21 shtypi 25x1 S c. m. çdo faqe 
54 rreshta me karatterin e tgermave 
IO dhe çdo format do të përbahen 
prej 16 faqesh e me kart të dorës 
IJ)arë. 

Paksimi do bahet me zarfe të 
mbylluna dhe në rast nevoje dhe faq 
•iaht, 

Kio Revist do të shtypet oji herë 
në muei, Korrigjimi bocave do bahet 
dy herësh dhe shtypja dt\het të jetë e 
mbarueme rue i dorzue në zyrën e 
e kësaj Ministr• në ditën e parë të 
çdo muejit. 

Çmimi do të jepet mbi format. 
Për çdo ditë vonese tl! dorzimtt jas11t 
afatit sipërme d.m. th. në ditën e parë 
çdo të muejit sipërmarrësi de lyrohet 
të paguej 20 Fr. Ari shpërblim. 

Pr, ay qi dishiroo me sipërmarrë 
shtypjen e kësaj riviste të paraqesi 
ofertat e tij në datën e sipërshenueme 
bashkë me mostrën e kartës. 
Tirane 18. 7-929 

_Shp._allje 
Për shtypjen '~ Kodit Penal 
dhe të Jurisprudencës 

Shqiptare 
Me qënë se, nga ofertat e paraqi 

tuna në këtë Ministrie për shtypjen 
e 1000 (njimij) copë Kode Penal ne 
bazë të shpalljes së bame në Fletoren 
Zyrtare Nr. 37 d. 8 Vll-929 s'dne në 
paksimet e bamuna faqëslsht prej 

l 

ofertuesve para Komisionit të Posa- 
çëm pranë ksaj Ministri~, me që nuk 
u panë t'arsyeshme çmimet e dhanu 
na, për këtë shka:lf Komisioni në fja 
lë vendosi qi adjudikata për shtypjen 
e sasiës së Kodit Penal prej 1000 
copësh sidhe ajo e J urisprudencës 

Shqiptare (riviste [uridik-] qi ka për 
t'u bamun para Komisionit Posaçëm 
në këtë M nistrië të shtyhet për me 
8 Gus"t 929 ëitën e Enjte ora 10 
para dite. 

Shp. e Gjyqeve 
Si mbas shkresës Nr. 652 D. 9-7-29 

të Gjyqit Heruës të këtushëm, shpa 
llet në Iletoren Zyrtare prezantimi I 
të pandehunit Xhemat Mehmet Ho 
xhallit nga ,,. gia B qir t 'Elb ssanit me 
datën 25· VII 9!..9 ditën e Ejte ora 9 
për para Gjvqit Hetuës i cili aknzo 
het për nji çeshtie vjedhje. 
Til anë, më 16-VII- 929 

Prokuror' i Shtetit 
THIRJE 

l quejturi Kosrandin Panojot Papa· 
jani nga Pilati (Cameri) dhe tashi me 
banim të paditur, thiret me u prezan 
rue para g yqit Pilluer lë Beratit me 
D. 13-9.929 ora 9 para dreke, per me 
u gjykue si i pandehur për 1,se Cme 
D. 16 4 929 tut" ç'Iaq loje në publik 
pa leje U! Qeverië,. 

Pra ne raste të mos prezantimit 
të tij me datën dhe orën e sipër tre 
gueme para gjykatores, ka me 11 shi 
kue gjyqi në mungesën e tij. 

Berat më, 8- 7 - 929. 
Gj. Filluer 
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Pasqyra treguese e ngjarievet kriminale në muejin Kallnuer 1929 

Qarku i 
Prefekt. 

VRASJE PLAGOSJE 
---- 

~ I • .af:_ i o U 
'"' e Ji<! ·- (<S .c o ~ bG os- .~~ '"'cu <1:1> :2.lold <'ICU cuCII o. "O bl) cu > ·- :, cu - ·- - ·- ·- I,,, 

C I>< .:. rn ~ 1,,, -5 9- rn .c .2. 
U'1> CUg CU CU CU - t<S- 
~e e > e(<S e ~ t 

2 
- - - 
2 - 1 

I 

1 - 1 2 
1 

1 l 
1 - 2 

3 

:u VJEDHJE: :u C 

:cu .~Ill> ·-1 C I • ~ bl) - t:111 o. (<S •• 
••. ::J ·-::, ~ :: I t cu ••• ~"" .c p... •••.•. •.. 
Q. I,,, ••• "O - o :u I :u ~ 

C C 

3 23 Vlona 
Dibra 
Tirana 
Durrsi 
Elbasan 
Glinokastër 
Berati 
Korça 
Shkodër 
Kukës 

1 

Shuma 7 s 5 2 3 

Vendi ku ndo· 
dhet pasunia 

:Në lagjen Kala 
dege Rroshaj 

idem 

Letër-shpallje 
Kufit e pasunies I zoti i pasuoies Lloj i pasunis 

dhe sipërfaq. 
Baçe ullishte, Nga L. rrugë përgjithshme Trashguesit u Ali 
oproksi 10 Nga P. me utlishten e Mu, Tetes nga Kruja 

·delym lia Ademit· 
Nga V, Bedeni i Kalas. 
Nga J. Mulla Ademi 

Livathë bari Nga L. P. e V. rrugë, 
nga J. kopshti. i Sul 
Rroshit. 

Idem. 

z. Muharrem Teta nga Kruja, me diftës detyren e vertetuem prej Zy. 
rës Noteriës Krujës, Nr. 224. d. 23,7,27, -si dorzanes i detyrohet me pague 

( 

Kreditor z. Shaqir Seserit po nga Kruja, 1200 fr. ari dhe shpenzimet e ba- 
me dhe kamaren ligjore, deten e detyrues Xhemat Rroshit nga Kruja, e cila 
dlftës asht hedhuo në Permbarim, dite si mbas kerkimit të kreditor.t, prej 
5184 pjesë, janë sikvestrue e vue dore 1370, plesëve që i takoin z.: Muha 
rrem në pasuniet e nalt treguem. 

Zyra Përmbaruese pleset e sikvestruem i nxierr në ankan për shitje 
dhe ban të ditun ç' do njerie që të dishroi blerjen e ksa] pssunie le t'i 

• drejtohet ksaj .zyre ose kasnecit basbkiës, tue pas me veti mjetet e duhura, 
shitja ka me fillue qesh prej datës së shpalljes në fletoren Zyrtare, deri në 
30 ditë clhe shitja definitive ka me filtue qesh prej datës së mbarimit të shi, 
ties së ,parë e deri në 15 diti!. 

Krujë 5-7-29 
Përmbarues 

l 1 

4 

2 
2 
3 

3 
2 3 

4 

2 

6 19 6 .Z l 6 2 

Vendim atati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Sali i biri 

Asllan Kostenjës banuës në kat. Do, 
rës që pandehet se me D. 19 6 929- 
ditën e Mërkurë ka vramë të qujtu 
nin Ibrahim Sulejman Kostëniën nga 
Oorzi, Kryetaria e gjyqit të fillim.it 
Elbasanit që prej dates snpallies të 
këti vendimi të pande hunit përmes 
puo i ne pet dhetë dite .f11t, për me 
u prezantue para gj}'qit. 'Në qoft se 
nuk i paraqitet giyqit mbrenda këti 
afati vërtetohet "se. nuk don me ju 
bind liglës, dhe kështu ka me u shi 
kue gjyqi në mungesë, kanë me iu 
rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vestrue pssunia dhe . me asnji mënp 
rë nuk ka me .pasë të .dreitë ankimi 
mbi, veprimet e bamuns veprimet e 
barn u na. 

Të g!ith giendarmët e policët janë 
të detyruem me -zanlen e tij . 

Për plotësimin e veprave të· për- 
mendusa i asht shkrue Prokuriës 
dhe në mbështetie të nenit 37 l, 372 

: të procedures penale shpallet ky ven 
dim. 

Elbasan ml! 17-Vll,1929, 
OJ. fillor. 
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Letër-Shpallje 

Vendi ku ndo- Lloj i pasunie Syperfaqja 
dhet pasunia 
Në iagren Aba-_ Bace utlisht to delym. 
zaj Varosh 

Krule 

Kufinat e pasuniës I zoti i 
pasua. 

Nga p. me ullishten e Trashgue 
Veti Hvl.es e të Gunit. Nza sit e Ab· 
!. me ullishten e Veli Hy- dulla Mo- 
kes e të Hysen Malit. Nga tashit 
V. me ulltshten e Dyrr Me- 
tashit, nga J. me ullishten 
e Veli Hykes. 

Deb'tor Myrteza Bbdnlla Metashi nga Kruja, me dihes detyren ver 
tetuem prej Zyrës Noteriës Krujës Nr. 17. d, 28 detyrohet me i pague kre 
ditor Z. Beram Gocit pu nga Kruja, 20 (nji zet napul. ari kamateo ligjore 
dhe shpenztmet e glyqit, Dilresa në fjalë u hedhë në Përmbarim, dhe sa do 
ql komunikatat u ban rrezullishr, debitori nuk bani ndo nji pagim, si mbas 
kerkimit të kreditorit per sigurimin t nxjerrjes së këtyne të hollave u sik 
vestruen në ket pasunië prej 10[8/2 J2 pjesëve që takoi o debitorit Myrteza, 
dhe si mbas vendimit pasuniës ju vue dorë dhe me anen e kti akti nxle 
rret në ankon për shirje dhe baim të ditur ç'do ofertues që të dishroj ble 
t'jen e ksa]. plesë t'i drejrohet ksa] zyre ose kasnecit bashkiës mbrënda afa 
tit të shides që tregohet poshtë. 

Shitja e parë ka me fillue që prej datës së shpallies në fletoren Zyr 
tare dhe mbaron në krpe të 30 ditëve dhe shitja definitive fillon që prej 
mbarimit të shitjes parë e mbaron në krye të 15 ditëve. 

Krujë 24-7-29 P ë r m b a r u e s 

Shpalljet e doganave 
Listë e gjanavet qi kanë mbush nji vjet e nJi ditë 

në ma~ azinen e ksaj Drejtori , · " " 
.Manifestë Nr. 160, Posta, Banka Kombtare, datë 9-8-927, 1 pako tesha 

,., • 233 " " Srbo_-Shqip. • 2-11-1927, 2 ,, • 
I 266 A. Suma· 22-12-19~7, 1 " ,, • " • • 

2 A. Petrolia -~- ~- t 928, 1 
1', 

,, • " " ,, 
~ - 

'11 
,,_ 56 ,, Baka Kombtare » • 8 3-928 l ,, - ,, 

• • 69 ,, Jolanda N. O. R. " 4 4 928 2 arkë ,, 
• ,, 83 • ,, N. O. R. ,, 19-4-928 1 " • 
-,, ,, 94 ,, Ordine, O. B. C. ,, 3-5-928 1 " ,, 
• • 126 " Bukurija, L. Si- 

moni, L. S. • 21-5-928 1 f11çi spirto 

" " 267 ,, Posta, Banka 
Kombtare ,, 3-7-928 1 pako tesha 

O. T. P. Shkodër 8- 7~929 
Magazinieri i Doganës 

M. Ljarja d. v, 

F t e s ë 
Mira~h Prani, dhe Gllash Prani 

dhe nf i tretë i panjoftun prej Bdtaj 
të Jugosllavis dhe tash me banim të 
pa-ditun jan~ të pandehun për vie 
dnien e I 7 kokrave dhe të Mirash 
Carit prej Staait HS Bardhaive dhe 
përse kanë guxue me shti pushkë 
Postës t'U shtris në Tamare, të cillët 
thirren para Gjykatës Paqtuese te 
Malcis Madhe në Koplik për me u 
prez ntue në degën Hetuese me da 
ten 24 8 1929. ditën e Shtune ora 
lO p. d. 

Koplik: me 17.7.1929 
Gjyq. Paqtues 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi uuk asht zanun Xhemani i 

biri Hules Dulës banës bërzeshtë që 
pandehet se me D. 20 6 929 ditën e 
Enjte ka vramë të quituein Ridrsnë 
Lanën nga ay katund Kry.::taria e giy• 
qit të fillimit Elbasaait që prej datës 
të këti vendimi të pandehanit për 
mendun i nepet dhetë dirë afat, per 
me prezantue para gjyciit. Në qoft se 
nuk i paraqitet gjyqit mbrenda këti 
afati vertetohet se nuk don me ju 
bind ligjes, dhe keshtu _kan me u 
shikue gjyqi në mungesë, kanë me 
ju rëzue të drejtat civile kanë me j1& 
rëzue te drejtat civile ka· me· tu sik 
vestrue pasunia dhe me as oji meny-.. 
re nuk ··ka me pasë të' drejtë- ankimi 
mbi veprimet e bamuna. 

1 Te gjith gjendarmët e policet janë- 
' i të deryruern me zanjen e tij. 
I 

·,· Për plotrslmin e veprave të për- 
menduna i asht shkrue Prokarories 

· dhe në mbeshtetle të mbëehtetie të 
të nenit 371 371. të procedures penale 
shpallet ky vendim. 

Elbasan me 17- Vll-1929 
Gjyq. Fillor 
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(Listë e gjanave prej Entrepotit) 

Manifestë Nr. !i Luli & Co. Man Shabani -, Ind. 4 denga xhaketa 
d. 20.1 929 dift. N. 233 . 

,, • , 259 Jolanda, Banka Kombtare, F. A. 
N. 5 koti tela d. 10 2-928 ,, It 180 

237 ., 84 Shkodra, A. N. H. 1 fuçi sego ,, 23-4~928 
78 Jolanda, Banka Kombtare, S. G. 

N. O. 6 thas karabo],' ,, ·14 5-92~ 
,, Vll. Pogu, V.P. 4 fuçi Sego,,· 24-5-929 

Shkodra, S. Smajli, S.j. 5 arkë thuma ,, 28-5-928 
Hyda Verdi1 A. Hpseln, A H. 

,, ,, 163 
,, ,, 310 
,, ,, 417 

,, ,, ,, 
,, ,, 

,, ,, 112 
,, ,, 128 

,, 133 ,, 

,, 
3 ark Gypa ,, 5-6 928 

,, 130 Jolanda, R. Vjerdha, Z. A. E. 
" ,, 

,, ,, 139 
., 139 

4 arkë terezlia 
,, Vll. Pogu, V. P. 2 fuçi Sego, 
,, Banka Kombtare, V. P . 

5 fuqi· Sego 

,, 6 6 928 
•• 9-<t-928 

,, ,, 44 
85 ,, ,, 

..,, 
,, 11-4-928· ,, ,, 225 

Shkoder me 12· 4 929 
Magazinieri i Doganës 

M. Ljarja d. v, 

Për leje-kërkimit mine 
ralesh 

· drtj pikës së. triangulacjoolt '258 në 
· vijë të drejt deri ne kotën 109, prej 
kndejt tue ndjek vijën e 'drejtë 'deri 

• 1 ·r 
në koten 139 e shkon e puqet në 
vij! të drejtë të dr,ejte ~-I!~ - piken e 

Mioistrija e ~Ekooomis Komtare 
ltt;UDtoo lu_tjeq e paraqitun prej Z. llo 
·rusbi Kalita me shokë nënshtetas 
.Sllqpptar nga Korça me banim të 
-pet-kobshëm ne Tiranë për leje-kërki- 
111it të mineralit të thingill-gurlt (lig 
ajt) De. rrethfn e .Tir.anes mbi nji ai- , . ""'-q~ prej 970 Ha. e kufizueme si 
y~~: .. 

, Tue IJUu&. a~ lindje të Tirues 

triangulacjcnit ~sa. l 
Në dëshkrim, .~~Art.,. 171 ~ë . ligiës 

• I _, -' 

minjerevc nepen ~ .... dit afat ç' prej 
dates së shiiallj~'s per ië" paraqit~nit e 
ndo' i k~od~r~ht,imit, f.cilli'"duhet pa 
j~se me 

0akte 
të•justifi~ueme ose me 

.. - i ..• ¥ l 

kopjen autentik~ t~ pl~tsueme me pu- . 
l. '\.. • 1...- I 

' . 
,. , .. 

( ' 

C:-. ~ . . 
~' C6, ~ , •• .··l •1• r: s , iJ . ··;,. 

1C9 

llat e duhuna qi do 1'. i drejtohet Mi 
nistt is s' Ekonomis Komtare mbrenda 
afatit të nalr-përmendun, 

Ministrt' i tkonomis Kombtare: 
Vendim afati për t' aratisun 

Mbasi nuk asht zanun Beshir i bi 
ri Se id Qases banues në kat. Mhajet 
qe pandehet se me D. 15-9-1929 di 
ten e Dlelë ka plagos me qëllim vras 
je të quajtunin Xhafe rr Islamin nga 
ay kat. Kryetari e gjyqit të Shk, I. 
Elbasanit që prej datës shpalljes të 
këti vendimi të pandehunit përmen 
dun I ne.pet dhetë ditë afat, për me 
u prezantue para gjyq:t. Në qoft se 
nuk i paraqitet gjyqit mbrenda këti 
afati vërtetohet se nuk don me ju 
bind llgiëe, dhe kështu ka me u shi· 
kue gjyqi në mungesë, kanë me ju 
rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vestrue pasuoia dhe me as oji më 
nyrë nuk· ka me pisë të drejtë anki 
mi mbi veprimet e bamuoa. 

Të gjith gjendsrmët e policët janë 
të detyruem .ne zanlen e tij. 

Për plotësimiu e veprave të për 
mendnna i asht shkrue Prokuroris 
dhe në mbështetle te nenit -371, 372. 
të procedures penale shpallet ky t ve 
dim. 

Elbasan me 6-Vl-1929. 
' . . 

Oj. Fillor. 

Shtypshtrojf C'Nikaj,, Tiranë 
l 

I. 

,.. 
" f'.J 
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Botohet prej. Mif!-J~tris se P. të Mbreridshme 

nancës jo ma.vonë se me 13 Marsë 
J 930, .q~fce··e 1pagµeme, ,.:na, ç' do kohë 

I 

t' ushtrimit] finlilcjar .192~:!.9l0.,• , .. > 

rr· Art. 5. 
Per mbarshtr irriin e llogarive au 

==================-====I torizohet Ministr!a · ë Winaocav.et me 
ç, I në buxhetin e t' ardhunavet t' ush, 
trimit Financlar 1929'~30 kapitilln 56 
bis me emerrim '<kthim huaf~) n,a 
Odat e Ekor-omis., ~.c,L, ' 

Art. 6. 
K1 Dekret· Ligië hfn në fuqi që 

nga data.~ shpalljes nE Fle,tore1,1 Zyr· 
tare. 

PAJ!l~E: 

Mbi huan qi do t'u epet 
tidave t' Ekonomia 

I ; 1; J • -, J ~1 

Art. I. 
Autorizohet Ministria · e Ekonomis 

Komb!tat'e ·me i dhatë hua Odave 
t' Ekooomis•ofi shume,·qi, d(!. t'i p11r. 
shtatet nevojate t,oe 'të.'.v!rteta qtajo 
do t•a gfeje për t':arsrvsh_me: 
,-1 Ai't.1'-2:·· '1' . "'' 

Huajt . ka për f' u pague Odave të 
pfrmen'du'n'a nga .arka -e · Financës 
ln'rnd'rejtë riranda1avet'"të1 lëshueme''' në 
baz! të fondit ~të Kap! ·18 të Bux*tit 
't' ushtrimit' Financjarrl· 1929-1930· të 
Ministrls 1' Ekonomis Kombëtare. 

I Art. 3. 
Huaja e sipërtregueme ·ka për f u 

dhanë Odave t' Ekoitomis,•pa kurrnji 
kamat! e g•rancië'. kundr~jt!lnji ''def~ 
teses detyrimi lë "nensMlrultne pre] 
Kr~etirit\ dlit: ~ekretarit Arkëtar ti! 
Odës) Mf"rs~.'C, .H I 

'Art. 4. 
Huaja do t' i ttliehet arkes së Fi· 

Art. 7. 
l 

Ministria e Ekonomis Komb-ëtlre 
dhe aji1 e Fiaancav.t lllatkOhea me 
zbatiririti e këttJ De kret·l.igtiq LJO , 

Ziv: Kr}'emfhistri :11.,(• !,!O 

. Mtrifsfr! i Dre; U!sis· i 
za·v: Ministri i P. të Mbrendshme 

e Zav. Miriistii Arësimlt." 
H, Delvina d. v. 

Minisiris P. U! Jashtme: 
R, Fico d. Y 

Ministri i t'iaancavet 
I ..i • r; ~ IV . t1 

M. Tutulnni d. v. ,, 
· M,inistri i P. Botore 

~ Vuçiteroi d.. v 
Ministri Ekonomis Kombëtare : 

·ri.:i.il i'-'cMu~i.ljuka. d!, v.1 •. 
Jf)'Q ~,· :.ii g 

Mbreti i Shqipta~ve 
Mbi p~ponimin e Kr,-ftiJtdt· 

Nrl 195J date ts .. Vfl.i29~ st' t,Jft},Jt· 
dhe µelqeje vendimin· e.;Kfstttlt}t :Ati 
rtlstruir më datë 9.Yh,9zg:V '' :{:'""' . 

DB K:R li: T o·N 
Aprevimin dhe: zbatimhl t ',l1)etr~t·· 

Ligjit m&i htia1'! qi do···· I· iu .'.iJet 
Odave t' Etoooiilfs. ~ ·· ~ - : 1 ~ 

Tfrinë, më 'zs · Korrik' 1,it,. 
, Z O ·G. d. v. 

D.e"r~!-~~IOlf: t 
Për sllitjën1eotdta\.te:;të.le• 
perta ·dhi ·të bar~v• p~i 
Drasash të Pa\sitlii( jË 

· Shtetit·· r tJddri~ l l .. q . ,'Cl ll •• 

~ë Saran~#.}!~ · .... 
Art. 1. Tt,•gjitba,ba,wt .e ~ta 

bashkë, me vendet .. qi, okupaj11ë,,1,,4.!lc 
t<>ka• o zl).oizta qi ndodhH ,oe,~1i, 
tin eSarandës të cilat janë pasitl.i #.· 
trimooi1le,. t . Shtdit,. do., t' .. \IJ-Ait61 
prjvttev,e prej MJnistris. se.filane.vet 
në· mëQ9>të die si i 111U11 tnclittYJ., U! · 
cakt,eme ;neJkotë =°'.krer.1i.,1a;e" ,.,, 

. Art!,;~ 8,ri,uhtoh,tn., Qga filt,&ti• 
tat e nenit te .. .nta sipe,me, _J!tk'1.,Dse 
~~o~t t' ~hput111e q1e P,4ra-1 .• 4\te ti 
desli~l!le ~rudlgrthje~ .• , gqdjuve 
q~v.edtar11t ()S~ ;p~,, Jltbi pub,\ic .. ii 
mas aneksit A) të kësaj Dekr«.J•1.ilfe. 
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Art. 3. Mbasi të perfashtohe_n tok.a!! plani I godinfs t'sprovohet prej Zyiës 'j' Bashkive, e të Shënd~tslës dhe kur~ 
e okupueme dhe te pa okupueme qr Teknike se Bashkis. kush nuk mund te lejohet mbas kën. 

1 
, ' I I• 

tregohen në n~~in 2; vendet e tjera Art. 5 Personat f,zik ose moral qi i dej me instalue mbreoda në qptet fa. 
do U! shiten ne prop?rsiori dhe për- perfitojr:i«! nga të drejtat e arordueme ! brika ose depoja qi, Jane të rreziksh. 
ioaave· qi caktohen ma peshtë: ' pre] klsaj Dtkret-Llgjë, kane te dreltë I me per shëndetin· p'ublik. 

250/0 (niizet e pesë per qind) për, me ble deri dy truallë, nji per dyqan ! Këto mund të ndertohen në vise 
sooave ftzilt ose 'gio~at qi_rhnë ven- dhe nji oar shtëpi, 1Jaoësiia e së ci- j jas~t qytetit, dhe në vende qi do të 
dos qendreo e puii@ve je tyoe ose oJi u~s do të jetë në proporsion t' an tar- ! caktojë Bastfklja dhe do t'i vertetojë 
ëiJge;ne _S~ra~d~ -para datës l (Qa ve të fsmflies dhe sa per dyqan në I autoritdi shëndetsuer i vendit. 
shuer).1929, dhe qtjanë shtetas Shqip· proporsion me nevojat e profesionit ! Art. 11. Blerslt janë të detyrucm 
rs·re -tthe oga banorët e qa1 keve: Del- qi ta me ush true. J t' I ngrehin godinat maksimum mbre. 
vine, Konispol, L,ibohov_ë, Gjinokart~r, Art. 6 Kerkuesi fiton radhen si mbas l nda tri vjetëve , q! prej datës së bic- 
dhe Hifllarë; , ·' kerkesës dha nun per ketë qellim, kur l mjemles te tokës ose të vendit me ba. 

ZO~Jat;.(~jize.: per qind),,atyne për- jata e ,,ne [anë të njinjishme, perfi- j rake ose të barakes ne vend, në kon 
pt_r, on: v f z:k e niord, shretas Shqip. ton aji qi ka n,vojë ma të tepertë I Iormitet me dispozitat e art. '4 të kë- 

••. I , .. 

lar rJ,,,:,,q. b oo)në· ose qendroinë ne rer me .-le, barak me vend ose toke ! saf Dc:kr~t· Ligje; dhe ne rist ti kun. 
qarqet; Vlon~. Less ovle, Ko onie, Kor, dhe në rast niisie konditash hidhet I dert toka ose vendi Die barake i me. 
ç~. ,ogracec, dhe Bilisht; shorte, rret dhe i shitet 11e Ilogsrlën e tij nJë 

&OOL, (dhje1e per qind) atyne pt'r- Ar. 7 Administrata lokale, mbassi tjetri_· qi .ka t_e drejtat .. e fitueme dhe 
IC)Da14e ·fizik ,ose moaal, shtetas Shqip- ',e shqyr~~je çes,htjc~ ne veod .dhe t'i si mbas dispozitave te kësaj Dekret. 
tar qi kanë banesen ose qendren në caktoje nji çmim mesatar dhe jil pa. Ligjë. 
qarqen Berat, fier, Mallak~stër, Skra. ra shtron Këshillit Administrativ të ve- ! N' asht .se ~~itet me vlefr~ ma të 
par dhe Lushnje; ndit per vendim, dhe mande] vendi- i pakët asht ne dam të tif dhe ne sht- 

150/~ Çptt5~bdhjetë për qind) për min· e keti( Ke6hilli i a paraqet Kë- ! tet ma shume, fitimi asht në dobi 
qind) 'atybe personave fizik ose ~o- sh.lllt Ministror per pelqim e apro- l ·r' arkes. 
Nl,jlbtetas SllqiPtar,qi k;oe banesen vim. j Art 12· Para 25 (njizetepesë) vjet· 

Të gj'tha k~to veprime duhet të ! ve qe prei da1h se marrfes .se tokes, 
kryhen mbrenda 15 ditëve; · 'l.mirresi,~uk b te dreltë m'e_lhite 

Emigrandet qi kafi! ,onditat 1 ·ty. ! ose me 1pothekue as token as godine1 
puna pn j § 5 t'art, 3 mundet te marrin l qi mund te k~e ngre hun mbi keti. 
tokat ose barakat me vendimin: e Ke- ! At~. 13 .. Gjithë dlspo1ita~ _e_ Lfcte 
shillit Ministruer edhe g;~tis. · i ve në veprim qi Janë ne kuaderahdm 

All. 8. Mbas aprovimit ose vendi- j me këtë (;hkrei-trgie, mb -ten pa fuqie. 
mit të Këi,hillit qi lyp art. ma 'siper- ! Art. 14. Ki9 Dl!krct-L,gje hyne ne fuqi 
me Ministriia e Financavet a~torizon I n14 dita· e shpalljes n~ Fletoren Zyr· 

. I ' . , I t r 
zyr1u kompetente me lëshue dokumen- i a e, 
rat hd11striale mbi emmn e blesve. I Art. 15, Trupi Ministrurr ngarko- 

Në 'qofte se toka asht shitë me re j het me zba.timin e kësa: Dekret-Liglë, 
holla pa u pague vkf,a, nuk_lf!shoh~n ,I _Kryeministri e 
doku mt ntat e' zoreni,mii;' ' I Ministri i P. t~. Mbrendeshme 

Art. 9. As- oji private nuk ka të j K .. Kotta. d. v. 
dtefte me ble; barake me vend ose I -lr"M,nistri i D•eittisis 
toe me q llim spekolasioni pose asaj ! H •. Delvin& cl. v. 
sasi! <r,i ntfojitet 'për konsrrueslomn I Ministri i P. te Iasntme: 

m~ qira.·· ,· · ~. :l . ', . , ,: .. e godinës rë tregueme ne kroqie. 1··· , R. Pi~ 4- !· 
Çdo ndertese ose fabrikë_ duhet Art. 10 .. Blerslr jane të dttJ'ruem Ministri i Arsimit: 

t'i konformohet planit të Qytetit dhe , me respek,ue l·&Jet dhe rre1ulloret e I A. Dibra d. ,. J 

~e. qeodren e tyne ne. r,vise.t e }Jera 
tt Shqionis ; .: t : e __ ,, , ' 

30°/0 (tridhjetë perqind} emigran· 
dev~ ql ).iaof! i~preJ gjaku dhe 
prej g1ube · Shqiprare, që tue 

1, dlrtë- ned'shtetsine Shqlptiretvendo· 
ifllien.~n•· S.rande per me ush tru~ një 

.. , ttegde, taduttrle, ose ·nji profesion 
·•te .fir!, 
dt .Art: 4. 'Per8i01tlt fizik ose · moral 
1'~r me perfuue nga te drejtat e akor 
!Stdueme, me· kete: l>t'.kret-Ltgte· . perv. ç 
qi ,e kenë oën!shtetësinë Shqi;,are 

•I duhet re gëzolnë dhe të· drejtai' civile 
, dhe politike, 1' instafohëo · atje,, si 
I· ven des ose te ve dosia qendres 
· ·e1~-11Ji dege te punëve ·te ,,ne ose 

te· ft«ftil\in njf. godinë per me· e dhaoe 

, ,r, • et a?-. . ·-··%t-c.. 
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Ministri i Pi..,ancrvet 
M. Tutul ni d. "• 

M nist-i i P.' Botore i 
S. Vuçiterlii d. f. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare: 
Musa Juka d. v, 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarve 

Mbi proponlmtn e Kryeministrls 
Nr. 130 Ill date 28,, 1-929 Si ndigiolë 

dhP p-lqeië vendimin e Kë,hitlit Ml 
nis ru r 

DEKRETON; 
Aprovimin dt'le zbatimin e Dekret 

Ltgiit për shitjen e tokave të teperta 
dne të barakave të drrasta të Pasuois 
së Shtetit qi ndodhen në Sarande. 
Tiranë, me 20· Vll-1929. 

zoo d, v. 

Lista 
trrata•Corrige e Dekret-Ligjës mbi Avokatet 

Neni Rreshti 
2 2 

3 6 7 

•• 7-8 
s 14 

' 39 
6 4 
6 9 

10 1 
13 " 17 t. 5 
18 2 
18 •• 
l5 14 
11 3 
30 3 
32 ••••• 
3, 25-26 
35 27 
36 8 
39 9 
39 10 
!50 9 
,s T <f•5 
57 l 
~9 1 
59 

l d4 
59 10 
64 16 
66 5 

• li 

Gabimi Qortimi 
perpara gJ1katave fillore, perpara gjykatave kolegiale 
koi gtale 
gjyqtari e shtyn . . . . gjyqtari ose kryetari e shtynë 
ngrehë padia padia ndodhe o ngrehë padija ndodhen 
vaz hon 
Ndihës 
te nenit ma siperm 
gjyq,arin 
leje avaka tie 
profecionln 
tue i par qit 
lejo et 
ne zpra e tyoe 
rekuzimi 
nuk menden 
me asht e munduo 
pa rra 
prof estonit 
ku 
ush rue 
duhana 
dokumantat 
folimfen ,.. ,.., 
perfaqsuesive~gjyqsore 

vazhdon 
Ndihmës gjyqtar 
të nenit te ma siperm 
gjyqhril!n 
leje avokatie 
profesionin 
tue i paraqit~ 
lejohet 
ne zyrat e t1ne 
re kurimi 
nuk munden 
me sa asht e mundua 
para 
profesionit 
ky 
ush true 
duhuna 
dokumentat 
fshimjen 
perfaqsuesave ne gjyq 

,, ,, 
Ay qe mundet 
. · . . e tif me' obtenue . . . 
dellarimi 
nuk eklistojshin kondita 
koncenohet 
proeldlmit 

Mbi lidhjen pensionesh 
ZOG U I. 

Mbreti i )hqiptarë,e . . ., 
Tue pamë vendimin · Nr'. 85 d'at! 

3.Vlll· 929, te Kshillit Administrativ 
t' Arkës së Pension,vl! Civil, pars-qit 
me shkresën Nr. 1962 date 19 VIl- 
929, të Kryei;is se Kshillit Mtoistruer, 
si dhe Art. I, 14 e 17 të Ligjit Pen· 
sioneve. 

DEKR~TON 
Apro .imin e vendimit të sip~r 

përmëndun te Kshitlit .Adminhtr111iv 
të arkës së pensioneve tue urdhnue 
lidhjen e nli page peosiooi te per 
mueishëm për nga Fr. ari 28 njtzet 
e tete) për shoq (qi gjithsejte kapet 
shuma fr. ari. 112 (nilqind e dymbë· 
dhjet) lkbales Xh-malir, Samiut d.he 
Nodires (se vese ,e birve dhe së bijës) 
ti! të ndjerit Xhelal Dragotit ish A.r 
kërar i Financës së Mallakastrës, tu e 
fillue pag,.sa e pensionit Q1&h: pr1U1:. 
datës 3 Nanduer 1827. · . ~ . t 

Tiranë, më 25.VH:929. ( 
ZOG."dr ~ 
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~~kret7Ligll -~, q , 

Mt>i ,•dry~tµ~tj ,e .. kuA4,rit të pe~~o~~~it'..!.' ,,t!,sht··imit 
•· ., ' ·100-9-30Itii KomalJ4~s i së P. Gjindarmeris 
t\-. ~'rt. Viffoadrit te personalit t; ushtrimit 1929 30 !ë Giindarmeris I ba- 
llutttto ner)>ihime: 

i"tt,,'1101·,.•..r.. •.. •\. ,) .• •. . ,c;•.~aa ;). 1r,rt 

""fl Ninkoloeet' me rrogë mujore 
11 Kapiteni Kl. li " • 

ir· • i l 

I Toger 
''tlhAspirania 
'·M'~ta,ë 
JN'Gtiadt'l'me 

" •• ,. • 
" • ,, • 

\;;~ "' ~&bime 
\"i'·Majoie •• . • a 

· '"1' Kjpften Kl. I.' ,, • 
1s· 'Meatogera " , ,, a 
1io Kaptera ' ,, ,, . a 

' 's.,• 'lii&.. . . • 110 •••• ,;: -. n It • 

·MO·M\riut .~n' r·, i;···"· • • a 
·' lf.lbra mujore për fr; ari 250 e 11 Dra,~ nanave 

Mtif' trii1aiU! 'h· -r, 
3 ae klasin t pire Die rrogë mujore 

Fr. ari 500 

Mars 11}29 i njihen ~i- koh_ë". ·!he__rbil)!i 
16 vjet: f 1~muei. ~ 3 .. qitë, tut hllue 
pagesa, er.Pf.~~jç,_qih q~sh prei ditës 
së nesërme qi ka pre.-n,e marrë-dhan- •.. - ._ _ J •. \ ·~.:.- t 1 

jet me arkën e Financave I Prill 
1929. 

I ~' 
Tiranë, më 25.Vll.929 • ,. z o G. d. V, 

M.' Tutulani d.' "· 
••• • 

ZOGU I. 

M br~v. ;i,J!\'iliP:~rl~t 
ue pamë. vendimin Nr: 13 datë 

~.yJJ.~~9, U! Kshillit 1~!fl!Qjftr~tiv 
• , t1(¥~~- ~ .. ~~p~iR!Jf,Y~ Civil,t paraqit 

me shkresën t,lr . .189.3. datë 19.Vll,929, 
• të Kry~!i~ _s~ -~~;lll!,t Mi'lisguer, ~i 
dheratLl,-4 e 1.0 .t~ ligjit të Pensio- 
neve. .j 

D E K,-R·,~·JT O •. u •••• ..;:"'1 'C 

~Pl'.";)_Vi(l!JR fir:~fp~jmlt H\,sipër-pef7 
mendun të K11h>lli!\:ru1mlnis!ra·iv t',a,r 
kës së p:nsiobeNe .t~e urdhaue lidh_1 
jen e nji peg6•::ptio,i!)ni Pfti Fr. ari 
40 (dyzet)toëim1urj..:Z. Shahin Cungut 
ish mesur s. qi ,ka csberbye my .h prej 
datës t..J.?13 deri. më 13.xl\927 i nji 
hen si kohe sherbimi 14 vj~t e ll 
muej, tu, Jliltuea p1gesa e; pensionit 
si rmbas Art. :,44_që,.prej ditës së n~ 
sërme qi ka premë,unarrtdlli!njd me 
Arkën e Shtetit J,.Dhjetuer 1927, 

Tiranë me 25. VU. 928. 
z o o. d. v. 

....•• , - - 5 • • , · ,, dyte ,,, ,, " " ,, ' • 250 
'J f; fl,, t,.; " tretë " • • ,, " 220 
A.rt. 2. Këto•·.mtryshime ~~ai.9m~ I Prill 1929. '., 
Art. 3. Kejo DeluiW:tiai,,-._j)q më ih1qië ç'më ditën e shpallje,. 
An. 4. Ma :zbptirr.)~~e kësaj Dekret Li&ie ogarkohet Ministrija e Finan 

ant .• 'Kc,>macida • Pergjlthshme I Giindarmeriës .:T . ..,.-,,. lltt!JT! . · • 
1. ,.,..r, ~11 • Ki:,e,ai•is!r! . ~ ,. 
·. Mia~ri i' P'. tl M~rendshme r t Mitliatri.li Orejthi-s : 
e , .. 11 ·.· 1,., '•ii K;b· d. "· 

•1r·,' . ' .• .,.,'.t •.. , .,-. 
Minim~i""l P/ Jaslltme: , ...••. -i-~T .. r.:: rtR•I ' 

I . , . F1eo d. v. -~'1fr,;'~8etor~; 
-·~ . ' t", i, . ·--~ •..... ,, 

.:1. ·-·-· •• v. 

a 210 
230 

,, " ,, ,, 
a 
IJ 

150 
60 
60 

" ,, 
• • 

" ,, " 
»· t,'i 420 
,, ,,. )30 
,, " 200 
,, ,,, 100 I-'. ,, ii 'l '70 
,, . -: "~ 
ndryshohet ne, tri 
C ~, 

Fr. ark 280 

H. DelYi'la cl. v. 
Ministri i f inaocavet : 

M. Tutulaai d.:v. 
Ministri i Ekonomis Kombëtare: 

Mma Juka d. •. 
z-oc.u I. 

• ..,, • •, I~ ,,, ~ t.rilL-~ . •L~: •-•i t 
. . . ~ .' . . 9MR'wu 1 ~onpp._ ve •°l·,~t~~~~rii"j~":e Kffe"Mfnfstris Nr. 295-XII· date'-•'4-Vll-2•: 
Si ndingjoif dhe pelqejë vendimin e Këkhillit Mioistruer me di. t, 4- 

~-. · ·,·1r 
••. ,,.,<, ;''-•· u~ "t;r.~ •;·,o E Krf E •i:-o,lN ,.1.i i u , ., 11, 

11·~ 1,J~~lr.11;-dK~ zh1timin e Dekret- Ligjit mbi ndryshimin e kiadrit të 
~rlil,1t(rr,~~••rin1er1~. 

' .. ',,. ~~. ;. .•.. . 
Tin•i~ fllf 9 Korrik 192'. 

Z or G~·"' -i~ v. 

Ministri Fioaocavet 
M. T ntula11i. d. v. 

~ 
Këshilli 11,inlstrue, .. 

I. Mbi _r,r~~Ji~trimin sf shtet~• 
o .s~qiijf~ r;; ir1_Z.A.Shaqir Haj- 
I 1 r1,1,M,~1J ut , 
l·n1011V~n~CJ1,tit 6J;J,. me 2'f..f: 1.929 
I KëshilliHMt~~~~r në t; mblt dhj,eu 

l' t lii të sotMIJmUë! :ptbajt~°t nfn kr~.~ 
sia e Z. Hlqmet Dtlvina, Zav. Krye- 
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ministr, Ministr i Dreitësts e Zav. 
Ministri i P, ui' Mbrendshme, me anë 
tarë zz. Reuf Fico, Ministri P. të Ja. 
shtme, · Abdurrahman Dibra, Ministr i . ' 
Arësim«, Milro Turulanl, Ministri i 
Financave, Salih Vuçiterni, Ministri i 
P. Botore, Musa Juka Ministri i Eko 
mis Kombëtare, tue pasu o në bisedim 
shkresën Nr. 2536 d. 23. Vll.'29 të Mi 
nistrts P. të ~Mbreod-ëshme, vendosi 
t' autorizohen zyrat kompetente me 
bamë gjith veprimet e duhuna për re· 
gjistrimin e Z: Snaqir Hairullahut nga 
Peja e banues në Tirani! në nënsh tet 
sin, Shqiptare, mbasi aji gëzon të drej 
tat 'e caktueme prej ligjit per këtë që 
qëllim. 

Sekretari i Përgjithshëm 
T. S. lenica d. v. 

Mbi çrregjtstrimin nga 
sbfotsht -<slt4iptare e z. 

l : · .. '. . ~. ;t : .~ 
. Ndoc Shcldis 

Ven~im_'Nr. _630- me 24.V[l.924) , 
Keshilli Miniatruer- në' mbledhjen 

e · tij të sotëshme të mbajtun nën krye 
sin e Z. Kostaq::Kotta·, · Kryeministr e 
Ministri i .P.'. të Mbrertdshme~ me.anë 
tare ZZ. Hiqmet: Delvina, Ministri , i 
Dreltësis, Rauf Fico M inistr i .. P .- të 
Jashtme,· Abdkrrahmari·Dibra, Ministri 
i Arësitnit; · Milto Tutulani, ,Ministri i 
Financave: Salih Vuçiterni _Ministri P. 
Botore, Musa Juka. ~i~Js!~i i !:~ono 
mis Kombtare, _proponimin e brmun 
shkresën ~r. 216,[ datë 20.Vll.929 të 
Miniatris P. të Mbrendëshma vendosi 
t' autorizohen zyrit .~ompetente me b~~, veprimet e." d~h_,un'l. P_~f. çrr,~~ji 
strimia· li1a_ 11_ënsh_kt!ls .Sbqip_tf!re~t.t#. 
N'doc Stfeldis· ifga• Shkodra. mbasi' 
p1·st'a'"n(t!zet v;~·t qi 1ti' 1ndodfika 

shftlbl~ të Mbr.e't~is ltaf,•ne. dh~e ·iffi 
· ~ (. \ , \' r. '" r 1\41 \; 1 -"I r- ~ "t' l • 

Shkodt'r nuk pUkli' kur farë · pa!Unie 
· i''II~ 61• "''fi !ffi"· .. J f,r l,trt,_ (""rl'IT4~ duie 1' u sfitruar k1 _piker,snt' dtspo- 

a) Lloji, pishë t'in3chekslonume si 
ato të rriedës (Sita). 

b) Masa, gjatësi metro (I) cirkon. 
ferenca . fundi· o:67 me 0.50, ~h\•ii! 0.35. 

6._ Largësiia e shtyltavet njëna· prej 
ti rës nuk do të jetë mase 40 1111tra 

1 pë rruga të drejta. 
7. Mbassi sb tylla t në fjal.ë dot për· 

dorcn dhe për rriëdë të pergjit~shme 
fijet, e Pollciës dotë lrëloji:ië sipër tra- 

zitave të paragrafit të fundit t' art. 11 
të Kodit Civil dhe duke u larguar nga 
qëndrimi në Shqipni, 

Sekretari i Përgiithëshme 
T. Selenica ti. v. 

Shp. e Drejt. P. Po 
stelegrafave 

Adiudikat për ndertimin e 
vijave telefonike të policis 

Kshilli Administratif i ksaj Drej 
torie së Përgj. me vendim Nr, 17 me 
23 Korrik 1929 vendosi qitjen në pa~ 
sim të ndertirait të vijave telefonike të 
Policis në kryeq9tet me konditat posht 
shenue: 

Vehet "në paksim godia rishtazi e 
rrjedës Policies te Kryeqytetit me JS 
qendra, me gjatësie vijash km. '41, me 
fijë dupël, si mbas planit e lidhievet 
ti! bashkan:jitun. .., 

1. Sipërmarrësi lejohet. me , kalue 
fijet e · pelicies neper shtylla çemeato. 
jet Qi përmbajnë fijet telefonike të 
Administratës P. T. T. tu] i vee tra- • ,, cime tes i '· 200: 
versa hekurit baras si ato të rriedës Tel 2 mlm rrotull ,\. 28 
përgjithshme. ~ . Izolator copë J '"'"' 760 

2. Nji travers, në rasë qi nuk·· i Tel gome rt u tuli • ' _ 1 r io 
përmbledhë të gjitha fijet, sasia e tyne Me qi nevoja aiht e ·~gurlsfl~ë 
dotë shtohet prej sipërmarrësit, në afati i dorëzimit C iktohet 'p(!f O!: 1n 
formë të st1oe tjerave lihc. në qoftë Gusht 1929. . 
se i teprojnë vende. Offerta1t do ti 'r'araqftln: në zirfa 

3. Izolatorat dotë jenë prej bru'111it: të mbytruna e ti! vuTosuna . deri. ml 
të ,ofrt në masë e formë të at,ne qi vone me 13 Gusht së bashkut me 

' . ..,. " .. . .. , : . . ......•... ,, , 
ndodhen _në rrjedë, dhe dote vendosen letër dorzanln' për fr. arë !3000 (T,i- 
të oirime ·~e squler ose me pluhun mij) e eventual'sh' me;·c:1oktflife11lW"i>ro. 
porselenit, vuse mbi eotësien ë' frn~itifruistfVnb~ 

4. Teli · q/·-ctot~ p~rdoret, ka:· me kesl punimesh. 
lkenë hdu~· 1 ·g;tvinizoëme '(me 'zia- Dorzsniia 'duhtl ~ f~nf b~nliare. 
ko)" dhirTtr·, .itn[m, lloj qi përdoret I Ofertat do të' çilen afie~'-t~ Gash1 
për (Rcllitifnikacion) e lo (industrie). ora to p, d. pafa. Kshirt1i' Ndfohhs- 

5)' Ç' prej Stationeve të Policiës trafiv: ti DreJtorls Përg]. ~- T. T. 
deri _JS-40 __ metër s Iër shtyllave rrje- l , Inf•o.·rmar.'i''mA ,e pl<)ia ,i;~.nci ie m.e .• 
dës P. T.~ T. dorë ngrehen vija të reja rren në OreH~tie' të Përgf. të P. 't. 
nfe. s'tr_t!ll/~{uni me lloji e kondita,.:e·l'-1· T. k~ · mnndtt! ;Hifet dhe'ptani i 'rrjë. 
p~ht1'sheniaeme: · ' h \ dis"' ne fjalë: · =:' 

versave të hekurta me 8 faotatora. 
6. Shtyllat drunit dorë 'ng,itcn në 

dhe jo ma pakë se metër 1.50. 
,. Koha. Rrleda dote jett .~. krye 

me mb.renda pes jave ç' pf~i dates 
lëshimit. 

I O. Sipërmarrësit qi n1JdtHt1 kttf 
shkencë; preferohem. 

11. Pagesa, ka me u bi ,1Jlr,Qjlherë 
për sa ioxhenierl i Admlnisrretës Pos 
telegrafës ka ms dhanë rriporten I 
të marrunit në dorëzlm.Ië vijavet. 

12. Materiali qi_parashifet i nevoj 
shëm ·ptf ketiftfsttlm asht: 
Sht91la cope 12& 
Hekura për shtyll drunl' 180 
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•.Basqyra -*r~g-~¢.~e e ngjarieve~~~ri~~n~le në mu iiln Fruer -1929 
' .. , •' e- 

PLA .. GOSJE 'M sv E. T JE I ' 
4 •• v· R A~ J.E .!Cl> VJEDHJE 

lCI) c:: . . ' 
1,;._ Qar.ku i.. ie ' . r ~ J 

t '" 
lU I » " lei) '4) . .~"l> 'o. w C I ~.- (IS =- i.i.i: i c:: •4''bl) - b«I • ~ .• 1111 Prefekt <U (I) ••• CIJ o·- ·-r "' • v E ·::-- ::s ·- ::i ~ - ... s. i:i; .-.. .•..• 1> •G,) st-=~ .!! .!!:." .• ~ . :! ·= e.~ cu ••• ~ •.. ' ..., . "' . . Cl ••• ·-t- .c Dr,,. ·= c- ~-~ -.:.~ S:Ut.. '.C' ~O'J"'.C u c..~ bl)"' ... • :cu - o. ... "O 

I ,U 'U Cl) ·c::, cu cu- ...:. o:s·::: ~ -/,fN' o ~~ , :E e E > ë"' E V I,,, C: u 
lCI) I lei) . ' > •.. > C C: 

3 I - - - 1 - - - - 10 
2 - - .•... _ - 1 1 - -- < - 2 • - 

2 
2 - - - ,_ - 2 l 

•2 2 - 1 - - - - - 2 2 J 
1 . 3 I 1 ~·- t_ - - - - 1 1 •• 
1 1 I - - - - - 1 - - - 2 . - I 3 

5 - - 1 - 4 - - 1 11 
- - - - - - - - - - - 6 

4 5 ~ 5 3 2 - 6 6 - 2 1, 6 21 
.- ..••..•. _~liii 

Vlona - 
Dibra 2 
Tir11na 
Duns i 
Elba~o 

lJ Olieokaster I 
Berati 1 
Koxça 
Shkoder 
Kut~s 

·Shuma 7 

Shp.: e - &jyq•ve 
Ankan 

p;,sma e një palë shtëpivet me 
dy ~~boma e me hobor te oqodh1:1,ra ~e 
lagjen Gori,e të qytetit Berat ~ufif)Jar 

I ,o { ., _.._\. 

djathtazi Leonidha Qs,pi, msjtµi shre-1 .. . . 
pia ., ~~~es, mbrap~ Frosioa ~i.t~u~lt, 
PfrlJ¥a,,udhc_. 

Pasunia e sipfrshenuar p.r_onë e 
Bus.~i ~.ikQJl'f t>,.ou~s ne Berat .e J>ef· 
nguJr_ Pf~j ~kr~djtor!vët Thoma _e:~pi. 
ro Kplaqt,~~Jl B~ati kundrejt derës 
prej p~a.e~~e .e1~i~~hU!_.oapolooave~ 
ari, ~~-~ 'llbasi de!.e~ , n~ fjale_ ~~k j~ 
ka PHJ!~t s~do H~,afati :~ p~gir~H,ka 
kaluar si mbas veadimit t{~ Kr.1i~ise 

l . -- 

Permbtff.tnl~, ,, Beratit ~l?tma e •hte. 
piset ~l~ ijaie ~ife,t ,per.- me 11 shit ~ 
aokan .. ~he s)litj;t .P,toylzor.!! _ f11lpn pesë- 

••. ' ' '.,f . 
m~dhie~ dite pa•., botimit te, kësa] 

• •• ~ ~ .• , •. a.~ .•. ' •••.. 

shpalllejç ~- •l;l;J~r.en. ~rt~re,,, dhe 
mbarq_n .Pfl .i(Ye t~, trJ~hJe~; qi fi!v et, 
dhe •¥L ~efjniHvj,i fillon, _qy~h t~, ne 
sermen e mbarimit te ara tit të ,shitje$ 

provizore dhe mbaron o! •krye· ie pe 
--sëdhleti ditëvet. 

Pra kushdo qe deshëron për me 
i ble, te prezantohet para 'Zyres Për 
mbaruese të I Beratlt mbrenda '!afateve 
të shenueme sipri 'për të 'dhenë oler 
ta,t. 

Berat me 19 Korrik :1929 
'· Përmbaruesi 

A.N K A~N Q 

107 pjesë mbi 144 pjesë (107(144) 
U! oj;~ shtJ!pie ~n~odh~r në lagjen «_Mu: 
r at Çelepie, të 8erat!t, e kufizuar 
11 I ~ • I I • ", · • • 

diath,az1~ ·Nabile;Myfti, ,M~jtazi _Mu- 
rishtë re Bos tao,, l!l.brap~,babçeia--e , të 
zot, përpara ruge, 

Pjesët e ~pe~u~me t~;shtf)'ist 
në fi"1ë. P!.O,Dë,:.~. _.,4linur~ ,AzmL:· Bej 
J anint:S-1e1 _~ote!tu...-:fek ,kredjteri Zibnl 
Çipi ~~4!ejt ,:fetës ,prei: ,ojëqint" e 
tetëdherë 8!1DO\on~ •. ari, ~be masf~de~ 
ten në fja ~ n_u~ëi ja°\ ta paguar.•~ k'te. 
d_itorit ?ibnl (.;ipk•,nga}Be.1ati,. sado 
qe afati i p.gi~it. ka, k~luar,-_ si111bas 
vendimit te Krpeslse Perfllbad11it··,u.~ 

Beratit., nxi ren ~nlfa6-J(an'tper nfe;u: shit, 
dhe shitja provizore e-vplesëvet te 
sbtepisë në fjale tillon.pes-mbëdhietë 
dite pa; datës të botimit të 'kësaj shpa 
ll1eje në "fletoren Zyrtare. dhe"mba 
ron në krye të tridhjetë ditëvet dhe 
ajo definitivja fillon 'cjpsb të neserinen 
e mbarimit 'të afatit te shitjes provi 
zore dhe mbaron në funt tël-'p~sëinbë 
dhjetë dttëvet, Kushdo' pra -që. d~ihe~ 
ron për me i';ble, të prezantohet për 
para Zyrës Përmbaruese - të . Beratit 
mbrenda afatevet1 sheoiaem si pri, për 
te dheaë ofertat e tij, ' 

Berat me, 19, Korrik 1929 
. Përmbaruesi 

Shpallje 
Në· bazë t~ vendimit e zprës Për· 

mbarimit pranë' Gj. Pii.limit, Vlorës me 
29.7.9291sh1tet ne a<!judilat ''rtie' 112 
pjeaë - !4- pfe1l në 'vegfat. e ·Miqioes 
Vafit rqe ticlodhën 1ile tok:Slffl ~ MiIOe 
rishtin :nl! ·Lagfe·o të Vreitea t~ \rlor~s 
tit perltert .pref.:nje' ~~IIJi me ·ta1.: pre 
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dhe kstër cilindra e nje furatë. 
Ne gjyqe qi rrodhi u provue nga 

procesi i Policies si dhe: thaojevet re 
bame pira gjyqit lë pandi:huoit Rama, 
zan i cili 1: pohoj plotsisht paktin qi 
i atribohet si dhe nga -mucgeea e U! 
pandehuove Lon, fati me, Kadife,· Ha. 
mide e Hava u provue 'se efektlvisht 
kaa Jypun ne .. tregun e Tiranës, Sa 
për të paodehunin · Zan Elbasanin me 
qenë s. u konstatue se nuk asht ne 

Në emin të llfalt Madh•i~• ,ë Tij I gradë qi të punojë nga shkaku i ver 
ZOG f me Vullnet të popullit Mbret bërlës komplet [përgiithsisht) nga e 

cila vuen, giyqi vendosi shpëtimin e 
tij me qene se fakti nuk formon kon 
travencion. 

Ky vendim i deklaruem me 28.V.29 
mund të kundërshtohet e lë diktohet. 

Tiranë, me 10:v1 929 

Shitja fillon qysh oga data e boti- 
mit në fletoren Zyrtare e mbaa tre 
dite. Pra kush dëshiron për të vënë 
pej le të miret vesh me zyrën e për 
mbarimit të Vlorës. ose me kasnecin 
Ba.shkis. 

Vlonë me 29.7. 929 , 
Kryesekre1ar i Oj. Fillimit 

me der1re Përmbarlmi 
Akt-gjykim 

i Sbqipta"et. 
Gjykata Fillore e Tiranës e përba 

me prej Z. Alq'viadh Lamanit Nd. 
Gjyk. Fillor" tuke qënë gati si proto· 
koli1t Sekretari Asllan Lala në gjyqe 
qf rrodfli''6oiJisht e ite 'mungese e Iaq 
sisht në padiën e ngrehur prej Pro 
kuroris së Shtetit në ernën et së dre]- 
U!s botnore. 

KUND ER 

ARSYET,LIOJORE 

Kryetari 
F t C s ë 

Pietër Zefi, Fran z.n, Kol Zefi e 
Lulash Pema prej Pjetroshauit të Ka 
stratit dhe tash me banim të paditun 

Lon Dedës nga Puka e banues në jan! të pandehun për vidhien e nji 
Tiran~~- .. 2 (Fatime Hasanit nga. katu- pëndë Qeve të Haxhi Zeqirit r,rej 
ndi Kurdar i Matit. 3) Kadife Ibrahi- Ksmlcet, të cillët thirren para Gjyka 
mit, nga lagja Ali Bej e Tiranës. 4) tës Paqtuese të Mallcis së Madhe në 
Hamide Ibrahimit po nga kjo lagje Koplik me u prezantu në Degen He- 
5) Hava Ymer oia Lumaebanuesnë tuese me datën 24 8-11)29 ditën e 
lagjen e Re të Tiranës të pa prezen- Shtunde ora 10. p. d. 
tuar. 6.) Ramazan Zan Elbasanit nga Koplik më 16.7.1929. 
lagja Alt Bej e Tiranës. 

TE PANDEHUR 
Për lypje. 

VENDOSI 
Vepra e të pandehunve tl nalt she· 

nuem veç të pandehunit Ramazan fo 
mon kontravencion dhe i pothitet ne 
nit 503 të K. P. ku thuhet kushdo qi 
tuse pas fuq -në qi me punue kapet 
me lpnsie odeshkohet me burgim U! 
lehtë d.r: ft! dhjet ditë prandaj gjyqi 
vendosi d@nimin e tyne me nga nii 
dite burg ta lehtf. Shpenzimet gjyko 
re Fr. Ari 16 i n&arkohet U! deouem. 

Gjyqi Paqtues 
Thirje 

I quajturi Petro Ndin Bardhi ba 
nuës në lagjen Goricë të Beratit dhe 

Gjyqtari Fitluer· 

it h p ~ ·) J .j ,: 
Përmbi :.terkeseo e dhanun ,;prej 

Maliq Çomanit për prishjen· e '·kurO:. 
res me bashkshotten e tij ;Zybejde 
me parë b .. nuese në iarjen, f<o+ldbltc 
dhe tash me banim I të ipadituii. 

Për t'u prezantuarë+rë ' d1 '''pillet 
para gjyqtarit Iilluer të 1 Beratit ~she 
nohet dita 13.9.929 ore 19 rer k!rht- 
11im, 

Pra, me ·anë• ·e kësaj shpalljeje 
ftohet zonja e sipëtp~rmeitdur ' rtte''u 
prezantue para gjyqit·'Filhier n~ ,cfrtn 
dhe ditën e si përsh~nu~re;· petltffrf. 
drazi do të veprohet rië ' mung~e ai 
mbas art. 295 të sht li: t! P; te; 

dj,qtari iFfft~r 

Ftesë' 
Paditsi Mulla. Hysen Mulfaah~vi 

qi prei Shkodret paditi o_ë ketë Oj1- 
kati Mal Lekoevln prej Katundit •Vai: 
mosh e tash me banim 'të i rJa tdijtuo 
pfr detyrimin e tij me pagifnht'fe 
shumës koronasermit 782 1(shtat qind 
e tetdhet e tre) dhanun uba me ka 
maten e tyne që ag.i skattmi i afatit 
6-5-1929 e deri në pagim. 

Prandej në bazë të nene .•. e 26 të 
Pr. C. e 5 e 1 të Sht. së IJ të kësllje 
Procedure thritet me anën e fletores 
Zyrtare qi të prezantohet vetë per 
sonalisht ose me anën e ndoji përfa- 
qsuesi para gjyqit te Waqit te M. sf 
Madhe me datën 25,JX 929 ditea e 

rash me banim të pa ditur, thirret Mërkurrë ora JO p. d. pse në rase 
me u prezantue para Gjyqit Filluer. mos prezantim! ne bazë të nenit 631 
te Beratit me D. 13-9,829 ora 9 para të Sht. të 11. të Pr. C. gjyqi ka me 
dreke, për t'u : gjykue si i pandehur 
se me D. 6-6-929 asht rahur me Jot 
Spiro Sinjarin po nga ajo lagje. 

N~ rast të mos prezantimit të tij 
në ditë dhe orën e sipër-shënueme, 
ka me u shikue gjyqi në mungesën 
e tij. 

Berat 2J·1·9l9 

u shikue në mungesën e tij. 
Koplik më 27-7-1929 

Gjyqi Paqtues 

AN KAN 
I) Nje bahçe e ododhur në lagjen 

Omer Pashe të Beratit e kufizuare L 
Arat , Lptfpllah Peshqeshit dhe 5a• 
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dush Tepelenës, V. Vija e Mwllirit, J. 
P. rruge. 

- '"'r.r ~ 2) Një arë në vebdin «Kumsalle, 
te· Beratit e kufizuare L. . P, Shyqri 
Beqir, V. prro], J. udhe. 

3).2b e nië are nll veddin •Kam 
salle,. 1ë Bei'@_tite kul.zuarë: L. Avdu 
llah Effendi;rP, Lumi, V. udhë, J. ara 
e Hysen Senkës, 

4) 2l3 e ojë arë në K~~sallë kufj, 
z_~arë h··e J. ud~~.;~V;,dzoti, P. Kol 
OJ ergo. 

5) 2(3 e ojë are ,~e Kumsallë kufi- 
zua~ L. ara e. Rexhep senses .P. pe- 

. - I " 

rroi, J. •. lum]; V. arat e Selimit, Mus- 
l _,_,, ,<...,I. i.-'. J 

taf~~:e Vefik Numaoir. 
6) .tJ1 _e oje are oë ·Kamsallë,, ~e. 

rat, kufizuar L. A vdurahman Hanxha 
ri, P. ar~t ~ Se~lqi Hekurit, me pie- 

' . 
sëtarë, J. Lumi, V. Perit Efe111ili.' 

i - .,.. '[' r11 

7) 1(1 e 11Je arë· në ·Kum sallë" Be- 
rauf kufizuar L. Omer Hoxha, P. Hy 
sen · Sënka, V. Avdu1ta·'IEfendi, J. Ltt· 
mi om; 
___ Arat~ e .slpërpërrnendura me kufit'e 
aheaueme sipri, pasunl e l'v1us!afa Ha- 

san Nalbantit dhe I ,cili i ka pat lanë 
penk për. kundrejt det,es prej 480 Na 
solona ari, të-kreditorl Tas Jani Gji 
ka, dhe -masi delen në fjalë nukë ja 
ka paguar sado që ka ~alue afati 1 

pagimu si mbas vendimit të Xrpeslsë 
Përrnbarirntt të Beratirnx'ren për ~c 
u shit në ankant dhe shitja provizore 
e tyre fillon . pesëmbëdhjetë ditë · pa 
datës t~ botimit ·të, kësaj ~shpallj~je në 
• Fletoren ZY.rl~re •• dbe mbaron në krye 
\,ë tridhejë ditëvet, dhe ajo definitivja 
fillon qysh të nesermen e mbarimit 
të'..atatH të shitjes provizore dhe mba 
ron në krye. të pesëmbëdhjetë ditëvet. 

\Pra kushdo që desheron per me i 

I 
ble. mund, t.me: u dreitue ne Zpren 
Përn\b11ruse të: Beratit mbrenda afate· 

I vet sipërshenueme, 
Bera·,··me 20 Korrik 1929 

I' -. - .>,. -- 

Përmbaruesi 
AN-KAN 

Gjysma ë një ulliri të miellit me 
dy syrës ndodhur në katundin Kala 
Lahutë, k.ufizuarë me një anë me udhë 
dhe me tri anë i ·Hti, 

Pasuniia e sipërsbenueme pronë e 
Sal:>ri Shabunit ·toga Kula-Lshste e 
penguare prej kreditorit' Ttianas Shy. 
tit oga -B~rati kuridri:jt derës pre] 
gjashtëdhiet e pesë napolona 'ar], dhe 
mbassi deten në fjalë nuk i a ka pa- 

. guarë sadoqe afati i pagimit ka kahie, ~ 
si mbas vendimit të 'Kryesis së . Për 
mbarlmittë Beratit gjysma e mullirit 
në fjalë nxiret n' ankan per me u 
shitë, dhe shit.ia provizore fillon pesë 
mbëdhiet ditë, pa. datës së. botimit te 
I • •• ) ' ._ • • ~ • I ~ 

kësaj, shpalljeje në II Fletoren Zyrtaren 
I, ._ '( - _....:~ 

dhe mbaron në kry të tridhlet .ditvet, 
, - 4 

dhe aio definitivja qysh të nesermen 
- I. • . ·- 

~ mbarimit t' afatit të shitjes provizore 
- .-J. •• ; 

dhe mbaron n~ mbarim të pesmbëdhjet 
ditëvet, 

l j '. 

Pra, kushdo që deshëron për me e 
ble, te prez;lD\oh~t· para zyr~~ .për-, 
mbaruese të Beratit brenda afatevet 

• j • • ' ~ ' ' - - 

të shenueme slpri për të dhenë ofertat. 
Berat, me 1~ Korrik 1939. 

Përmbaruesi: 

Sbtypshkroja "Nikaj,,· Tiran·e 
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Vjeti i VIII. Tiranë, e Ejte 8 Gusht 1929 Nr. 43 

M B K EjT N I ]JA 

Fletorja 
Sl1QIPTARE 

Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshrne 
PAJTIME: për nji mot fr.ar 12 në li Drejtimi: Drejtoria Fletore11Zyrtare /I Nji copë e javës fr. ar 0.25: nli cop 

Shqipni ; fr. ar 20 )ashta r I R A N E I e jav~s së kalucme fr. ar 1.86 

PERMBAJTJA 
Ligjë e Rregullore : I 
Ndreqje gabimesh 
Dekret lij?:jë për përdorimin e fondit 
të huas për punët Botore. 

Ligji e Rregullore 
Ndreqje gabimesh 

Në betimin e ligjit 29 maj 1929 
mbi Administrimln e pasunis e të kon 
tabilitetit të Shtetit, botue në "Fleto 
ren Zyrtare., me 18 te k. m. Nr. 39 
jane bamun shum gabime shtypit prej 
të cillëvet disa nder to me ndryshime 
e sa tjerë japin vështirësi të madhe 
në kuptimin e ligjit. 

Këto gabime shenlohen këtu poshtë, 
me lutje qi të përkujdeset sa ma parë 
ndreqja e gabimeve (errata-corrige) 
dhe të botohen në ,,Fletoren Zyrtare •• 

Art, 6. - - Paragraf I. 
Në vend të fr. ari 5090 duhet me 

u vuemun fr. ari 5000. 
A!t. 12. - - paragraf i vetëm 
Në vend të fjalës parapame duhet 

vuemun pa-parapame. 
Art. 15. - -- paragraf i vetëm 
Në vend te ·. fjalës shtohen duhet 

vuemun shtrohen. 
Art. 25. - - Parsgrat i vetëm 
Në vend të fjalës t'aktuvët duhet 

vuemun t'arkavet, 
Art. 26. - - paragraf i vetëm 

Dekret-Ligji 
Për perdorimin e fondit të huas për punët Botore 

Art. 1. Fondi i huas per punët Botore kontraktue në mes të Qeveris 
Shqiptare dhe të Shoqënis per zhvillimin ekonomik: të Shqipnis {S. V. E. A.) 
në bazë të Konvencjonit 29 Maj 1925 perbahet prej shumës fr. ari 65.768. 
680.75, e pjestume me këtë mënyr: 

al tr. ari 50.QOO.OOO - hua e marrun; 
b) ,, 15.768 680.75 fitim i bamë prej kursit të lirës. 

Art. 2. Shuma e fr. ari 50.000.000.- asht e pjestume në këto kapituj: 
Kapitulli I. - Ruga 14.218.028,67 fr. ari 

,, II. - Ura 10,495.175.08 ,, 
,, III. - Limane 6.629.568.- 
,, IV. - Hekur Udha 

•• 

V. - Ndertesa Qeveritare 
VI. - lrlgasion e kanalizim 
VII. - Permirsim, bakri e bujqësi 
VIII. - Studime 
IX. - Të prishunat per nevojat e 

Shtetit me 192.S 
Shuma gitthselt, 

3.300.000.- • 
9.745.732.25 ,, 
3.000.000.- • 
1.000.000.- ,, 
611.496.- • 

1.000.000.- ,, 
50.000.000.- Fr. ari 

,, 
,, 
,, 
• 
• 

veprat qi i perkasin se i cillit ka- .. - 
pitull, janë të shenjueme në aneksin A. 
qi asht pjesa e pa dame e këtij de 
kret Ligjit. 

Art. 3. Shuma e fr. ari 15.768,680 
75 simbas art. 1 germa B. asht e 
pjestume si vazhdon: 

A) fr. ari 3.702,928.60, fondi per 
doruem per pagesen e anualitetit si 
mbas Art. 5 të konvencionit :29 Maj 
1925; 

B) fr. ari 1.000.000 fondi rezervet 
per irrigasjon e per kanalizim: 

C) fr. ari 11.065.752.15 food re- 

zervat per veprat e fillueme e per 
vazhdimin e rrugavet Mtlot-Mflt Dibër 
Shkoder- Pukë-Ura e Vezirit, Tiranë 
Elbasan, si edhe me i ba ballë fondit 
studimeve në rast të nevoles' 

Art. 4. Në rast qi fondi i rezervës 
fr· ari 11.065.752.15 si mbas art. 3 
germa C, del ma i tepert se sa asht 
nevoja per veprat e fillueme e per 
kompletimin e rrugave Milot-Mar-Dr 
ber-Shkoder-Pukë-Ura e Vezirit. Tiran 
Elbasan, ky disponibilitet mund rë 
perdoret per konstruksione të reja, 
per tu caktue me vendim të Këshillit 
Ministruer, 
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Dehet të jetë në këtë m~nyrë: dhien Financjare e ate morale (reso- : 
«Ushtrimi I.nanclarë Iillo o me I cooto mo-al ) ti' ges-ionit të huas edhe : 

prillë e mbaron me 31 mare të vleës të excku imit të vepr •• ve qe prej f11li- 
ndjekëse. ml; deri me 3: Marc 1929. 

r • Per kohen e ardhme, përmbledhja 
Art . .:18. - - paragrafi I - ka me permbajtun veprimit e ba-ne 
Duhet me e nd-r qun në këtë më· në kolu n c ush rimit Fmanc.ar pre] I 

nyrë: Prill ct .ri -ne 31 Mac -ë çdo vitit 
" .•... komunikojnë Direkcjonit edhe ka me iu paraqit Pi. rlamen it të 

të kontab.liteiit të përgjiihëshem de c.tnnn s~k!juni i zakonshem. 
mentat per J)ip11imin e budgeti: . , .,, Ar. 6 Abrl~gohcn d spozirat e 

. kunderra me ketë Dekret-L'glë, c c:11 
. Art. 45. - - paragraf 1 fu hyn në fuqi prej ditës së st-pa ljes në 

ndtt - Fletoren Z1rtarc. 
Në fund të këtij paragraf mungon Art 7. Ministrija e P. Belore edhe 

fjllla re gjistrim. a.jo. e firanc_avet ngark?iect me zba- 

A t 47 f 
. d të ttml'I e kësa] D. kret L1g1ë, r . . - - paragra 1 y K . . • ryemintstr! e 

Ministri .i P. "Mbrendëshme: 
K. Kotta d v. 

Ministri i Dreitësis : 
Në vend të n. 32 duhet vue n. 53 ! H. Delvina d v. 
Art. 52. - - paragraf i dy,J : Min,stri i P. fJ Jashtme: 
Në pesti a rresht në mt; të O? ff a- i R. Fico d. v. 

lëvet cilli e nuk duhet vue kuer, 
Art. 55. - A•ht p -riashtue para 

grafi i dp.ë i cilli asht në këtë më 
ndyrë: 

Funkclenarët e . deleguern janë - ~ 
,,personali~!!t phgi.eg}ës për shpenxi- 
,.met e urdhnueme 'prej tyne si edhe 

r- 

,,për rregullaritetia e pagesavet të 
,,disponueme ose të kryerne». - ~ 

Art. 62. - 0 
~ pa rag, of I. 

Asht përstitun fr~za: të detprimevet 
cqë i janë ngarkuern prei sherbimeve 
.të tpne dhe janë. ,, 

Art. 68. - - paragraf i vetëm 
Asht përsritun fraza: ;;: 

,,Minist~Ivet përkatëse dhe i nenshtro- 
het kontrollit të , •• ,, 

2 

Mbas Ijak s Art. r.uk asht vue n. 9. 
Art. 49. - - paragraf i fu- 

ndit - 

Përplestimi i 

Ministri i Arsimit: 
A Dibra d. v. 

Ministri i Ftnancavet 
M. Tutulani d v. 

Ministri i P. Botore: 
S. Vuçitërni d. v. 

Min lstri Ekonomis Korsbëtare 
Musa Juka d. v. 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarve 

Mbi proponlmin e Krvernlnistris 
Nr. 1452 datë 27-V,929. 

St ndiglo.ë dhe p.lqdë vendimin 
e Këshillit Mtnistru"r med uë 27 4-!l29 

? CB:KRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligjit mbi pJestimin e huas se 50.000 
000 M11ioneve. 

I iranë, me 25 Qershuer 929 
A. ZOG 'J cl. v. 
Ar.ek· 1 (A) A 

huas së 50.000.0GO 
Kap. I. RRUGA. 
Rruga Shkodër Pukë-Ura e Vezirit Grup .. I. 
Serpentina Çoroqaf 
Rruga Tiranë-Elbasan Grup I. 
Rru2a Milot· Nlat-Oibër Grup I 
Rruga LushnieBrustar 
Sistemacjooi i-Rrugës Durrës-Tiranë 
Pjesa e Rrugts Krue-Burrël 
Për kornpletirriln e rrugavet: M1lot-Mat.pib!!r-Shkoder 
Pukë- Kukës· Tiranë- Krrabës-Elbasan 

Shuma e p!!h:iithshme Kap. 1. 

Ka: II. URA 
Ura e Matit 
,, ,, Buenës 

.. Urat e vogla Shkodër Grup I. 
================t ;, : ,, Vlonë - ,, - III: 

,, ,, Shkodër > U. • Shkolla Mbretao1 e 
,. ..._ ••. '- L \.. 

Ushtarake 
Shpallje për konkur 
I) 11.'tr vjetin :• ardhshëm Shko. 
Art. 5. Në çeljen e parë t~ zakon- 

shme të Seksienit Parlamentar, Qeverija 
ka me i paraqitun Parlamentit permble- 

,, 
" Korç!: _ ,, L 

,, - ;, ·- :. ,, JI. 
" 

" 
,, ;, ,, lii. 

,, ,, ~ ,, IV. 
" 

" 
,, ,, ,, .;v. 

Ura e Darcit 
,, ,, Kud~iqit 

Fr. iri 127..H0.98 

" 170.250.- 
,, 6B3.175 50 

" 2.8l7.000.- 
,, 1.049.0lS.- 
It 600;000.- 
,, 160.987.19 

- 
,, 8.600.000.- -----··· ---- 

Fr. ari 14.il 8 02~.67 

Fr. ari ~ 900 000 .... 
,, 148070.- 
,, 151.206.- 
- ' .5.5.825,- -,.•, 

" 
" 194.563.44 

- 
" 41.210,- 
- '-= '149.f,90.- " ,, 31.307.30 

,, 113.015- 

" 
:~. - J 19.890.- 

" 80.259.27 

• 230.692.- 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 8 Gusht 1929 3 ·----------------·---- - -- --- .••.•........................ . ------- -- - -- - - - -------- ------------------ - - - --- - - ------- ------------- ------------·- - - - - - .. - - - - .. - - -- - - - - - - - - - - ..• ' 
llu r 1939 1930 hapet njl konkurs me I Urat e vogla Barat Grup I. 
tituj studimi për pranimin e 10 nxm 
save për në klasën e patë të kursit 
specia! _prej dy vjetësh për ohcera 
të Xhenios. 

2) Munden' me marrë pjesë djel 
moshat qi mbajnë nën-Shretsln Shqp 
tare. 

Moshën prei 17 - deri në 22 v] eç; 
b) Atta qi [anë të palosun me 

zhvillimin të .mirë organike dhe me 
aftësi të ne_vojslime e të _duhun për 
shërbimin ush tarak. 

c) Ata qi s'janë të martuem; 
d) Ata qi kinë Ieieneatlt apo në 

mungesë të lcëti'i te natës ose të Tu 
torit (mproitësir); 

e Ata qi slanë përzanë kurr pt ej 
Shkollaeet të Shtetit për sjellje të 
keqe. 

f) Ata qëzotnoinë titujt e studi- 
mit të përrnëndun në Nr. 3. 

3. Për fl!_: marrë pj ~ sf në kon. 
kurs nevojitet kandidati i"ë ketë së 
pakut nji ndër ·titujt e postit shënuern 
tituj të Shk~~~\'i_Suheriore: 

a) Diplom.eti''"i:s.emimaturës (klasi 
ke ose Reale) !ë _nil;. Gjimnazit Shtet- 

,, ,, Lushnjes 
,, ,, Bablyshit 
,, ,, Gjeles 
,, ,, Leshts 
,, ,, Paioves 

Ura e Leshticës 
Urat e vogla Giinokasrer Grupi li. 
Ura e Buishtrlcës 

,, ,, Borshit 
,, ,, Mamurresit 
,, ,, Librazhdit 
,, ,, Elbasanit 
,, ,, Kotës 
,, ,, lzvorit 
,, ,. Babjes 
,, ,, Kamares 
,, ,, Ztbrakës 
,, ,, Dragotit 
,, ,, Topojanit 
,, ., Rrogozhinës 
,, ,, Brust2lit 
., ,, Ferrasir 

Urat e vogla Durrës Crup I. 
,, ,, 
,,. ,, 
,. ,, 

Ura e Kuçit 
nuer. 

b) Drt ... · - - "-1-. . . I Urat e vogt 1 rp omë ka 1m1 prej së tretës 
klasë në të _d}'t\Q.. klasë të Lyc,03 së I u'' ': 
K ~ . _ "- : I ra Paprit orçts. ..., _ 

, . " . _ - . . Urat e vogla 
c) Diplomë matur1te11 të Shkollës I I ,, ,, 

Shkollës ! " " 
Teknike të Tiradës. 

e) Diplomë kalimi prej te katërtra 
në të: pestën J~l?s~ të gjimnazit pr, vat 
të Shkodr~s. - ~ ' 

f) Dipioa1ë· ~actLni e marrua në 
nii Shtet të huaj e vlerniinjlshme 

4) LtRja-.JJ:_er P. ranimin në konkurs .. -- _· .... 
e tirmueme tl .. h~ tn! pullat e nevojsh- 
me duhc:!i_P,:> l:kje se k,andidati s'ka 
mbarue mdshën 2: vjeç, të dërgohet 
prej atit ose nanës 011e tutorit pranë 
Komandës "st( Shkollës Mbretnore 
Ushtarake. 

,, ,, 
" li 

,, ,, 
,, ,, 

" • I I. 
Vlonë " I. 
Kukës 

Elba -an Grup I. 

" " li. 

Gjinokas ër Grup I. 
,, " Ill. 

" )) IV. 
Vlo në " 11. 
Ber~t " li. 

,, 
" III 

Vlonë •• Ill. 
Ura e Leklit 
Ura e Permetit 

Shuma e përgjithshme e Kap. II, URA 
Kap. Ill LIMANE 
Pontili i Durrësit 
Ltmani i 

Shuma e perglithme kap. Ill Limane 

)J 184.442.To 
,, 63.392 - 
,, 59.117,13 
,, 293 623.65 
,, 489.208.50 

" 67.864 74 

,, 68.937.18 

" 299 028.96 
,, 91.5es.12 
,, 72.4B8.69 

" 74.88l.% 
,, 449.463,01 

" 211.412 06 

" 83.703,60 
,, 73. 111.82 
,, 64.632.18 
., 250.194 78 

" 134.647.72 

" 293.535.37 
., 95.375.87 

" 975.570.05 
,, 380.052.95 
,, 900.535.33 

" 94.720.80 
,, 52 118.40 

" 89 870.- 
,, 179.294,80 

" 380,9!3.- 
,, 653.750.- 

li 73.580.- 

" 178.600.- 

" 71.737.- 

" 120.750.- 

" 36.977.- 

li 43.084.- 

" 146.220.- 
,, 91.915.- 
,, 138.000.- 
,. 80.000. - 
,. 180.000.- 

,, 10.495.175.08 

Fr. arl 129.5G9.- 
,, 6 500.000.- 

" ~.620. 568. - 
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Ajo duhet dërgue me letër reko 
mande ose munt t'i dorzohet adjutan 
tit të Shkollës mbrënda datës 18 
Gusht 1929, tutja në fjalë duhet të 
përmbajë: 

a) Emnin, mbi emnin, dhe adre 
sën e atit ose të nanës QS~ të tutorit , 
dhe emnin e kandidatit e vëndin ku 
banon. 

b) Dorzanin v. o. Nr. 9) 
c) Listën e dokumentave që i 

bashka-ngjiten lutjes 
5) Seiciti kandidat duhet t'i bash 

ka-ngjiti lutjes dokumentat e posht 
tregueme: 

a) Titujt e studimit. 
b) Akt lindjen prej Shtetit Civil. 
c) Nii dishmi qi s'asht martue j Spitali Civil Tirani 

prej autoriteteve Admintstratlve. · KomanJa e lnfaoderis Tiranë 
d) Nii dlshmi për sjellje e moral 3. Kazerma në Tiranë 

të mirë pref autoritetevet Adminis- Zgjanirni i Pallatit Durrës 
trative, · 2. Kazhlna Ushtarake Tiranë 

6} Komanda e Shkollës në bazë 3. Shtalla Ushtarake në Tiranë 
të tituj vet të Studim it të paraqitu na Burgu i Tiranës 
prej kandldatëvet, do të bajë klastti- Zgjanim i Pallatit Tiranë 
kimi o të cilën k' a me e dërgue pra- Shkolla Teqnike Tiranë 
në Komandës së Mbrojtjes Kornbëta- I Burgu i Gjinokastrës 
re për vendim. 

1 
8 Mioistrina 

Për Klasifikimin do të merret pa- Për ndreqjen e depos së doganës Durrës 
ra sysh: Kazerma e Shkodrës 

a) Kandidatët e pajisun me titujt Kazerma e Depoja Usht. 
studimit syperior dhe në rasa nevo- t~ Grupit Mat. - 
je kanë me ,pasë preferencën mbi Shkolla Profesionale 
tjerë. j Për Kazermat e Depoja 

b) Ata qi kanë titujt e studimit Usht. të Grupit Elbasan 
të niinjishmë preferenca do t'i jepet Për Muzeum 
kandidatit me notën ma të mirë në PH eksproplilmin e tokavet 
Mathematik, Pallati i ri, edhe për zgjanimin 

Djelmoshat e zgiedhun, posa të e Pallat t Mbretnuer të sotshme 
lajmohen, do të paraqiten pranë Shko- I 
llës J\i1bretnore Ushtarake me 1 Snta- ' 
tor 1929, ku para se me u praouem 
definirlvisht, do t' i shtrohen vizitës 
mieksore. 

Ata qi nuk .kanë me qënë fizikisht 
të aftë, nuk do të · pranohen dhe në 
vënd të tyl'le kanë _me thirr të tjerë 
si mbas klasifikimit. 

Kap. IV. HEKUR UDHE 
Punime me rezhie 
Maqine e veglat 
Pjesa I, 
Pjes •• li. 
Ura mbi Limuthe 

,, ( • 

Fr. ari 

l) 

,, 
> 
,, 
,, 
> 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 
» 
>> 

» 
> 

> 
,, 
,, 

> 
,, 

> 

» 

Shuma e përglithshrne e Kap. V Ndertes i Q .verlrare » 
Kap. VI Irigosione e Kanalizime 
Penda e Kirit 
Për Irigasjone e Kanalizime 

Shuma për plotësim 
Shuma e pergjithshme e Kap. HEKUR UDHA. 

Kap. V. Ndertesa Qeveritare 
Depo Ushtarake Durrës 
Spitali Ushtarak Tiranë 
Kazerma Skenderbeg Shkoder 
Shtalla e Kazermës Skanderbeg 
Kazerma kundrejt Prefekturës 
Pallati Mbretnut: r Durrës 

Shuma e pergj. e Kap. VI lrigasjone e 
Kap. VII. Blegtori e Buiqsi - 
Përmirësim e blerje kafshës e Bagtish 

Kanalizime ,, 
> 

> 

Fr. ari 711:505.50 
1.130 043.78 
159.683.44 
356.119.20 
65.863.- 

,, 
,, 
,, 
,, 

876 785.08 
3 300.0000.- 

,, 
37.154.10 

355,238.45 
137.315.- 
125.478 72 
136.260.- 
485.000.- 
335.000.- 
723.421.40 

•• 205.765.23 
1.066.890.60 
215.336.- 
219.039.80 
223.888.95 
40.299.75 
95.000.- 
149 550.25 

685.000 - 
2,700.000 - 

100.000 - 
200,000 - 

"150.000 - 
200.000 - 

425.000 - 
50.000 - 

184664 - 
9,745.732.2 5 

180.325.39 
2,81967461 

3.000.000 - 

1.000.000 - 
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7) Shpenzimet e udhtimit për me 
erdhë në Shkollë dhe eventualisht 
për ata qi do te kthejnë ndepër shtë 
pit e tyae për mos· Aftësi, i ka seicili 
kandidat për llogari të •• vet. 

8) Kursi special për nxansat ofi 
cerë të Xhenios asht prej dy vjetësh 
prej nii shtator 1929 deri në 30 Qer 
shuer 1931, dhe oxansat qi kanë me 
mbarue me sukses kursin e nalt për 
mëndun do të emnohen nën-Togera 
efektivë t' armës së Xhenios. 

Komanda e Mprojtjes Kombëtare 
në bazë të propozimit kësaj Komande 
ka fuqi të plotë me përzanë të gltth 
ata nxanës qi nuk tregojnë zell e vull 
ndet në mësime apo në instruksion I! 

si dhe për ç'do shkak tjetër që ajo 
(Komandë) shef të nevojshme për mos 
vazhdimin e tyne ma në Shkolle. 

9) Kandidatët për t' u pranuem në 
kursin special për oficeret e Xhenios, 
duhet me dhanë oji dorzani të cilën 
detyrohen me shërbye I O vjet si ofi 
cera mbas emnimit të 1yne. 

Ky dorzani do t'i bashka-ng.itet 
lutjes për pranim (Nr. 4 § b). 

Komandant' i 
Shkollës Mbretënore Ushtarake 

Nënkolond. 
(Banush Hamdi) 

Shkolla MbrQtnore 
Ushtarake 

Shpalljen për konkurs 
I) Për vjetin e ardhshëm Shko· 

tluer 1929-1930 hupet nii konkurs për 
pranimin e 5 nxansave për në klasën 
e pare të kursit të rregullshëm pranë 
ShkolH!s Mbretnore Ush ta rake. 

2) Munden me marrë pjesë gjith 
djelmoshat qi mbajnë nën-Shtetsin 
Shqiptare. 

a) Moshën prej 12 d. ri 15 vjeç; 
b) Ata qi s'kanë gjymtime apo 

sëmundje qi mund-n pastaj me shkak- 

Kap. Vlll Studime - 
Shpenzime të bame 
Për studimet në vazhdim 

Shuma e përgj. e Kap. Vili. STUDIME 
Kap. IX. të prishuaat për nevojat e Shtetit me 1925 

Shuma e përgjithshme e të gjith Kapitujve! 

,, 311.476 - 
300.020 - 
611.496 - 

1.000.000 - 
· 50.000.000 - 

,, 
" 
• 
" 

Statistika e ngjarievet amzore për muejin Marc 1929 
Lindje Vdekje Martesa Ndarje Shprengulje 

Mash. Femna Foshnje Mash. Femna QARKU 

Kosovë 
Lumë 
Tropojë 
Elbasan 
Peqin 
Gramsh 
Dibër 
Mati 
Zerqan 
Berati 
Lushnje 
Fier 
Mallakaster 
Skrapari 
Korçë 
Bilisht 
Leskovik 
Kolonje 
Pogradec 
Vlona 
Himara 
Gjinokastra 
Perm et 
Del vinë 
Tepelenë 
Lib hove 
Kurvelesh 

\ 
Çameri 
Durrës 

' Kavajë 
Shijak 
Kruja 
Shkodër 
Lezha 
Mirditë 
Pukë 
M. Madhe 
Dukagjin 
Tiranë 

3 
7 
2 
38 
13 
4 

22 
75 
85 
47 
15 

42 
41 
41 
91 
6 
12 
28 
20 
li 
35 

1 
55 
Z5 
11 
I 

33 
16 
13 
7 

11 
37 
19 
8 
3 

17 
2 

HH 

nji vjeç 
poshtë 

2 
5 
3 
39 
5 
2 

18 
65 
56 
60 
25 

36 
33 
40 
89 
2 

15 
34 
li 
4 
26 
I 

43 
16 
16 
I 

4l 
36 
20 
5 
6 

41 
16 
9 
1 

19 
2 

105 

4 

3 
5 
1 
50 
20 
33 
42 
4 

95 
45 
4 

11 
25 
21 
21 
38 
3 

14 
12 
18 
8 
21 

34 
12 
3 
3 

25 
38 
11 
35 
6 

24 
23 
5 
7 

32 
2 
37 

9 
2 
35 
18 
20 
36 
2 

75 
26 
5 
6 

23 
15 
18 
25 
2 
5 
4 
5 
7 
15 
l 

20 
11 

I 
27 
22 
5 

29 
3 
16 
26 
6 
4 
18 
1 

38 

2 
9 

14 
32 
27 
9 
16 
18 
19 
45 
11 
6 

66 
9 

31 
33 
5 
3 
JO 
46 

1 
20 
3 

23 
6 
2 

25 
11 
29 
33 
56 
26 
45 
11 

2 
2 
1 
2 

2 

2 

2 
l 

2 

33 
3 

5 

l 

3 

3 

13 

2 

8 
3 

6 

5 3 
l 
2 4 

3 

I 
I 

10 
I 
6 

l 
2 

4 
2 

....:- 

4 
I 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
13 

1 

1 

24 5 2 

SHUMA 94 22 897 833 48 769 581 722 
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tue mos-aftësi për shërbimin ushtarak. j lsimërohen do të paraqiten pranë 
c) Ata . qi s· janë përzanë kurr \ Komandës së Shkollës Mbretnorc më 

prej Shkollave të Shtetit për ndonli , 1 Shtator 1929; para se m'u p anu.m 
sjellje të keqe. I detintivish, do t'i shtrohen vizlrës Në Emën të Naltë Madhënis së Tij 

d) Ata qi kanë diftesën e Shko- mieksore. Z O G I. 
lies Plotore të Shtetit. Ata qi nuk kanë me resultue tll Me vullndet të Popullit Mbra i 

3) Lutiit për pranim në konkurs altë nuk do të prarohen I! në vënd ~hqiptlrvet 
me pullat)• nevolëshme du.iet t'i dre]- të tynf do t . rnerr.n djelmcsha- e Gjyqi i Fillimit i Elbasanit (D. P.) 
tohen Komandës së Shkollës Mbret- tier •. si mbas klasifikimit. i Ionnu ·m im i- G yqtarit Fil or Z. K. 
nore Ushtarake o m e letër [rekoman- 6) Shnenz met e udhumit me ar- Dlimitrit isi Kry.tar i Trupit KolEgial, 
de ose munt t'i dorzohen Adjuta,1tit 1 dhë 11l: Shkollën dh: , ventualisht __ r~r dh- N Jih Gjyqtar,t FHt0r z. V, Le· 
të SMtollës mbrënda datës 18 Gusht-+ ata qi do të _kthejnë n~ë~er:_ sht:p.tt. I vanit e Av. R. ti~it si antar, tue qenë 
1929. _ _ : e ty'!.e per mos sftësi, t k-e s1:1c11t · gati edhe Prokuror i Shtetit Z. Y. 

Të tilla lutje duhet të firmohen kandidat për llogari- te vet. Ma lile e Sekretari R. Hoxha si p-oto- 
jo pre] kandidatit, por prej atit, ase : 7) .Kursi i rregul1sh~ pranë kolistë për m · kqyr~ padin e ngrehun 
prej nioës kur diali asht pa at, as , Shkolk>s Mbmnor~ Ushtarake asht preië Pro: urorlës së Shtetit I ik sle në 
prej tutorit (Mbrojtësit)., __ prej 7 vjetsh,11xlnsat qi kanë me e emën fr s~ dreltes botnore kundra të 

Lutjet duhët të k 'në kto shënime: "plot-ue · me sukses 1ë mirë do t~ da- pandehunvet në IJrra•i Elmaz HySe"I e 
a) Emnin ~ mbi emnin e ptincjes ltn n~~ Togtra ff k1iv të~ ushtris Sadik Kurm aga katundi M .rtsnesh 

(nanës, të atit apo, rë tutorit e vëndin ~ Shqiptare. ~ për vrasje o e Hasan Lam it Dem Ta- 
prej nga ashtë. Komanda e MproJtjl!s Kombët •• re hi-it e Ali Mullahu: nga ay katund 

b) Listën e dokunentave ~ i ba · në bazë të propozlmit. të Komandës dhe djegë sbtëpiën e ankuesit Osman 
shka-ngjiten httjes. Shkollës Mbretaore ka , fuqi të plotë Haxhi Merkurit, në gjyqi'min e rrle- 

c) Borzaoin [shi! Nr 8 me përza .ë te gjith 21a nxanës qi dhun rt munges- që të dy të pande- 
4) Lutjes duhet t'i bashka ngjiten nuk tr"tgojrë ~ell e vujlnJd në mësi- I huuvet t' paratreguem sot me 6.7:929 

kto dokumenta: 't met = në instruksionet si dne për I ma za ië te përbtshkta bo u~nish,~ ka 
a) Akt lindja prej Shteilt o-u, r ç'do shkak tjetër qi ai-O_ Koman~ë shef gjykuem : 
b) Titujt e studimit; t! nevojshme për mos-vszhdlmln e . 
) • h ., - . 11· 1 të ~ h ,-t - V f. N D I M c Dis mi-për lSJe Je e mora 1yne në S ko ~- 1 •• • • d ·h ~" ti 

· . · · d ~ ~ . , - ë Psisin e të pan t: unve ~\; arra 1- mire e vërtetueme prei Këshillit A • 8) Kandtdittët pfr ~m u ~ranue n ; . . 
• · •• ::-- -~ • - • 1 sun Elmaz Hyscn e Sadik ~uwt nga mintstrativ të Prefekturës apo të Nen· klasën e parë-të kurs1t të regullshërn, I . . . . 

- . . - • .. kr tundi ~ irtanesh st vrasës. me para· Prefekturës. do të .a~rn nji dorz iru me tE cll-n do .. . . - .. 
. - . · • . . melum të Hasan Lamit O;m Tahm! 5) Komanda e Shkollës në bazë të detyrohen me shërbye I O VJet st ' -"' 

. . - . . . . · - . . . . e Ali Mullahut nga ay katund edhe 
të tttuivet të lJ'llraqttuna prei k1nd1da- oficer mbas Cf!lOlmtt të tpn ·_. . .. .· . . H-,, hi 

·· • · · · · -:-d , . h- . lt st djegës të sh tt piës të Asman .•• X] 1 tëvet, do të bajë klasihkirntu e pram- _ Kjo dorznni o t t bas i{S:ng)I et - . . .. , . . ·k· ._-'-. f 
. . . -· ~ - M rkuerit rile qëlli en qt të ryf nm a· mit të cilën do t'ia dërgojë Koman- lutjes për konkurs. - .. . d · ·.d- -· 

· : _ nn e naltë përmen un pa u l{OOSt e- 
Komandant' i .;, ruem këlo vepër e fundi: sr dem,ënTe 

Shkollës Mbret~ore Ushtarake formues edhe cirkos'anca ~dësore 
N ë .n k o t o n e 1: · 

Shp. e Gjyqeve 
Letër-Gjykim 

dës së Mprojtjes Kombtare për ~ven- r··- 
dim. .. 

Për klasifikimin e pranimit do të 
I , merren para sysh : 

a) Ata prej familje te mh ë ; 

b) Notat qt resultoinë prej doku 
meotavet Shkollore, uhru edhe netën 
e sjelljes e të edukat~s fisike e të 

Banosh Hamdi d, v. 
të fajit të parë. Vepra e të përmen~~ 
nit fajtor per sa i përketë \irc1sies- i 
puthitet nenit 105 Nr. 2 të K. P. dhe 
për diezie të shtëpiës Nr. 330 § i li. 
të atij Kodi dhe mbasi ka shkaktuem 
rrezik në fetën e nierziës i takon edhe 
339 te atij Kodi si edne nenit 361 te 
K. P.~Prandaj në bazë të nenit 405 

moralit. 
- c) Moshe o;. e kandidhi!. 
Pielmoshat. ~ zgjedhuo p~ ·. të 

BKSH



Nr. 2 e renit 64 të K. P. për vrasle 
u vend ue nde- himi i tyre me vdekje 
dhe sa ptr djtgjë t' shtëpië . të O.; 
manit u vendos dënimi i tyre me nga 
5 vjetë burgim të rand: tue i sht.ie 
si pas nenit 3 ,9 po te ati) Kodi r,jys 
mën c nd shkimit d. m. t'l per çash- , 
tien e djt.gj€s dë iohen me nga 71/2 

FLETORJA ZYRTARE 8 Gusht 1929 

kanë vra me pakë minuta ma pasë j kale vendosi në mënyrë U! sipërtregue 
Hasan Laroin, Dem hirio, Ali Mulla- • me. 
hin, pranda] trup si gipkues rue u 

1. 

.Ky vendim asht deklaruem me 
67.929. 

bazuern në provat e sipërme edhe tue Elbasan me 18 7.1929. 
pelqvem rnejrimin e Prokuro.iës lo· Kryesekretari 

Pasunia e pa tundëshme e dhetar Z. Kemal Vrionit 
në katundin Jaruha 

vlere burgim t~- ra'lcill, tue ; shtue kë· Katund, Lloi i Tokës dynym Kufiet 
tij 11d shkirni edhe 1[3 mbasi faji ash: jaruhn Nii Copë Çaire 300 L. Korië e Frasherit Jaruh. v, Toka 
bern natën në bazë te n nit 361 dhe e Shty'Iasi: P. Hendeku i Boçoves 
kështu ndcshkoh.n përgiitl-ësejtc në J. Çifligu i Levanit Shaban 
çeshtien e dJegi~s me nga IO vlerë J .. ruha Korie: e Frasberlt 200 Kullotja e të 201• V. Ç'ffigu i Shty- 
burgim tt1 ra .dë. Por mbas' dëni n I llaslt P. [aruha. L. Tole a e Levanit 
me vdekje apsorvon të tanë dënimet J Shaban. 
të tjera i ml etet vetëm ndeshklmi i I ,. Korije. L. Korie t. Çiflikat të Levanit V. Ku. 
vdekjes. Por mbasi faji ka nziarë pa- ttotja e Shtyllasir. P. Udha e Per- 
ra. Por mbasi faji ka ngjarë përpara gjithëshme. J. Korija e Levanit. 
nji shtatorit 1928 në bazë t.! nenit 1 Dhttari i nalt përmendu, Z Kemal Vrioni nga Berati e banues në Fier 
të D. L. mbi faljrn me datë 19.9.928 nga të dherat e bimevet të vit 922, ka ngelur pa pague 1925 nji mij e 
ndeshkiml me vdekje kthehet n. bur- nente qind e njizet e pesë Fr. ari, pose kamatit të tvre, n' arken e Finan 
gim të përjetëshëm, Të dënucmit vi- ca vet të dhe tu; kenë se afati i let=r lairnëëimit të Zyrëa permbarlmit ka 
hen ne rdatim ligjor dhe ndalohen , kaluarë dhe de bi tori pagesës nuk i u p~rgjegj, prandaj prandaj pasunia e 
përherësishtë nga ofiqet publike si 1 sipër permendun qitet n' ankanë. Afati i shitjes së parë eshtë të 30 tridhet 
edhe i sekuestrohet pasunija e lujrë- di1ë tue fillue nga data e shpalljes në Fletore dhe afati i shitjes së dytë është 
shme edhe e pa luirës'ime. 15 ditë dhe Ulon nga e neserrnia e mbarimit t' afatit të parë, Pasunia e nalt 

Shpenximet gjyqësore i ngarkohen perrner.dun l'ogaritet më nii qind e tetdhet pjesë zotënohsn prej Dhetarit të 
t~ dënuemvet Fr. ari 38. nsl: permeudun, 

A R £ S Y E N A Pra kush është deshirues t'i drejtohet Xprës së Permbarimit të Fierit 
Frokurorlla e Shtetit me kornunl- Fier, me 30-Vll,929 Permbarucsi 

katën e sajë Nr. 40 datë 1 t.2.1929 na 
solli për giy'<im të pandehunit në fjalë 
për veprat e paratregurme, Në përfu- Mbasi nuk as!lt zanun Shaqir i blri 
ndim të hetimevet giyqsorc Prokuro- Skukes, banues Herësh që pandehet 
rija tue u mbështet në argu-nentat e se me d. J7.6 929 ditën e ka plage- 
dokumentar ligjore kërkoj fajtorin e sun r. qu.Itunln Mehmet Maliq Sku 
të pandehunvet në fjalë me delikte si I ken, Kryetaria c Gjyqit të Shk. I. Di- 
v~asës me par~m~j:im. e ~ja. kë ft~ft.ë-1 brës, që prej datës shpallju të kët~ 
sie. Nga rledhimi t g1yq1t nga dish- vendimi të pandehunit përmendun t 

mija e Dishmitarvet e nga proces ver- neper dhetë diti afat, pEr me u pre 
bati i mbajtun në vn1d· të- ngjarj~s-"e aantue para gjyqit. Në qoft se nuk i i 
nga rruporti i mjekut u provue se të I paraqitet gjyqit mbrenda k!li afati , • •. , • 
pandehunlt e arratisur sl! bashkut me · vërtetohet s~ nuk don me ju bind Vendim afati per t aratisun 
tl! vëllanë e Elmazit H! vramin Riza llgjts, dhe kështu ka me u shikue .. Mba,i nuk asht zanun Xhafer i 
natën me 16 Qershuer 1928 me para- gjyqi në mungesë, kanë me ju rezue biri 5kukes, banues në Horesh që pan- 
mejtlm kanë djegë shtpiën e Osman të drejtat civile ka me ju sikvcstrue dehet se me d. 17-6,929 ditën e ka 
Haxhi Mërkurit nga Martaneshi edhe pasunia dhe ~1e as nji mënyrë nuk ka plaiosun të quejtunin Mehmet Maliq 

VendiM afati për t'aratisun , me pasë të drejti ankimi mbi vepri 
met e bamuna. 

Të gjith giendarmët e policët [anë 
lë detyruem me zanien e lii. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue prokuroriës 
dhe në mbështetie t! nenit 371, 372 
te procedurës penale shpallet ky ven 
dim. 

Peshkopi më 25-7-1929 
Gjyqtari filluer BKSH
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Skuken, Kryetaria e Gjyqit të Shk, I. 
Dibres, që prej datës shpatljes së këti 
vendimi të paodehunit përmendua i 
nepet dhet ditë afat, për me u prezan 
tJe para gjyq'it. Në qoft se nuk i pa 
raqitet gjyq:t mbrenda këti afati vër 
tetohet se nuk don me ju bind ligjës, 
dhe kështu ka me u shikue 1jyqi në 
mungesë, kanë me ju rëzue të drejtat 
civile ka me ju sikvestrue pasunia 
dhe me as nji mënyrë nuk ka me.pasë 
drejtë ankimi mbi veprimet e bsmuna. 

Të giith gjendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin ë veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe ne mbtshtetie të nenit 371, 372 

U! procedu. ës penale shpallet ky ve. 
ndim. 

Peshkopi më 25-7-1929 
Gjyqtari Filluer : 

Vendim afati për t'aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Hamdlu i 

biri Kamberit banues në Shtiqen (Lu 
me) qi pandehet se me d. 12-V-1929 
ditën e ka vra të quejtun in Mustafa 
Abaziu nga Shtiqni Kryetaria e Gjy 
katës së Shk. Ire Kosovës që prej da 
tës shpallies të këti vendimi, të pande 
hunit përmendua i nep dhetë ditë afat, 
për me u prezantuë para gjykatës. 
Në kjoftë se nuk i paraqitet gjykatës I 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk 

don me ju bindë ligiës, dhe kështu 
ka me u shikuë giyqi në mungesë, 
kan me ju rrëzue te drejtat civle, ka 
me ju sikvestrue pasunla dhe me as 
nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 
ankimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gje ndarmet e policët janë 
te detpruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
mënduna i asht shkrue Prokuroriës 
Shtetit dl\e në mbëshretie të nenit 
371 të procedurt s penale shpallet ky 
vendim. 

Kukës me 24·VIl-1929 
Kryetari 

Sbtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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Tiranë, e Hane 12 Gusht 1929 Nr. 44 

· f'letorja 
SHQIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME: për .nii. mot fr.ar 12 në //1 Drejtimi: Drejtoria Fletore1Zyrtare I Nji. copë e javës fr, ar 0.2e: nji cop 
Shqtpnt ; fr. ar 20 Jashta f I R A N P e Javës së kalueme fr. ar 1.00 

PERMBAJTJA 
Mbi lidhle« e scutratës së kençe 

sjonlt benzinës e tj. 

Mbi lidhjen e kontratës së 
konçesioilit benzinës etj. 

Vendim 
Nr. 602 datë 14-11.29 

Këshilli Ministruer në mbledhjen 
tij të sotshme te mbajtuo nën krye 
s:ën e z. Hiqmet Ddvin1.1s Zev. Krye. 
ministri, Miniitri i Dreltësiës e Zev. 
Ministri I P. të Mbrendëshme me 
antarë Z. Z Reuf Fico Ministër i P. 
të Jashtme, Milto Tutulani MJnistrr i 
Hnancavct, Salih Vuçiterni Min·stër i 
P. Botore, Musa Juka, Mi~istri i Eko 
nomis Kombëtare, duke patur në bi 
sedim Projekt-kontratën të hartuem 
prej MinistriËs së Financave! - për 
dhanjen me koncesion te Vojgurit, të 
benzinë, e të tjera si mbas ligjit au 
torizuese t'sprovuem prej Parlamen 
tit; mbassi shqyrto] tekstin e ksaj 
kontrate, mbassi bisedoj mbi mend+ 
met e shfaquna të Këshillt te Shtetit, 

Vendosi 
T' autorizoj Ministrin e Financa· 

vet Z. Milto Turutanio të nenshkrue] 
n'emoin e Qeveriës Shqiptare kontra 
tën e baahkaogjitun të këti ~vendimi 
me përfaqsuesln e shoqniës Agip Z. 
log. Recupito i cili pranon gjith kush- 

tet e kontratës qi ka si përcjellse ky 
vendim konditat e së cilës me giith 
detajet që përmbajnë artikujt e ndry. 
shërn të sajë u pranuen pikrisht prej 
këtij Këshilli. 

Sekretar' i Përgjithshëm: 
T. Selenica d. v. 

KONTRA.TA 
Në mbështetje të ligiës autorizue 

se me d. 17 Prill 1929 dhe të vendi 
meve! Nr. 501 d. 18·6 1929, Nr. 507 
d. 19.6.1929 dhe Nr. 555 d, 28·6-929 
t! Këshillit Ministruer qi autorizon 
Ministrin e Financave! me hym në 
marrëvesh je private; 

Në nji anë Z. Milto Tutulani, Mi 
nistër i Pinarcavet, n' ëmen e për Qe 
veria Mbretnore te Shqipënis; 

Dhe m' anë tjetër Z. log. Giacomo 
Recupito, përfaqësues fuqiplotë i Sho- 

tetike, benzol, benzonë, vajguri i· pa. 
rafinuem: naftë, gazoil, mazut, dhe të 
kompozumet e vojgurit (tue perlash. 
tuëmun ato që perdoren për barna 
tore), gjithë-ashtu edhe karburit, të 
kallçit dbe açetelenë e shkrime. 

Artikulli 2. 

Shitëja e artikujve të nelt-përme. 
odun prej Shoqënis aipërmsrrëse do 
të bahet vetëm ndër depot qi do ti 
themelohen prej asaië në: Durrës,.: 
Sb!n Gjin, Se man, Ylonë, Sarandë, 
dhe Korçë. 

Artikulli 3. 
Produktet e monopolizueme do 

t' importohen dhe do· të shiten prej 
Shoqënis sipërmarrëse ndër arka qi · 
do të- përmbajnë dy teneqe dhe nder 
vozga ose baril la të hekurta si mbas · 
nevojës së konsumatorëve . - Ç'do 
arkë do të jet prej druni H! kualitetit· 

qënis "Azienda Generate Italiane Pe. të mirë dhe e puthituri dhe e mbër- .; 
troli - AilP me seti uë Romë, si thyeme mirë, 
mbas letër përfaqësimit Rep. Nr. 14.053 Marka e Qevëris do të vihet në 
e Reg. Nr, 2.752 d, 21 Qershuer 1929; ojenen anë ,.' arkës e -në tjetre-o faqe; 

Lidhet kjo kontratë mbi monopolin emni i ·shoqëuis sipërmarrëse; ~ Arkat · 
e vojgurit, benzinës etj. qi më poshtë do të jen aq të mdhaja sa muej(me për- 
tregohen e me konditat qi 'vijojnë: mbaj të dy tent qe te plota. Ç'do teneqe 

Artit.um I. ka me qenë prej hekuri të bardhë (fer 
Qevcrija jep në konçeslon për 20 blanc) ti mirë e aq e madhe sa të 

(niizet) vlerë kohë të drejten eksklu- përmbaj 1~ 
1kg._, (pesëmbëdhetë kilo. , 

sive t' importimit '.n! token e Mbret- ·1 gram) netto produkte të randa dne 
aisë Shqiptare të produktevet: vojguri 121/z kg. dymbëdhetë kilogram e ,j,. 
i rafinuem, benzinë natjrafe dhe sln- smë) netto benzinë ose produkte te 

I 
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2 FLETORJA ZYRTARE 12 Cusht 1929 

I. Vofgbi'i i rafinutm: pa ngj9rë rrëse detyrohet me i a prokuruem 
e deri pak fort i verdhë den- mbrenda nji "afatit tf shkurtë e me 
site 0.686-0.825 (0.825 (I. tetëqind- shpenzimet a-forfait të caktueme në 
gjah-te deri -0.teuqind c njizet e pesë). këtë kontratë, për ndrpshe] . kundra 
tem. ·15. °C., inflammacjon deri 28 (nji \ Sho. qnis aplikohen dispozitat e art. 
zetetetë]; t 9 të ksajë kontratë 

2. Benzinë nsturale dhe sintetike; I -: · Artif~m 5. ~ 
pa ogjyrë, densitë 0,710 0.738 (O.shta 
tëqindedhetë deri O. shtatë qindetri 
d~.~të deri O. shtatëqinde tridnetë e 
tetë), temp. t 5°C. me fillim të distila 
ëjonit 4S se C., përqindje: deri lOOC, 
duhet të distilohet 40°10 deri 170C. 
dl,lt.et të distilohet 90°/o e deri 180C. 
d&h~t të distilohet e gjithë teprica; 
3. Vojguri i parafinuem, naftë, ma- 

zut. ~ gazoil : densitë 0.827-0.920 
(O. tetëqindenjizet e shtatë deri O.ndan 
qipdëoiizet), tern. 15 C.~ inflamacion 
68.24-, C,, caloriië jo ma pak ae 10.000 
visc9site 50 C. t · S Engler, surfull jo 
ma shum se 0.5° 10• 

l ' - . . . . • 

4. · Prcdslmet të tjera: U! mo-opo- - _, . - .. . 
lizq~~ 4e> të jen të kualitetit të mirë. 

"s~9qe,';l~·1: sipërmarrëse detyrohet 
me in;JPO~tuero, dhe me shitë mbren 
da k·ar~k1etistik'avd të sendevet të 
monopMfzueme qi u caktuen ma sipër, 
oia1ë"gjithl1tualifefet qi ka me ker 
kd*m ne'vo)il konsumacjonit të 
veodlt. 

lehta. Ç'do teneqe ka me pasë në fa. 
qen e sipërme e në ralief marken e 
Qeveris e në njenen prej dy anëvet 
ti! tjera mundet me pasë në relief em- 
nib e Shoqënis sipërmarrëse. 

Ç'do vozgë ose barillë prej heku 
rit ka me pssë dimensjonet dhe kua. 
lftetet ordinare ;nl' tregtin e vojgurlt. 
Marka e Qeveris ka me qenë e she 
njUeRM nlënen prej anëvet të vozgës 
ose t! l:>afillë's ose mbi nji etiketë 
prej letre te ngjltun mirë e në tjetre•n 
anë do te fytyrojë emni i Shoqënise 
sipë rmsrrëse. 

Artikulli 4. 
KU1ilitetl i prodhimevet qi do t'im 

potto1Mt'..,do të j~n si vijon: 

Sa herë qi prodhimet e sipërme 
kanë me u importuem, do të t' anali 
zohen prej Lab rratotr- it Chimique të 
Shtetit për të konstatuem në [anë ose 
jo nit lloji me kualitetet qi u ca~ tuen 
ma sipër. Në rasë qi prej analizit chi 
mique të ndonii nga prodhimet e im, 
portueme nuk çfaqet e njitlojshme me 
karakterlstivat e kontratueme, Shoqë 
nija sipërmarrëse asht e dtlyrueme qi 
mbrenda 15 (pesëmbëdhetë) ditëvet 
me e nxjerrë lashtë tokës shqiptare. 

Në rasa qi nil ose ma shamë fir- 
' ma industriale, qi funkcjonojnë në 
Shqlpëni, çlaqln nevolen per ndonji 
tip specul karburanti të parapara në 
në këtë kontratë, Shcqëniia sipërma- 

Shoqëaij s sipërmarrëse asht e de· 
tyrueme me pasë gjithëmonë ndër të 
gjitha depot e sajë nji sasi të mjaf 
tueshme të prodhimeve të ktij moso 
poll për sa të kerkoj konsumi i ne 
vojëshëm për tre muej. Gjithi! ashtu .•. 
asht e detyrueme me siguruem shirë. 
jen e regulltë vetëm ne depot e sajë 
lë gjithë prodhimevet të ktij monopo 
li ndër unitete si arkë, barlllë e 
vozgë, 

Attikulli 6; 
Shoqëniia !sipërmarrëse detyrohet 

me shitë ndër depot e veta të përmen 
duna n' art 2 prodhimet e ktij mono 
poli me çmim qi do të formohet prej 
elementavet qi reshtohen ma poshtë: 

I. Çmimi krye gjashtë muejsh i 
bors/s në New York; 

II. Shuma a-forfait qi i njifet e 
drejtë e Shoqënis sipërmarrë 
se për shpenzime të transportit, am. 

balazhit, magazinazhit, ngarkim dhe 
shngarkim, dhe ti! gjithë shpen 
zimeve të tjera tregtimit të ktyne arti~ 
kujvet dhe për fitime, janë si vijon: 
për bensinën, benzolin e benzen!n; ndër 
fuçlja e vozga qi do të kthehen: për 
kuint~I frank ari Shqipëniie 22.10 
.(nji1et edy e 10)00); 
ndër arka tregtare për ç'do arkë me dy 
teneqe frank ari Shqipnjje 9 (ndancë): 
për vojgurln 'e rafinucm; 
ndër fuçija e vozga qi do të kthehen, 
për kuintal frank ari Shqipëni]e 22.10 
(njizetedy 9 l 0100). 
ndër arka me dy tene q •, për ç'do 
arkë frank ari Shqipënlie 7.90 (shtatë 
e 90/00); 
për naften, muutio etj; vojgurl të Pll• 
rafinuem: 
ndër fuqija e vozg1 ql do ta kthehen, 
për kuintal frank ari Snqlpëntle 12 
(dpmbëdhetë); 
për karburin e kallç! : n-: copa nde r 
fuçija e vozga, qi rnuk do rë kthehen, 
për kuintal ;rank ari Shqlpënlle 15 
(pesëmbëdhetë); 

për açetilenen ·e; shkrime: 
ndër en~ t~ çelikta qi do f! kthe· 

hen, për· 100 [njqind) litra lang [li 
quido) riie 15 (pesëmbëdhetë) presslon 
atmosferi t frank ari Shqipf!nije 10 
( dhetë). 

Të gjit1të.'artikujt e mooopoliiuem, 
veç naftës, kanë me utshlrë të deperi 
e Korçës me çmimin ·e caktuem-: ma 
naltë në këtë kontratë tue i. -shnrem 
ktij "çmimi dhe 50°[0 (pesëdheië-lpër 
qind) të :shpenzimevet të transportit 
prej depos së Durrsit deri 'në depon 
e Korçës. 

~afta ka me u shitë [në depon e 
Korçës me çmimin e caktuem ma naltë 
në ketë kontratë tue i shtue këtij çmi 
ml dhe 30°10 (tridhetë përqind) të 
shpenzimevet të transportit prej de .• 
pos së Durrsit deri në depon e Korçëa. ~ ~ 

Çmimi i transportit prej depos se 
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Durrsft deri ne Korçë ka me qenë me u paguem prej Shoqnis sipërma- nga taksat e konsumit ~bi prodhfmd 
frnshtimi i mesëm i tregut dhe ka me rrese në fund te çdo vjeti. Shuma e e tregueme në këH!. koncesjon°' dite 

1 ·~ '.•, , , • ' I: \,..., u cakruem prej Ministris së Financa· preme prej l.t00.00() (nlimiljon e te- t importueme për Industrlnat dhe ~!r 
vet me marrëveshtle me Shoqënin si- tëqindmij) frank ari do te paguhet nevojat e tyne, do t' •.)~<>J~ë ~e~~f 
përmarrëse 10 (dhetë) ditë para çdo p!rmuejsisht nga _data e fillimit te e mbaskende] përjash~~!~. ~g~ t~~t 
tre mueishtt, shirjejes se prodhimevet si mbas kë- përkatëse nën kootrolih e Qeveris si 

Përveç ktyne shuma vet aforfait. saj kontrate.· Në vjetid e katërt e tutje, mbas ligjevet. 
Mbretnija Shqipëtare nuk i nle] Sho- taksat arkëtohen në baze të konsumit Artikutll 12. 
qënis Sipërmarrëse asnji shpenzim ose. dhe liquidohen e derdhen ne:a Sho- Qeverija Shq'pl!tare m~r~fta 60 
fitim tjettr. q~nija sipërmarrëse në fund të ç' do {gjashtëdh~te~ ditevet prej: d~t~~s, ~e 

3. Taksat rispektive U! monopolit muejit. nënshkrimit te kontrat~~' i_ l~P;. S~~.:. 
per secilin prodhim do t'i Jepen Shte- Artikulli 9• qëcis sipërmarrëse to~e! ~!r n,~e 
tit si mbas art. 10. . SJloqf nija :sipërmarrëse d~tprohet )ë depove pa ~~~a., ne ~a_s~ ... ~t ~-8• ~~- 

Çmimi i ;aktuem në _ke1ë mënjrë. me filluem shitëien sa asht nevoja e suni shtetnore dhe, tue e eksproprl- 
do të kere fuqi për gjashtë muej. rln4u mbrenda 15 (pesëmb~dnetë) di- juem për llog;arin dhe ~~ P.!.~~'ie të 
Dhete d11e përpara m~a~im!t t~ ktii; t~V/t qga da.ta e ksa.je kontrate. Shoqënis s~për199.rrës: si ~~ti,. ~1~i~- 
afati do të caktohet çmum p~r g1asht! Artikulli 10_ vet në fuqi në ra~e: qt 0~1k ~~. t{i~tp. 
mujt e ardftëshPm (suksesiv). Ta~at qi, do te nxjerren mb! pro- Sipërmarrësi asht i detyruem qi tn~r.e- 

A~tikulli 7· 
. t· dhimet e monopotizueme 'aga Shoqë. nda pesë mufjve.t, P.~ej dales së dill- 

. Shoqëaija. 9f~e de~· nija siptrmacr,tse dhe qi do t' 1 dorë- nies të tokë~ së përf\\en.~,un. t~. 9Frehi 
qt· mbreftda ~·5 (re,M!medhtt!') ditëve. z.oben. Qeveris Shqiptare [anë. kto: depo prei çementole n~. ven.~e,t_ ~ q!_r. 
pref rr!'nshkrimit- te koatratës me dha- · ·. • .. . . ·£· ,.. , d menduns 0• art 2 si mb. a.s 'phni. t qi . _ . _ per VO,Jp1'1n e ra Jnuem p •• r ç o . . ., · · . , : · , ' , . 
nt!·t1rancine ptrmaoente bankare _pr,1 ~ufotal ueuo 25 (oilzet e pe,~ f;ank do të pr'.e~~tJsi e'. të stu:di,o.h~t\ rei, ~·· 
200000, (d1qind mijë) fr~ok art pë~. ~r).; 1),istr.i.~, së P.~N!yet, B~,t-~r1_ ph~ ~?!:·~a 
gjithë kohën e vizhdlm1t të kesaJ 1 • L---· • be i... ..___ .. t~ ngr. h. en k'o· depo siftBrmarre. s1 de- - per U911ZI •en nzo"e"!" ~ ~el!fD ~ c , tn- ·Y' - , . :, -~- 
kontl'atia 16 ntst4 Ul kWlltlrt:JljQ 1hn- 1 

per ç'do kuiatal 
1n~tto 

20 ·,n.jiz: t) frank lyrohet të Prp/tUrP.}. ~ettë depo P"OV .. 
tntë mb.et~·Pt M,·,¥1io". ari" · ·· ' zore për t!- ·pë~~IJ,\l.ue" n~y.oj~-~-"-f ktff 

qau~ciJ! 1:>,ankl!~e ~rej 200000• (dy. ' '•P.ët vo'gurlo.· e 1>4rafJoueR), mazut, IJlQDOpQ.li, ~ · .... re · . , . 

qf_nd mij_ë) ~.tl!~k art ~ lanun në fa- g.izou~ pl,: c' d9 klli~taJ. DëM9, ~ (gj,a~ ~oos,tr\lJ.tiWi i ~,~,p_ye t~~ b!~~\ ~ë 
vor. të Mi1_1,~~1s, •ë Pu;,aoçavet .ka me. ~ht~ fr~nk ari; . L bazë të planevet të'. ~,~a.nu~~~- ~~;,j '.~ë 
s.~~ P~ do,\>1? e The41arit Sh et~uer ~'*-· karburin e -~allçit, --~r çdo I d,y palëvet e të ~!u_dju,e?,t.e °.g! ~,ra 
~~as oj.~ V~JWtmJ t{ p~~~ç~,m të 9!f" . il#.ll&M 41,etto, 5 ( ~~)- frMJk .. ari· • Pir \~ko_i:k~ e ¥ip_istris ~ë Pu~-~v-~. ~~ 
~It Shq1petar ne q?~të se Sh_?qemia ,çef4lfia~ e ~liçi~- ~i 15 at1J1. $hp,~~:zimet ~ ~c;>n!~f~k~l~?f! tlf~ 
~rrm@rr~~-~ ~u\ .r~s~~~ton nh a ma per 1000 (oii~ijtra 10(4be~) frank pove në. fj~l~. të ~~i ~~~me ,~k!t~~"!n 
shume kondita t~ kë~aJ kontrate, ari. · prei ~9(>.09Q (~,r~~~~~-d~IJ.>:,,~!- .•ri 

. ~.rn~u,Ha S. . ~rJik\llli, 11. j~p~ P.!r t' u ~a.~ ~~~t!f ·eer: ~~. ~~~ti 
Shoqënija_ \!R~n.wrë1~ as.~t. e de.- Përjashtohen nga, ~~sat e mono- prei .sip~rmi~r~~f•· Nf ~~nlte ef11~t 

t)'rueme me i ~~~··~m ... Qeve~t~ ~hqt· poli zi mit b ~i~,. q~fra, vojguri dhe vj~Jë~~t,: ~e~p~ f ~Ire~?,. ~~ ~-~ _ ~o 
pëtsre për taksat e ~nopohzamtt ~~ . s: ndet e H~ra ti! ~!)mp~;.~~me prej llat e. ~b.ff'l~n!~ k~ të_ ~~~l!~ ~ ~ fila 
tre •Jetet ~ para per ç do _vfete 011 

1 ~ty~e qi sto t~ për~Rcen p,r mo.tol'a . ~hflffle~ff. t' \ ek~P.r~p.r~1~J, -~ ~ 9~ 
shume ti! preme prej fr~nk ara l .aoo.ooo . e ~,gi~~ ~ajq~fije dhe për h,f,imin m.if\ ,e ~~'Hir _të 1Rbe~. 
njia1i1Jon e (eteqiodmjj) dh!= oë rasë e ma!~ries si nil>2'~ nii rr~gqllQr~s ~ë ~.ë ~~ft~.~~ ~h~m~ ~~f 4~~ 
q! ~e ç'do vjete t! kësaj perjudhe RQ~~t~hme. {k,t~r~indqiJp f~ant ari n~~ l:~-,., 
Jre-vjetor~ ~~sii' e koqsqm~cJonit ka Gfithl! ata perso.o~ fizik QSe iqri~~k ~e,në e nvanµe~h~~ P!r ~g~~t!tl • 
ipe dh.,,e ., ~Wet' t~ 9!9.Dopollt qi në bazë te ~OQCefjQQevet të veçan- d~g~ve Si !Dba~ pl_r n~r· !!~~,tel. 
Dii s,s!. m\ s~ym.,~Jrao~ ,ri J.f¥)~.ooo t~ ~'p. ë .. gzu~. m. .~eri sod p. ërJ,s~timin t ?!~e. 1~ Pu.~ë~e! B.~t~ ~ ... ~. =.~ Pl1t, 
(njlmilJ9n e teteqindmij) di!,~e-. ~ . P.i'f · .tf~~-t 4~'1qQf~ ~F' '1~8~1i e• ~~n1 1 ar!~,~~vet ti ~?-~oj~°"'.'"T~;'. io 

BKSH



..• ·'i 
, të kaloj 10.000 (dhetëmij) tonelata 11ë si mbas çmimit të t!,!lsportlmit botuer 
vlerë, Ceverija Mbretnore Shqipërare të ditës. ~"""' 
dhe sipërmarrësi kanë me ne gocluem Artikul'I, ]6 
nli marrëveshtie të Vt çantë për sa i Shoqënila sipërm-:i.rese detprohet 
përket shumës qi i duhet për nderti- me i shuë benzinë me vozga ose në në kontraten. 
met e reja ose për amortizimin e shu- barilla e në sr s! të mjaftueshme Ush- Artikulli 23. 
mes qi asht teprie/i mbi totalin 400.000 tris Shqiptare për nevoiët e veta pa· 
(katërqtndmli) frank ari. kurrfarë f, ti mi për vehten e sajë d, 

Planet dhe preventivet Qi do të m. th. me çmimin e kushtimit të Sho 
ngrehen me shumën e 400.0CO (katër- qënis tue i shtuern vetëm shpenzimet 
qindmij) frank ari kanë për t' u eksa- e verteta (r. ale). j Kjo kontratë u redaktue në kater 
minuem prej zyrës teknike të Minis- Artikulli 17. ! kopje të njiojishme, niena prej të ci- 
trls së Punëvet Botore. Ministrij, e Financavei ka të dre]- ! lavet i mbetet Ministris së Financavet 

Artikullt 13. tën e kontrolimlt e t' inspektimit në e dyta sipërmarrësit, e treta Kshillit 
Prodhimet e sipërtregueme janë të ç'do kohë në të gjitha veprimet e Sho- Ministruer dhe e katërta Zyrës së No 

përjashtueme nga taksat doganore, të qënis sipërmarrëse me anë të nëpu- terls. 
konsumit, të bnshkivd e të komune- nësavet kompetent per Shoqënit ano- Tiranë, me 17 Korrik 1929 (më 
vel. nime ose n punësavet të deleguen prej shtatërnbëdhetë Korrik nji mil-e-nda- 

Artikulli 14. saj~. ! ndëqi nd e njezet-e-ndandë) 
Përdorimi dhe shitëblerëia e pro Artikulli 18. i Ministri i Financavet 

dhimevet të përmenduna n' artikullin ! Shoqënila sipërrnarse do t'u shtro. I Për Shoqëntn sipërmarëse 
I _ t 

• I, mbreoda tokës së Mbretnis Shqipë- ! het pa përinshtim të giitha taksavet i Azienda Generate ltaliana 
tare, janë të lira 'me konditë qi kto i sbtetoore për veç atyne qi periashto- i Petroli "AiiP" 
U! jen ti! bteme në depot e caktueme i het në ligren e monopolizimit ·datë !=-:============= 
ne art. 2. i 17 Prill 1929.. - - i Adjudikatë-paksimi për ble· 

Artikutli 15. I Artikulli 19. I . ki . .. të l t tit 
Q ·· Mb Sh . P" , d . . Sh . . . . I rJen e 1n1nes e s 1 e 1 everua retnore qrptare sa : er ç o veprim të oqems st- · 

here qi ka me i ofruem për me i shitë \ përmarrëse në kundershtim me nii a 
sasina prej artikujvet të moaopolizuëm ; ma shum kondita të ksajë kontrate, 
si vojguri, beozio!! etj. qi ; • ë j Ministriia e Fioancavët ka të drejtë . . .. . . . . 
kufijte e konsumacjonit vjetuer të ve- l me përvetuam garancin si mbas ari. I st mbas h~11t mbi mocopolizlmln e 
odit të cilat ka me i biem me çmime 1 7 dhe me kerkuem edhe damshper- kininës së Shtetit me datë 12-Vl-1928, 
r' ~lta prej Shoqënive qi eksploatojnë 1 bllm ~si edhe anulimin e kontratës me që ja.o~ si vijon: 
prodhimet e ktij monopoli në Shqipë- ' anën e Gjyqevet shqtpërare. Kinlnë drazbe të sheqerueme dhe 
oi në bazë të konvencioneve ië lidhu- Artikulli 20. komprime. 
aa me: Shoqënin Anglo Persiane Lmd. Banesa legale e Shoqënis sipërrna, a) kininë bisulfate; 
me 18. 11. 1925, Shoqënin e Hekur rrëse asht Tirana. b) kininë chtorhydrate. 
~dhavet Italiane me 12-111 1925, Sh,>- Artikulli 21. l Çokolatine 
qenin e Miojerave të Selenicës me ' Shoqënija sipërmarrëse, përveç 
2. V. 925, Shoqënin Standard Oil C° Kshillit administrativ të Shoqënis dhe 

... ~P.d: me 26. VII. 1925, Herbert Henry teknik e specialist dhe përfaqësuesit I dra te de quinine neut re). 
Rushton me 25. VII. 1925, Si nda katin (fonde de pouvoir) detyrohet me per 
Pranko-Shqipëtar me-1925 e shpallun dore shtetasit shqiptar si nëpunës, 
ne Fletoren Zyrtare Nr. 78 d. 22. VII. rojtar dhe punëtorë. 

Artikulli 22. 
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1925, Shoqëniia sipërmarrëse asht e 
Shoqëniia sipërmarrëse detyrohet, 

a priori, me u konformue rregullores 
detyrueme me i biem .me çmimine 
Ntw-Yorkut deri l!if porto shqiptire 

qi do të perpiloj Qeverija Mbrelnore 
Shqipëtare në bazë të lig,jes autorizu 
ese me datë 17 Prill 1929, regullore 
e cila nuk do të jet në kundershtim 

Kjo Kontratë ka vleftë ligjore ve- 
tëm mbasi të p-anohet dhe t' aprovo· 
het prej Kshillit Ministruer. 

Artikulli 24. 

Art. 1: Ministrija Financa vet nxje 
rrë n' adjudikatë të hapët për nii mot 
blerjen e kininës së Shtetit në llojtë 

'Kininë tannante 
Kininë bichlohvdrate (ose clorhy- 

Art. 2. Kininat e sipër-tregueme 
do të jen të pr, gatitu na si mbas dis- 

1 pozitavet të ligiës mbi monopol-ztmin 
e kininës datë 12 VI· 1928 dhe ti! re- 
gullorës për aplikimin e sajë datë 
14-V-1929. · 
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Art. 3. Ç'do personë qi merr pjesë 
n' adjudikarë, bashkë me ofërten du 
het të paraqesin edhe nji garanci ban 
kare 2-10 (nji e dhl.tëte) e vlerës së 
kininës qi ka me ~ blt,.së bashku me 
këto duhet të paraqesin edhe mostrat 
nga ç' do lloji kinine. 

Art. 5. Dorëzimi i kininës do t~ 
bahet në depon të Ministris së F1- 
nancavet në Tiranë, mbas nji kontro- . . 
llimi me analizim kimik edhe mbas 
lëshimit të çerrilikatës prej Laboratoi 
r-it që asht të qualite.lt zhe të fabri 
kimit të stipuluar. 

Art' 5. Në rasë se kinina mbas a 
nalizimit nuk del konlormë me kon· 
ditat e kontraktuera dhe të dispozita 
vet të ligiës, kjo i këthehet siperrna 
rrësit i ciHi detyrohet qi mbrënda a 
fatit të caktuam të dorëzojë kininë 
në qualitet qi parashifen në ligië e në 
regullore, dhe per neglizhencë sipër 
marrësi ka me i' u nenshtrue një gjo 
së t' arsyeshme qi do U caktohet prej 
Ministris së Pimncavet dhe e elita 
nuk mund të kapërcejë J/4 e shumës 
të lanun si garanci. Kjo gjobë ka me 
u preJevue prej garancis të lanun për 
ketë qellim. 

Në rasë se dhe për herën e dytë 
sipermarrëai nuk ka me sjellë kininë 
të mirë, humbe !të gjithë garancia e 
lanun në favor të Shtetit edhe anulo 
het kontrata. 

Art . 6. Saslja e kintnës qi do tim 
portohet prej Shtetit per oii vjet asht: 
Kgr. J 2S0 sulfat de kinlnë kom prime 

• 250 bisulfat 
500 ,, 
500 sulfat • 

•• " 
" 

,, Dra zile 

" " ,. 500 chlorhpdrat de kininë ,, 
• kininë tannante Çokolatinë 

copë 300.000 nga gr. 1.CO bichlorhj 
drat anepule 

• 300.000 • • ,, 1.50 ,, 
• 150.000 ,, " 0.25 • 
ArL 7. Në rasë qi Ministrija e Fi- 

nanc-vet mund të kën nevojë për ndo 
nji sasi ma të madhe se nga ajo qi 
caktohet nga art. 6, sipermarrësl asht 
lidhun për gjithë sasl n tjetër. 

Art, 8. Nga sastnat ql përmendën 
n' at t. 6 duhet të dorëzohen, qysh prej 
datës të nenshkrimit të kontratës qi e 
cilla duhet të. bahet mbrënda JO ditë 
vet prej këshimit definitiv t'adiudika 
tës, perndrpshe humbet garancija në 
favor t' Arkës Shtetnore, kllto sasina: 

a) Vlbrenda dy rnuejvet 118 (nji të 
teten) të sasis së përgjithëshme edhe 
në proporclon nga ç' do lio]'; 

h) Mbre~da kater rnuejvet 3-8 (tri 
të tetat) të sasis së përgiithëshme. 

c) Edhe mbrënda 8 mueivet 418 

(katër të tetat) e sasis së pergiithë 
shme. 

Art. 9. Në qoftë sipermarrësi nuk 
derëzon mbrënda kohës [së caktueme 
saslnat e kininës qi caktohet ma sipër, 
garaocija e dhanun shkon në dobi 
t' Arkës së Shtetit edhe kontrata anu 
lohet. 

Art. 10. Pagesa prej Mtnistris së 
Financavet bahet mbasit' 1 dorëzohet 
kinina në magazinë. Per ketë qellim 
i interesuemi nuhet të prezantojë: 

a) Nii certifikatë të Drejtoris së 
Laboratoir-it Chimtque .se kinina asht 
në konformë me dispozitat ligjore; 

b) Nii çertifikatë nga nëpunësi qi 
asht i ngarhuem për marrëje e kininës 
në dorëzim dhe në të cit tën verteto 
het marrëia. 

Art. 11. Në bazë të dtsposltavet U! 

siperme, adjudikata provizore fillon 
prej 10 Gusht 1929 dhe vijon deri me 
datën 10 Shtatuer, e prej 15 Shtatuer 
1929 va~hdon adjukata definitive tue 
ushtrue lëshimin n' orën 5 pas-dreke. 

Min. e P; Mbrend. 
Mbi ngjitjen e fotografive 

letër-njoftimeve 
Simbas raportimit të konsulatës 

s'onë në Korfu s Nr. 99 datë 3 ko- 
rrik, nloftue prej Mlnisrle me shkre · 
sën e Mi istris P. të jashtme Nr. J 61/ 
I datë 1-Vll,929, kuptohet se leJër 
nlol-imet q. paraqiten prej t' intere 
suemvet "për vërtetim të shtetsiz tyne, 
nuk [auë të ko-npletuems me fotogra 
fin e mbajtjeve! e me nënshkrim të 
nëpunsavet të Shtetit Civil. ·Nga këto 
munzo-, shton Konsulata, shhaktohen 
dyshime në idemnitetet e paraqitësvet 
,dhe që e shtrëngon koosulatën të 
të mos i marri dhe parasysh. 

Si që dihet, për veç nënshkrlmtt 
të nëpunsit gjt:najen civile qi asht i 
detyrueshëm, edhe fotografia !! perso 
nit mbajtjes të letër-njoftimit asht e 
do-mos· doshme për shum ar~ye ne 
veprimet zyrtare të ki'rkueme nga të 
interesuemit, 

Prandel, lutemi, urJ oni kategori 
kisht gjith zyrat q'n mvaen për plot 
simin e gjith Iormali« eve të tetër• 
njoftimeve pa sbkakrue mbas sodit 
as nJi mungesë si për i'u nglitun to 
tograflo dhe për nënshkrim të nëpun 
save e tjc ëa veprime të nevojitu na në 
shtyllat e letër ojoftimevet. - 

Do të veprohet në kB mënjrë 
edhe për personat _gi janë nga vise 
ku mungojnë fotograf stat, të cillvet 
në rast që kërkojnë pasaporta t' u vi 
het fotografia edhe në letër-njoftim. 

Për zyrat kundra vepruese të kë· 
saj qarkoreje, na raportoni me nji 
herë për të marrë shënimet e duhuna. 

9 8-29 

Mbi shkollat 
Prej Raportave t' Inspektoreve dhe 

të Dreirorve qi merren me korrespo 
ndenca drejt për së drçjti me këte Mi- 
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nistri, shitet se ndër të shumtat e. vi- .. 
~e. te Sh-telit- kll\. k}o Ministri ka ha 
~ tb.k.Qlta t~ dërguem nga nji-dy a 
ma shumë mësues fryti asht shun.ë i· 
palët nga shkaku se adminis-ratat ci 
vile. etj. U! vendit nuk kujdesen n' as 
njl mënyrë e oë. masë ma të vqgH 
p_e.r marrëveshtlen e. ar~simit kornbë 
t1rt. Nga kjo moskuJ,ie,sje vazhdimi l 
n~ao~ve asht j eak1 t e i pa rregullt. 
nd,rtesat !ihk..oltore ase guk çksistojnë' 
fare e në vend të tyne përdoren XJl.a •. 
miJ,at. ,~ tt4onti. lacollë . e katu114it. 
N.4et atë ven4 ~u ka o<\ëtteu ase, 
Ja,nl le dobta· fare që nuk i përshtaten 
qeUimit p!r lë cilin përdoren, ase [anë 
idherte mir~ por prej pa kujdeset t~ 
Basbkivet, te komune ve e të pleq sis 
të katundeve janë kahë pdshen e rre 
nohen. 

Si nder qyte te ashtu eel he ndër ka. 
tunde ·sl\ffen mung~sa kryesore e të 
mb!'dha 01'.odi&h shkollore si banka, 
tryeza, drrasw U! zeza etj, pa të cilat 
jo vetëm qi nuk mund të bahet mësi 
mi por as së mund të thuhet se ke 
mi shblle. Prej këtpne të metave jo 
vetëm se po shkojnë huqe gjithë këto 
shpenzime që ban Shteti për erësimin 
e popullit, por ma fort po rrezikohet 
e4be sflteti i brezit të ri në të cilin 
asht per~hlet. gjhh uzdaja e Shtetit e 
e kombit për Që, kohën e ardhshme. 

A«iht e lutun pra aio Minist.t"i me 
pase mf re sinë me dhanë urdhna, U! 
pr~llle giith organeve lë saja në lë 
tall~ Shtetin qi oji. orë e ma pare të 
J>er)ufdeseo për zl\drukjen e keuane 
te metave ne raj Qoi e tyne nie. ç'do 
mendyr, ligjore e për pa kursyem 
ençrtii e zotësi ac{ministrative. qi ener 
gji e zottsi administrative qi.mund të 
kenë tue i bam përgiegiës drejt për 
se dreftl1tiltUllilltt Pnlotrurave, Nën 
pr.e~kfUl'tUCt- .Kr,uit • . · K.omuneve, 
•. ~e.v.c, P-~lit fr- qflMJdtvo ,tJ. 
"1e •Ull·J~ ptrkudt,t, '"~ 9ff odfY-. 

she uë vend që të vinë tue përparuern l nti ka dhanë porosinat e,. duhuna gji 
do vemi përrr brapa nga shkaku se do I thë gjy'<atave që gjyqet e nëpunsave 
jemi të shtërnguem me i mbyllë të1 j' të shikohen me shcejrësië, por mfe 
shumtat e shkollave qi gjinden nëpër. ! rish Inlotmoh emi pr, j kompetentëve 
katunde e qytete qi kanë të tilla të: ! se Pre]. ktat e Nënprefektat kurrë au. 

I 

meta kryeBOre prandaj Inspektorët e I torizohen qi t'i fillojn~ hetimet para- 
Drejtorët janë urdhënuem m' u paraqit- ! pra ke në bashkpunim me Prokuroret 
para Prefekturave Nënprefekturave e I e Shtet't me pretekst se, lanë t! oku 
ka'undarlve e me kallxuem nevojat e li puar me punëra të tlera refuzoj. 
çdo s' kolle. , në me Iillue me nii h -rë në hetimet 

Lutemi përsëri qi urdhëoat t' epen, ' paraprake, të cilat si mbas ligjit 
taksative e të shpejta m~asi koha e nalt-përmëndun duhen kryer mbrenda 
hapjes të shkollave po afrohet ~ puna . nji mueji dhe kështu n~pu,nsit të pe. 
nuk pret. zulluem prej muaj sh edhe nuk janë 

Përfundim! lutemi të oa njoftohet. dërgue në gjyqe. 
Ministri' i Arëslmit Prandej lutemi të jepen urdhnat 
A. Oibra d. •· ka1eg_orike Prefektavlt · dhe Nënpre 

fekturavet që me ta marrë autorizi 
min me nli herë të f1lloj,11ë hetimet 
paraprake mbasi boni kundra .li(ll- 

Më 2 të k. m. ~, të gHthia qen- . shëro ash] dhe kundra [urdhnavet të 
drat e Prdek.tqrave.-të.: MbretnJ~s do Sovranit t'onë po dhe c,1,ishpërQn dhe 
të Iillolnë stervitie para ushtarak.e me nëpunsit që. ndofta mund t.e [ecë të 
nji aktivitet të posaçëm qi U! mun. pa fai,shë.m. dhe denimi i vo iuem i 
det ç'do pronvincë të formojnë bata- faj1orvet r, uk s] ellë as tf ~ktin e d,u- 

Mbi stërvitjet p,araushta~ 
rake 

lionin e saja para ushtarak, U! cilët 
do të koocestrohen në Tlr.në në di-. 
tët e para të Shtatorit sto.p. Nf nii te 
tillë rast q~ zhvilHml i .yeprjmeye 
asht. i nguts.M~, 4,egat e. Entit ~oqi 
~tar ndëpër Prefekturat për t'ia arrijt 
plotsisltt qellimit kan nevojë tf ndih. 
mohen në shumë pikpamje prej auto. 
rlteteve administrative pra ndej u·· po 
f09isun- m'u iateresse imtfsisht për 
mbarëvajtjaq. • puntve q' i i- përket 
l<>rarimit të Qa,11Uoo1t par~ushtarak 
n' at Prefek!ure mbren~a mu~jit Gusht 
stop. 

Mbi lhikimin e shpejt të 
fjyqeve kundra aëpuaseve 

K~mi nderin :me paiashtrut: se 
kjo Mitistri· e mbështeurn l ne ligjin 
111bi ndjokiet dhe gi1kimin pE"nal'.lttn· 
dra nëpuosave civil H! Shtetit dhe 
n' urdhnat e shpeshta te Sovranit t'o- 

hun. 
Përfundimi lutemi të na njoftohet. 

MINISTRI': 
H. Delvina d; v. 

Ministria DreUala. 
si.p11111~ 

Për shtypjen e Ko4\~t Penal 
dhe .të Revistës Juridike 
( J urisprudenc 1 Shqiptare) 

Me qenë se në datën s·qusht 929 
ditën e Enite n' ora 10 te. "caktueme 
për paksimin qi do t'u barit para Ko 
misionit të Posaçëm pranë ksaj Miai· 
trië per shtypjen c 1000 copë · Kod 
Pe~iL eth~, të Revistës J,µrJ~lke (J~ris· 
prudenca Shqiptare) përveç përlaqë 
sueslt të ,~htypshkrolës, Qi~li- nuk u 
prezantue, edhe ndenji tjJf~r, Komtsto- 

•••. • ' j 

ai i P~t~~uo. veµ901i qi a4jqdibta 
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J. Zabeli i Hasan Aliut; tre dynym në : lljes do të vendosen n' aokant per 
' 

të thatë. i shitje; prandej dishruesit ti! drejtohen 
Ill. Nji copë vneshtë në vendin e i Përmbarimit të Gjyqit të Shk. lrë, 

sipër-treguem nga Lira e Rrahman i Kosove. 
---------------! Rexhepit nga P. ara e dhetari,Hë për- i Kukës, 19-Vll-929 

mendun, nga V. ara e Lamiut, nga-] 
J. zabeli i dorëzanës Hasan Aliut; dy · 
dynym. 

IV. Ara ke Lugu i madh e kuf 
oga L. ara e Shaqir Abdylit nga P. 
livadhi i Salih Rrahmanit, oga V. ara 
e Hazir Jusufit, nga J. Vneshta e Re 
Sedes; dhelë dynym në lë thatë. 

V. Nji zabel në vendin e slpermë 
i kuf. nga L. ara e Shaqir Abdylit, 
nga P. livadhi i Salih Rrahmanit, nga 
V. ara e Harer Iusuftt nga Juga ara 
dhe zabeli i vet; shtatë dynym, 

VI. Nj zabel në vendin e sipërmë 
i kuf. nga L. ara e Shaqir Abdylit 
nga P. livadhi i Salih Rrahmanit, nga 
V, ara e Hasan Aliut nga j, vneshta 
e Rexhep Sedes; gjashtë dynym, 

Minis tr' i Bsonomis Komta re I VIII. Ara ke furra e gelqeres e kul, 
nga L. ara e Zylfi Karamanit nga P. 
ara e Azem Halilit, nga V. ara e 
Liman Hysejnit, nga J. ara e Dervish 
Dautit; dhet e dynym në të thatë, 

Dhetarë Tahir 'Mehmeti dhe dor- Vili. Nji livadh në vendin e sipër- 
zanesl tijë Hasan Aliu ti! dp nga ka- me i kuf. nga livadhi i Mahmut Sa. 
tundi Bardhoc i Lumës, prej mos- llahut, nga P. livadhi i Mustafa Sei 
paglmin ,: të dhetëtes të vitit I 918 dit, oga V, livadhi i Halil Selman it, 
të katundit Morin e Bardhoc fr. ari nga J. Livadhi i Kadi Mehmetit; 
(5720) pesëmilë e shtatëqindë u nlizer, shtatë dynym. 
u janë sikuestrue dhe ven dosë shitja· e ! IX. Nji livadh ke vendi i Shitit 

I 

tokavet të shenueme këtu poshtë: të I i kuf nga L. ara e Sherf Laçit, nga 
cillat ndodhen në katundin e siper- i P. livadhi i [Rexhep Sedes, nga V. 
permendun: I ara e Mahmutit, nga J. livadhi i Cen 

I. E quejtun Ara ke lugu i Madh, I Sedes; shtatë dynym nder ujë. 
e kuf. nga L. ara e Azem Halilit, nga I X. Nji arë e ndodh un . në vendin 
P. ara e Mahmut Sallahut; nia V. za· I e quejtun Pulinë e kuf. nga L. liva 
beli i vet (Tahirit), nga J. ara e Ramiz I dhi i Hoxhë Maksutit, nga V. ara e 

' · Jasharit, gjashtë dyn1m në thatë. i Salih Rrahmanit, nga J. ara e Mah- 
' 11. E qucjtuna ara ke vëneshtët e i mut Satlahut, pesmëdhetë dynym ndër 

vjetra e kuf. nga L. Vneshta e Tahir i ujë. 
Halilit, nga P, Vneshta e Liman Hy- I Tout qe shënohen si per shpallet 
sejnit, nga V, ara e Labe Nuhiut, nga I se mbas 30 dttvet të datës se shpa- 

për sendet e masipërme shpallun në 
Fletoren Zyrtare Nr, 41 d, -28.7.929, 
të shtyhet për me 16 Gusht,929 ditën 
e Premte n'ora P. Dite. 

Ministri e Ekonomia 
Komtare 

Mbi ndërtesën e Fidanishtis 
së Tiranës 

Në fletoren Zyrtare Nr. 40 d. 23. 
VII.929 ka qenë shpalle nxjerrja n' a. 
djudikatë ndërtimi i ndërtesës së fi 
danishtës si! Tiran~s e për të ishte 
caktue afati provizuer me 31. VII 929 
dhe a}) d~finitivi mbas 48 orëve. 

Tuel qenë se nde kohën ·e caktue 
me · nuk dolli asnji ofertues, shpellat 
se afati i lishimit provhuer zgjatet 
deri me 25 të k. m. dhe a9 definitivi 
tnbas 48 orëve. 

Tiranë me Jl.V'll.929 

Shp .. e Gjyqeve 
S h p a 1-1 j e 

Përmbaruesi 

ShpaHje 
Të quaJtunit H'alil I-fajctiri, 'Ri~a 

Ajeti, dhe Islam Halili nga katundi 
P •.. breg i Lumës, nga mos pagimi i te 
dhetës të vitit 1928 të kafundit'Pobreg 
pre] fr, ari. (4695) u janë Sekuestrue 
dhe vendos shitja e tokave që sheno- 

• - L,.. ' 

het poshtë të cillat ndoollen · ne katu:io 
nd!n e sipër përmendur, 

I. E quaituna Ara Piash; ·nga u. 
mlla, ara e 'Zejne! Ad'ëinit nga P. ara 
e Ismail Beq'rit nga V. ara e °r~ama... 
'dan Zenzlit nga, J. ara e Shaqir Ha 
lilit. Tre dylim ner Ujë. 

11. Në vendin e sipërme një arë e 
kufzume nga Lindja ara e 'Z~jnel 
Ademit nga P. ara e Ber demit, nga 
veri ara e Ymer Salihut nga J. ara e 
:Mu311 Xhaferit tre· tly'liln ioer Ujë. 

Ill. E quajluo ata O~se itftl L. 
Vija e Ujet dhe Shltpija··e të sikues 
truemit Hali! Hajdartt Gga P. ara e . . 

Shaqir Halilit nga V. ara e Myftar 
Osmanit nga J. ara e Zejnel Hajdarit 
(20) dyfim ner Ujë, 

IV. ara ogtade nga Lindja 'Vija '"e 
Shtëpija e Islamit nga P. ara e lbush 
Mehmetit, nga V. ara e Nuhi Xhemës 
nga J. ara e Vejsel adernit shtati dp• 
lim ner UJë. 

V. ara të Kisha oga L. ara e Yme~ 
Selmaoit. nga P. ara e Muslim Mus. 
liut oga V. ara e Atush Agës, nga J. 
ara e Mustafa Ramadanit gjashte o,. 
!im ner Ujë. 

VI. Veneshta të Shtëpija e Kutiza• 
me nga L. Kullci]e nga P. ara e lbush 
Ibrahimit nga V. ara e Nuri Xbemës 
e Shtëpia e Myftar Asllanit nga J. ara 
e Vejsel ademit oje Dplim, nel' Uje, 
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VII. ara në katund e Kufizueme I i formuem prejë Gjyqtarit Fi- nija e lujtshme dhe e pa Iu] 
nga L. dhe nga. P:arat e Osman Ha- I liar z. K. Dhimitrit tue qenë tëshme. 
lilit nga V. Shtëplja e Osmanit, :nga j pranë Ndih. Gjyq. Fillor z. V. Të :ctënuemit i ngarkohen 
Ju:a ara e Ati Seldes, një d1lim ner · I Levank e Ndih. Gjyq. Paqt· Z. I edhe Shpenx1met e gjyqit Fr. 
Ujë.. I N. Kosturi e Prokurori i Shte- I ari 28. 

VIII. e Quaj tun · ara Shgiula e Ku. 'I tit Z. Y. Malile e Sekretari M. I 
f,zume nga L. ara e Ali ~kenderit I Biçaku si protokoliste për me I 
nga P. ara e Sbaqir Halilit nga V. e I këqyrë padtn e (ngrehun prej I Nga ankimi i trashigimtar 
nga.], Ruea e katundit një dylim ner l Prokuro ris së Shtetit në emën J vet të vramlt" si edhe nga dish· 
UJë. j të së drejtës botnore kundra I mija e dtshmttarv ~ Myrteza Os- 

IX. E quajtu?a ~ra të veaesh!at : të p_andehunit në a~rati . L~m I man Hoxhës, Ali Hysen Solla- 
nga L. ara e Alt Sejdes nga P. e V. Koçit nga katundi Mlhajas i k t 

8 
.. z f 

1 1 lt Al. 
Sh · H ,.1. k d 1 .. . B . H · h. 1 u , ajram y or s arni , 1 arie e aqir a 1 11 a ter y Im pa per vrasjen e ajrarn ax 1 i .. . . . 

Uje. • Qoses nga ay katunde, në ·gjy- ! M~rat Lugës, ~hJe. e bl! e Ra- 
x. E quajtun ara t~ shpedha nga qtmtn e rjedhun në munges të i xhi Qoses e Iajmerlmet e gra- 

L. ara Tahir Sallsë në P. ara e Teme pandehunit sot me 12-7-1929 i vet të vramlt Vaje e Hanë si 
Asl~anit pesë dylime. me zana të përbashkëta ka I edhe proces. verbalit të maj- 

Tokat që shenohen sipër shpallet gj v kuem : ! tun në vend të ngjarjes prej 
sembas 30 ditëve të datës së shpa- Vend im 11 •• t k t t ht nepunsave ompe en e as 
lljes dotë vendosen në ankand për Fajsin e të pandehu nit të I . . . . · 

. . . . . vertetuem f.tJl q1 1 ngarkohet shhfe, pranda] deshërueslr të drelto- arratisur Lam Koçit nga ka- I .. . , 
hen përmbarimit se Gieqtt Shk. I. tundi Mihajas me delikte si I te pandehumt andaj edhe tru- 
Kosovës, vrasës me paramejtim e gjak I pi gjykues me zana të për- 

~ukë~ me 13. VII. 929 të ftoftë i Bajram Haxho Qoses I bashkta tue pelqye edhe mej- 
- · Përmbaruesi dhe në bazë të nenit 405 Nr. I timin e Prokuroris vendosi siç 

. Letër-Gjykim 2 e 170 të K. P. Shq. e K. P. I tregohet më sipër. 
Në Emën të Naltë Madhnis së ~ë :lb:·. dë~i~in ~ tij me vdek~ I . Ky vendim asht deklaruem 

Ti' ZOG I Je I ?1th .. de~.1~ Ju_ kthye ne i me 12-7-1929. 
J burgim te përjetshëm si mbas i 

nenit 6 'të Dekret-'Ljgjës me I Elbasan me 22-7-1929 
datë 19-9-1928 për falje, tue I Kryetari, 
u vuem nën ndalimin ligjore 1------ , 
tue ju sekuestrue edhe pasu- i Snty pshkroja "Nikaj,, Tiranë 

Arsyen a 

Me vullndet të Ponulllt 
· . M.bret i Shqiptarvet 
Trupi Kolegjal 1 Gjyqit të 

Shk. së I. të Elbasanit (D. P.) 

) BKSH



Vjeti i Vilt. e Merkure 14 Gusht 1929 

MBKET1'1]A 

Fletorja 
Nr. 45 

snQIPTARE 

Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 
PAJTIME: për nji mot fr.ar 12 në // Drejtimi: Drejtoria Fletore,Zyrtare Nji copë e javës fr, ar 0.25: aji cop 

Shqipni ; fr. ar 20 Jash ta r I R A N P e javes së kahacme fr. ar I.li 

PERMBAJTJA 
Statuti i Kishës .Orthodhokee Au· 

toqefale të Shqipris 

S'TATUTI 
i Kishës orthodhokse Au 

toqefale të Shqipris 

orthodokse autoqefale dhe rusn, pa no· Kishën Autoqefale të Shqipërisë për 
një ndryshim,' si të gjitha Kishat e;tjera sa i pëket besimit, adhurimit (La tria) 
Orthodokse të Krishtit, burimet e besi- disiplinës Kishetare, organizimit dhe 
mit, shkrimet e shënlta dhe goiëdhë- administrimit të brendëshëm të Ki 
nat e Hirëshme (Aglan Grafia qe Hie- shës në bazë të dogmave dhe të ka 
ran Paradhosin) si dhe kanunet e nuneve te Shenjta dhe në konformi- 
Shenjta Apostolike dhe Sinodhike. tet me Liglët e Sht-tit, 

Ushtron kontrollimin mbi veprimet 
e Peshkopëve dhe të organeve të Ki 
shës, si pas rregullave Kishëtare; the 
melonj, dhe mban Shkolla Fetare; 

Harton programet e tyne dhe i 
mikqyr me anën e Peshkopëve; 

Përkujdeset për edukatën fetare 
Kombëtare p·· r kulturën dhe për U! 
kryemit e detyrave të Klerikëve] e 
të Murgeve , 

Kujdeset për edukatën fetare të 
popullit Orthodoks me anën e predi 
kimeve Kishëtare, të mësimeve Feta 
re edhe të redaktimit e të botimit të 
librave dhe të rivistave Fetare. 

Art. 7. As nji libër nuk munt të 
përdoret në Kishë pa pëlqimin zyr 
tarë të Sinodhlt kështu dhe në shkolll 
për rr ësimet e Fesë Orthodhokse pa 
pëlqimin zyrtarë të Sinodhit dhe të 
Ministrisë s' Arësimit, 

Art. 8. Librat e Kishës që [anë 
përkthyer do të kqyren prej Slnodh] r, 
i cili e ka për detyrë të kujdeset s a 
më shpejt për përkthimin dhe botimin 
e bod min e atyne librave të Kishës qe! 
mungojnë. 

Art, 9. Sioodhi i Shenjtë detyrohet 

Art 3. Gjuha zyrtare e Kishës ësht 
Gjithë kleri dhe populli Orthodhoks] Shqipja. 

I Mbretërisë Shqiptare, i përfaqësuar 
pre] Delegatëve fuqiplotë të mbledhur 
në Kongresin e Dytë që u mbajtë në 
Korçë, voton me nlë za statutin defi 
nitif te Kishës Orthodhokse Shqiptare 
të proklamuar Autoqefale në Kongre 
sin e Beratit me datë 12 Shtator 1922. 

Kaptina e I. 
Kisha 

Art. 4. Autoriteti ma i naltë i Ki 
shës Orthodhokse Autoqefale Shqip. 
tare ashtë Sinodhi i Sh~njtë Peshko 
pal i përbërë prej Peshkopëve aktivë 
te çdo Dhioqeze, pr, j Ikonomit të Math 
Mitrofor dhe i kryesuar prej Mitrooo. 
litit të Qendrës, Kryepishkorit të 
gjithë Shqipërisë. 

Titulli Zyrtarë i Sinodhit ashtë: 
Sinodhi i Shenjtë i kishës Orthodhok- 

Art. 1. Kisha Orthodhokse Auto-I! se Autoqefale te Shqioërls.; 
qefalc e Shqijërlsë, pjesë e pandarë ! Peshkopata e Qendrës merr titullin 
e së Shenjtës Kishë të Përgiithëshme ! '·Mitropoli,, dhe titullari i saj quhet 
dhe Apostolike, përbahet prej tt'rë ba- l Mitropolit i asaj Dhioqeze dhe Krye. 
norëve të MbretPrisë Shqlpëtare që i i peshkop i gjith Shqipërisë, Peshkopët 
besojnë Krishtit dhe pohojnë Simbotlin i e tjerë mbajnë titullin Peshkop dhe 
e Shenjte të Fesë Orthodhodokse (to l Dhioqezat e tyre Peshkopata. 
simvolon tis pisteos) dhe ruan te ps- ! A_rt. 5. Kisha Orthodhokse Snipta 
tundëshme gjith sa pranon Kisha e l re është person juridik dhe trashigon 
Shenjtë Lindore e Krishtit, Themelo- j t~ gjith titujt dhe të drejtat e komu 
nlës e Krye i së cites është Zoti dhe : nitetevet Orthodhokse të gjer tani- 
Perëndia jone Hsu Krishti. ! shërn. 

Art. 2. Kisha O rthodhokse Auto· ! I 
qefale e shqlpëris asht e bashkuar! 
dogmatisht dhe shpirtërlsht me te gji- I 
tha patriarhit e sbejta, dhe me Kishat I 

Kaptina e II. 
Sinodbi i Shenjtë dhe 

detyrat e tija 
Art. 6. Sinodhi I Shenjtë: Regullon 
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të vejë /e, që çdo vepër e paraqirun kretar të përgjithëshëm i cili propo 
me an! 'botimesh, gravurash, çlaqesh nohet prej Sinodhit dhe emrohet me 
theatrale, ose kinematografike dhe kon. dekret të Kryepeshkopit. Cilsit' e Se. 
Ierencasb publike të mos cënoië çnde- kretarit të përgjirhshëm caktohen në 
rojë dogmat dhe dispozitat e Ortno- Rregullore a e Administrimit të përg] i- •' : . . 
dcksisë _ _<>se për ~gjithsisht Klerin si ihëshëm. 
dhe format e tija dhe, n' e pdtë t'ar 
syshme të kërkolë ndërhyrjen e auto 
rlterevet, në kon for mitet· me ligiët e 
Shtetit. 

'KrVe.-ia e Sinodhtt me pëlqimin e qef rle e Shqipëris ndahet në katër 
anëtarëvet ~cndos t' ti japë dip!loma Peshkopata: 
merite atyre qi! i kanë shërbye çash- a) Peshkopata e Korçës, Përmetit, 
ties Kishtare. •• • • Vosvopolës, Leskovikut dhe Kolonjës, 

t, .. J •• , M~!;~~l~, e •. ~i~odhit t~ 
She_nj!ë,, 

Art. 10 Sinodhi mblidhet rregullisht 
dhe më doemos' një her në vit. Koha 
e mbledhjes ash t ipso t. eto data I 
Tetor, Mbledhja do të mbajë jo ma 
pak se 1!5 ditë dhe jo ma tepër se 
oji niuaf. Kryepistikopi, per nevoja të 
domos!·<ibshnie · dhe me pl'.lqimin e 
shlitnictrs së anëtarëve provokon dhe 
mbledHje' t@ Jaslitezakonshme te Sino 
dt.i't. Kryetari çel dhe mbyll rnb' le 
dhjet, · 

··AH. J J. Sinod hi ka kuorum kurë 
ndodhen prezentë glvsma plus nji i 

Kaptina e III. 
Peshkopa tat 

Art. 14. Kisha Orthodhokse Auto· 

b) Peshkopata e Durrësit, T'irarës, 
Shkodrës, Kavajës, Elbasanit, Shpa-it. 
Gorës, Mokrës, Pogradec'! dhe Dibrës, 

c) Peshkopata e Beratit, Vlorës, 
\,yzeqts~ dite Kaninës. 

Q) Peshkopata e Gjinokas!rës, Del· 
vinës, Dropullit, Pogonit dhe Himarës, 
me kuf1t q{l kapasë gter më sot gtirh 
se- cila prej këtyre 

Kufit e Peshkopatave mund të 
ndryshohen me proponimin e Sino 
dhit, me ptlqirnin e Q. verrisë dhe 
me dekret Mbretnuer. 

Qendra e Kishës Autoqe], le cakto, 
het me dekret mbr. tnor. Cjier sa te 
dalë dekreti relativ Kryes.a e Kishës 

numurlt të të gjithë anëtarëve. Po kur ! q-ndron në Korçë. 
do herë mbiedhje le gale munt të bs- ! Peshkopë pa Dhloqezë nuv munt 
het vetëm kur, përveç Kryi:peshkopit ! të jeni! ma tepër se dy. 
ndodhen dlle dy anëtaë të tjerë. l Art. 15. Kryepishkopi zgjidhet prej 

Në -mungesë të ~Kryepiskopit, Lë ! Sinodhit pë(gjithë jetën e tij. Në rast që 
rast që ky asht pushuar, Sinodni Krye- i Krycpishkopi i zgjedhur prei ·sir:odh:t 
sohet prej ma të vjetrit në dorvzim; 1 nuk pëlqehet prej Mbretit, Sinodhi de- 

' ne raste të tjera Slnodhi kryesohet ! tyr'Jht:t të zgiedhi nii tHer të cilin i 
pre] Peshkopit t' autorizuar oga Krye. ! a p.raqir Mbrttit rllr pëlqim dhe de 
tari ine komp'!tencë të caktuar. l krettm. Te gji th këto' veprime për zgje- 

Art. 12. Vendimet e Sinodnit me- ! dhje, propozim dhe refuzim mbahen 
rren me shumicë votash. · ~ ! sekrete. - 

Në rast niësie provokohet një mble- ! Gjirhë r ë këtë mënyrë zgjidhen 
dhJ0e e· <iy· të në të cilën "në qoft~ se ! dhe Peshkopët e tjerë. 

1 f I r- 

ka përsëri njëesi votash parëvlen ana ! Cilësit e Peshkopëve 
e Kryetarit.' ! Art. 16. Kryepishkopi, Peshkopët, 

Ari. 13. Sinodhi ka dhe me Se- i Zavendësit e tyre llokalë, -Ikonomi i 

Math. Mitrofor, Sekretar i, Përgjith 
shëm i Sinodhit, si edhe ndihmësit e 
Zave ndësit Kl~rikë të Kryepishkopit 
dhe të Peshkopëve, duhet të jenë prej 
gjaku, gjuhe Shqiptarë, si edhe të kenë 
nënshtetsinë Shqittare. 

Art. t7. Kryepeshkopi dhe Ptsh 
kopët e Shqipërisë që do të dorzohen 
përveç cilësive t' Ar:lkullit 16 duhet 
të kenë. dhe cilësitë që kërkojnë ka 
nunet, e Kishës, si edhe të kenë mba- . ., 
ruar një fakultet Theollogjte. 

Në rast nevoje, gi~_r më pesë vjet 
pas hyrjes në fuqi te këti] Statuti, 
muot të dorëzohet Peshkop edhe: ay 
qe ka dipllornë fakulteti drejtësie, fi 
lologjie, ose të_ ojë Seminari Ortho 
doss në gradë .Liceu, 

Art. 18.f~Kryep,e.sh,k.C?P~. dhe .~esh·. 
kopër e Jjerë më parë se . të )ill ojnë 
në detyrën e tyre de yrohen të bëjnë 
betimet e shenuara më poshtë, një 

përpara Mbretit, një p ·p ra Sinodhit 
të Shënitë. 

Betimi perpara Mh e-it :.s:11. 
Betohem dhe premtoj mbl nd. ri n 

i'irn (si Kr~epeshkop ose Pesh ,op) 
përpara Perëndisë ~e , do të 
jem kurdoherë besnik i Mreti. të Shqi 
pëtarvet i Atdheut dhe i Statutit të 
Mbretrisë. Detyrohem të ve në L,~ në 
këtë mënyrë dhe gjithë Klerikët që do 
U! dorzohen prej meje. 

Betimi përpara Sinodhir- asht: 
Betohem mbi nd!rgjl'gjc.n t' ime 

(Kryepeshkopale ose Peshkopate) për· 
para Pe rendisë se do të ruaj besnikë 
rinë kundreitë . dogmave, kanuneve 
dhejrregullave Kishëtare.që përmbainë 
bashkimin dogmatik. fetar dhe .solida 
rësinë me Patriarhië dhe Kishat Or 
thodhokse autoqefale të botës. 

Transferime. 
Art. 19. Ktpepeshkop! dhe t Pe· 

shkopët jane të përjetshëm. në Ohio· 
qezat e ty,re përveç rast- ve të , para- 
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shikuara në këtë Statut. 

3 

të vietërnë dorzun ; në rast dekretim I aktive n' admifristrimin e Kishës, Në 
Art. 2t Peshkopët munt të trans- largimi të një Peshkopi, Kryepesh- I qc.,M se Doktorët raportojnë pa mun- 

ferohen me vendimin e Sinodbit dhe kopi emf ron nit: ojë herë zëvëndesin ! dërin e tyre, ata japin dorëht:qjen: 
pas pëlqimit e dekretimit Mbretëror. e përgjithshëm. i tue marrë nga arka e përgjtrhëshme 

I 

Në rast pushimi të tillë brënda ' e Kishës nji sbpërbllm të përmuai- 

p hi . . dyzet ditëve ipso fakto, mblidhet Si· shëm për Kryepeshkopin Gjashl · qind 
Art 21. us 1m1 I Kryepeshkopit, , dhi . .1. b hkë h" . f . d P hk x • k .. • dh no I t c, 1 as kë me pus imrn e të ranga art, he për es epët ater 

i Peshkopëvet e i Ikonomit të 1 - . - '" d - . d . , . 
f 

arguartt, veti osi egte hien e Pesh- qind fr. ar. 
math Mitro or bahet për faje të r=1nd'l ... . - . . . 
d ik dh k . - f . kopit për përmbushjen e Dhioqezes Detyrat e Peshkopëve ogman e e anonike, për aje or· 

Pushime 

dinare dne për arësye ekstraordinare 
a) Për faje të rënda dogmatike : 

kanonike gJykohen prej nji këshille 
dymbëdhjetë vetash, përveç Kryetarit, 
të përbërë prej gjithë anëtarëve të Si 
nodhit të Shënirë, përveç të akuzuarit 
prej Peshkopëve Titullarë , dhe prej 
gradualësh Klerikë gjer në numurin e 
sipër caktuar giashtë prej të cilëve i 
zgjeih i akuzuari. Vendimi [epet me 
tri të katërtat e votave! e me vota të 
fshehta, pasi të d.glohet ma parë apo- 

logjia e të akuzuarit- 
b) PC:r faje ordinare Kryepeshkopi 

Peshkopët dhe Ikonomi Math Mitrofor 
pushohen në rast dënimi kundër lirisë 
personale në nji ndeshkim ma tepër 
se nil vit dhe si kur k~tij ndeshkimi 
të mos i jet! shtuar ndalimi nga ofi 
qet publike; dhe kur dënohen me 
burgim të rëndë, ose me dënime të 
fajeve relative për falsifikim, vje 
dhje, mashtrim, keq-përdorim besimi 
dhe atentate kundër zakoneve të 
mira. 

Në këto raste dhe Sioodhi dety 
tyrlsht vëndos pushimin e tjre, 

c) Për arsye ekstra ordinare, të 
shpjeguara drejt për drejt e me de· 
kret mbretnor · Kryepeshkopi, Pesh 
kopët dhe Ikonomi i Math Mitrofor, 
përveç rasteve të përmendura në pa 
ragrafin e sipërme, largohen me një 
herë nga detyra me 'dekret Mbhtror. 

Në rast dekrtim! largimi prej de· 
tyre të Kryepeshkopit, ky zëvëndë 
sober' me hi! herë prej Peshkopit më 

vakante . 
. Në_ rast' pushim! të Kryepeshko- j . . 

pu, për çfar do arësye, kv ka të drei- ! kepët në Dhioqezat e tyre janë auto. 
të të marrë nji rrogë të përmuajshme ! riteri Kishëtar dhe ushtrojnë U! giith'a 
prej pes qind frangash ari. ! detyrat që [anë c-k ue or kanunet e 

G•i h_ ashtu ne_ ~ast_ pushimi ~tr I S~enj~~· në r~gullor~t Kishë,t~;e_ ~he 
çlar do arsye të Peshkopëvet dhe të ! në këtë Statut, Ata Janë nën JU, isdix- 
Ikonomit lë Math Mirrolor këta ma- I con e S nodhit dhe eksekurojnë v.-.o. 
rr n rga n]i rrogë të përmuajshme dimet dhe urJh.!!rat. e tija, s1 pis drs- 
prej, 300 fr- ari. pozita ve të këtij Statuti. 

Art, 22. Kryepeshkopi, Peshkopët, Për çdo kurdërv •• itle ose pa ·kui- 
dhe Ikonomi l Math Mitrofor, për desi në detyrat e t1r( Kishëtare janë 
shk.\ sëmuvd'eie kronike ose pleqë- përgjegj~s përpara Sinodnit. Në Gusht 
rie të cilat nuk u përmetoin të për- \ të çdo viti janë te detyruar U! para 
mbushin detyrat e tyre Peshkopate, 1! qesin nji raport të veprimeve të 'tyre 

t I 

.kanë të drejte t'i parrqtstn kaooni-l I dhe të gjendjes së Peshkopatës. Ky 
~ris ht dhe me të shkruar dorëheqien ; raport këndohet përpara Sino Ihit dhe 
e-tpre Sir.odhit, i citi vendos. Po Si- l mos-paraqitja e tiië konsiderohet si 
hodhi mundet edhe mOIU nroprio të I Ojë Shkelje detyre, ..• , I 

· Art. 2'4 Kryepeshkopi dhe Peshl.o- . ' - çlaqt mejtimin mbi sëmundjen 
pleqërinë e tyre pas nji raporti prej 
pesë mjekësh të zgjedhuo dy prej 
Sinodhit v.të dy pre] te sëmurit, dhe 
një prej Dretorisë së P. të Shëndet 
sisë. . ·s 

Në qoftë se Kryepeshkopi ose 
Peshkopët nuk apin dorëhqieri brën 
da dy [avëve prej datës së komuni 
kimit, Sioodhi me· riji herë emëron 
një ndihmës Peshkop i cili merr për 
si për administrimin e Peshkopats. 
Krye peshkopi dhe Peshkopët të de 
ktlaruar të pamundur mbajnë titullin 
e tyre dhe përmenden në· Kishë e në 
ceremoni! e Sheojra prej ndihmësit 
Peshkop dhe prej gjithë Klerit. po 
nuk ushtrojnë asnjë veprim adminis 
tratif dhe uuk marrin as nJi -:_pjesë 

ose 

Art. 23. l{ryepeshk~pi dhe Pesh· 

pët, në Dhioq- zat e tyre, si ne Q~n 
dër aahtu dhe në rrethet e saja, ush· 
trojoë të gjitha detyrat të imponuara 
prej Kanuneve Kishtare; Celebr.~j_oë 
Mysteret e Shenjta; Predikojnë. f)a_lën 
e Shenjte; konsakroinë Kishët e Shen- 

' -- - I • ·• 

[ta; përkujdesen qi! të përmbushin të 
gjitia sh erbësat fdare, si. pas dis po 
zitave tipike r, lative s përkujdesen .për 
zbukurimin e hLshëm. U! Kishave si 
edhe të Ikonave të Shënlta vendosja e 
të citave kërkori auto~izi~in e tyre të 
më barëshëm; përkujdesen për enët 
e petkat e Shenjta dhe për çdo gjë 
tjatër qP. përdoret në Kishe. 

Art 25 Kryepeshkopi dhe Pesh 
kopët detyrohen të shëtisin · niëherë 
në vit në për Dhioqezat 6 t,ir~ për 
përmbushjen e detyrave? PesfikopJl !, 
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Kryepeshkopi për Dhioqezë n e tij 

munt t'ja ngarkojë këtë detyre ndih 
mësave Peshkopë lose, në mungesë 
Zavëndësit të tij 

Arr. 26. As nji Peshkop nuk munt 

antarë, Këta emërohen dhe pushohen 
prej Peshkopit dhe emrlmi ose pushi 
mi i tyne i niohtohet Sinodhit. 

Kryepeshkopi dhe Peshkopët mund 
të formojnë Këshillën Kishtare disipli- 

të largohet prej Dhioqezës së vet pa nore edhe jashtë Q~ndrës. Vendimet 
marrë lejen nga Kryetari i Sinoahit merren me shumicë votash. Kur Krye. 
dhe gjithashtu nuk munt të qëndrojë peshkopi dhe Peshkopët ndodhen të 
në Peshkopatën e nië peshkopi tjetër penguar vendin e ryre e zënë zëvëndë- 
pa autorizimin e këii]. sit Klerikë. Kjo Këshillë përbahet kur. 

Art. 27. Kryepeshkopi dhe Pesh- do herë pre j pesë anëtarësh dhe plot- 
kepët emroinë Zavëndësit e Tyre në 
konformitet me Artikullin gjashtëmbë 
dhjet (16) të këtij Statuti. 

Art. 28. Ikonom i Math M ltrofor 
asht i detyruar të kryejë çdo mision 
që i ngarkohet prej Sioodhit dhe merr 
pjesë në te me të gjitha Hi drejtat e 
çdo antari, 

N! rast që mbetet vakant vëndi i , 
Ikonomit të Math Mitrofor, nuk zë 
vëndësohet me tjetër person dhe ky 
ofiq supri mohet, 

K a p t i n a e IV. 

Masa disiplinore 
Art. 29, Krypeshkopët, për gabime 

të lehta Kishtare të Klerikëve dhe të 
Murgëve që ndodhen në juridiksion 
e tyre, pasi U! dëgjohet ma parë i 
akuzuari, kanë të drejtë tt! ndëshkoj 
në ne mënyrë të preme dhe pa tja 
tër formalitet Procedure : 

a) me qërtim ; 
b) me pezullim (Argji) nga çdo 

sohet në mungesë me odonji prej tyre. 
Ar1• 31). Këshilla kishëtare ka të 

drejtë ti! [apë këto ndëshkime : 
a) Qërfim 
b) Pezullim (argji) oga çdo shër 

besë fetare jo më tepër se nji vit; 
c) Prerje rroge të shoqëruar me 

ose pa pezullim gjer në një vit ; 
Ndeshkimet me qërtim dhe me pe- 

zullim (araii) gjer më 40 ditë [anë të 
preme; të ti-rat janë të apeluarshme 
nga ana e t' akuzuarit për para Këshi 
llës disi plir.ore të përherëshme në qe 
ndrën e Kishës. 

Në qoftë se ojë Klerik akuzohet 
për ojë faj të rëndë që provokon ska 
ndull, Kryepeshkopi ose Peshkopi 
mund t'a ndalojë këtë me një herë nga 
shërbesa feta re po jo ma tepër se dy 

muaj. 

Kapt in a e V. 

Këshilla disiplinore e për 
herëshme 

shërbim fetar gjcer më pesmbëdhjet dit. Art. 32). Në qendrën e Kishës kri· 
Për këto ndëshkime Peshkopi mban ioher nji Këshillë Disiplinore e ,-ër- 

një proces-verbat, i cili ruhet në arql- hershme që përbehet prej Krpepesh- 
vat e Peshkopatës. kopit si Kryetar dhe prej katër anë- 

Art. 30. Në qëudrën e çdo Pesh- tarëve Peshkopë ose Klerikë graduate 
kopate eksiston një Këshillë Kishtare të zgiedhun prej Sinodhit. l<y zgjedh 
disiplinore e cila gjpkoo fillimisht për : katër anëtarë suplementarë për të zë. 
faje fetare Klerikët dhe Murgët që ndo- vendësuar anëtarët në rast mungese. 
dhen nënë [urisdiksien e saji! 03e që- Kur Sinodhi ndodhet i hapur, de- 
ndrojnë n' atë Peshkopatë. Kio Këshillë tyrëo e kësaj Këshille e përmbush ai. 
Kishtare përbehet prej Peshkopit vetë vetë. 

si krytar dhe prei katër Priftërinive si Të gjitha vendimet e këshillës di- 

siplinore të përhershme merren me 
shumicë votash. 

Art. 33) Këshilla disiplinore e për 
herëshme gjykon : 

a) Apelisht dhe definltisht vendi 
met e apeluarshme të këshillave disi 
plinore të Peshkopatave ; 

b) Fillimisht fajet e rënda të cilat, 
pas vendimit të Këshillës Disiplinore 
Peshkopale sjellin dënime më të më 
dha se ato të shënuara në artikullin 
30, si dhe fillimlsh! çgradimln defini· 
tiv (katheresin) 

Vendimet të dhëna fillimisht prej 
këshillës disiplinore të përhershme 
apelohen përpira Sinodhit. 

Art. 34). Apeli i vendimeve të dhë 
na prej këshillës disiplinore të pesh 
kopatave dhe të këshil ës disiplinore 
të përhershme bahet mbrenda 30 di 
tëve prej dates në të cilën i komuni 
kohet të dënuarit vendimi. Ky komu 
nikim do t'i bëhe t të interesuarit 
mbrenda li ditëve prej datës së ve 
ndimit. 

Kërkesa e apetit i dorzoh-t Krye· 
tarit të këshillës që dha vendimin, i 
cili mbrenda 15 ditëve, e dërgo., në 
këshillën disiplinor të përher-h-ne. 

Art. 35. Sinodhi gjykon a) Ape 
lisht dhe definitivisht të gjithë vendi 
met të dhëna Këshillës disiplinore të 
përhershme; b) Peshkopët dhe Ikono 
min e Math Mitrofor për fdje H! l-hta, 

Vendimet e dh~na prej Këshitlave 
disiplinore me pezullim zba rohen me 
nji herë. 

Art. 36. Kryepeshkopi për f.,je të 
lehta dhe të rënda kishtare dhe Pesh 
kopët dhe Ikonomi i Math Mitrofor 
për faje të· rënda Kishtare gjykohen 
përpara këshillës së formuar sic:: pas 
artikullit 21 §a. 

Art. 37. Te gjitha vendimet që sje 
llin pushimin e Krjepeshkopit, të Pe· 
shkopëve dhe të Ikonomit Math ;.u- •. 
trofor i paraqiten Mbretit për dekretim. 
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Art. 38. Ekzekutimi i dënimit për Art. 43. Autoritetet e kishës Auto- Art. ,45. Këshilla Mikst harton pet 
çgradim (katheresis) i klerikëve bëhet qdale detyroh. n t'i paraqesin kur të çdo vit buxhetin preventiv të përgll 
sipas konunevet Kishtare dhe i dënua, , kërkohen, inspektorit te Minlstris së thshem ti lhhës, një kople e H! cilit 
ri me çgradim detyrohet të nxjerr pet- Dreitësis të gjitha llogaritë e t' ardhu- i paraqit Minsitrisë së Drejtësis, nër 
kat fetare dhe shenjat e tjera të ofiqit rave e të prishunave. Në rast që kon- veprimet e parapame në dispozitat e 
për narpshe dënohet në bazë të arti- statohet se ësht bërë abuzim, kundër· Regullores së përgjiihshme t' admlni· 
kullit 214 të Kodit Penat. vepronjësit dërgohen në gjyq prej Mi- strimit. 

K t . VI I nistris së Dreitësis dhe dënohen sipas Art. 46. Pasurit e përgjithshme 
ap 1na e . . . • • • • • • • • d spozitave të Kojtt Penal. dhe të patuadëshme që u Jani! lane 

Organlzimi I administrimit komuoitetevet Orthodhoksë, Klsheve 
të pasunisë K a P t i n a e v I I. ose Manastireve me nji qëllim mire- 

Art. 39. Kishat, Manastiret dhe pa- Këshilla mikst bërës të caktuar, ndodhen nën kontro- 
sunirë e tyre të tundëshme dhe të pa. Art. 44. Për administrimin dhe ko- llimln e Kishës e cila përku.jdeset për 
tundëshme si dhe ato të komur.Irerit ntrollimin e pasurive, të kishave, të , të kryemit e qëllimit dhe pfr ekzeku- 
Orthodhoks janë të siguruara në kon- Manastirevl! të komuniteteve Ortho timin e dëshirës së dhuroojëslt. 
formitet .ne ligjet e Shtetit. dhoksë ti! çdo lloji dhurate dhe ndih- Art. 47. Pran Krye-kishës krijvhet 

Art. 40. Burri met Financiare të Ki- më si dhe të subvenslonit të Shtetit Arka e përgiithëshme në të cilën hyjn 
shës [anë : 

1 
krijohet në Qendrën e Kishës nii kë- të gjitha të ardhurat, e Kishës si pas 

a) Të ardhunat e kishëve dhe të Mam shillë me emnin "Këshilla Mikst,, e artikullit 40 dhe prej krsaj bahen pa· 
nastireve si dhe të pasurive të komu- përbërë prej të giiihë anëtarvet të Si- gesat si pas Rregullores së admini- 
nitetit Orthodhoks ; nodhit dhe prej katër Llaikësh, nji për strimit, 

b) Subvansioni i dhanë prej shtetit çdo Ohio rez, nën kryesi o e Krpepe- Art. 48. Çdo zëvëndës llokal ba- 
për ndihmën e kishës : shkopit. shkë me Pleqësia Kisbëtare harton 

c) Pagesa fakultative si dhe çdo Të zgjedhurit e Laikëvet në fja të Buxhetin preventiv të përvitshëm për 
far dhurate ose ndihmë e dhëne prej dhe kompetenca si dhe të drejtat e të gjitha të ardhurat dhe të prish i rat 
Shqiprarve, • tyre do të caktohen në Rregulloren të jurtsdikclës së tiië për pasurit e ko- 

Art. 41. Kryepeshkopi dhe Pesh- e adminis'rimit të kishës Orthodhokse munitetevet Orthodhokse dhe për pa. 
kopër e ç'do Dhioqeze kan të drejtë Autoqefale. surit dhe të ardhurat I! Kishav. t. K)' 
të mbëledhin ndihmat fakultative të Për kët herë katër anëtarët llaik buxhet i dërgohet Pesb kopatës kom· 
zakonshme për dobin e Kishës ose zgjidhen prej kongresit. 
personale të t1re nga çdo familje Or- Regullorja e admirnstrimit të për· 
thodhokse, s'ç do të caktohet në rre- giithshëm do të elaborohet prej Këshi 
gullore, Ill's Mlkst të cilës do të shtohen edhe 

Art. ,42. As nji pasuri e pa tundi!- katër anëtarë llaik nji are] çdo Ohio 
shme kii:htare ose Manastiriale si edhe qeze të zgjedhun po prej këti konare 
e kamunitetit Orthodhoks nuk mund si. Në Rrt gulloren do të caktohen 
të jetërsohet pa vendimin e këshillës 
Mikst, për ndryshe Ietërsimi asht i pa 
vlefshëm. 

Mënyra e administrimit dhe e çfry. 
timit 1e pasunive të tundëshme dte 
të pa tundëshme si edhe mënyra e 
shitjes së pasurive të tuodëshme të 
kishave, Manastireve dhe komunitete 
ve Orthodhokse caktohet në Rre 
gulloren e përgjithëshm.e t' •"ministri, 
mit. 

rrogat dhe shperblimet e Kryepeshko· 
pit, Peshkopëve dhe Ikonomit të Math 
Mitrofor si ·dhe të nëpunësve të tjerë 
klerikë dhe llaikë ; do të formohet 
mënyra e zgjedhjeve të Pleqsive Ki· 
sbëtare (Dhimogterondive) dhe të kuj. 
destarve të kishave e të Monastireve. 

Kjo Regullore do të elaborohet 
prej Këshillës Mikst, të formuar si ma 
sipër, mbrënda glasht muajve pas da 
tës së dekretimit të këtij Statuti. 

petente gjer më nji Gusht. Peshkopata, 
pasi ti! mbledhi buxhetet e të gjitha 
Dhioqezës së sajë, me vreltiet e du'lura, 
ja dërgon Qendrës mbrenda 30 ditëve. 
Art. 49. Për çdo Manastir hartohet nji 
buxhet i veçant i cili më nil Ousht i pa. 
raqitet Peshkopatës dhe kfo ja dërgon 
Qendrës me vrejtjet e duhura dhe ba 
shkë me buxhetet e riera për aprovim. 

Art 50. Viti financiar i Kishës 
fillon më of i Ja oar dhe buxheti pre· 
ventiv i dërgohet çdo Peskopate për 
para kësaj date. 

Buxheti konsumtiv hartohet bren. 
da muait Mars për te ardhuoat dhe 
të prishurat e vitit të shkuar. Ky bu, 
xhet, bashkë me tepricën e t'ardhura. 
vet, I dërgohet çdo P,shkopate bren- 
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da "muait ·Mars. 
Teprica e t'ardhuravet r të Manas 

tireve i dërgohet Qendrë~~nt <ë!,~ -s 
mua], 

Art. ·~t. Në 'qendrën e Kishës -ndo-· 
dhet' nli- f<ishiUI!- ekdnomike ·e për 
hershme që përbëhet prej "Kryep·esh 
kopit ethe kater llalkëve. Këtotë -Iun 
dit 'zgjidlien prej ·Kësnillts·Mikst dhe 
detyrat e tyre c·itktoh"en ~hë Rregullore. 

Art, 52. Në 'Arkën e Përgihhësh 
me të''Kis~ës Atrtoqefale··fë Shqipëri 
së" ·nuk munt të mbahen ma 'tepët se 
kattr Tnijë 'fr. rri teprica· depozitohet 
në oji nga Bankat ~h'qiphire n'emrin 
e sajë ethe ·t!"rhiqet si pas dispozitave 
të -Regultores s'ildtfllnisli'iittit. 

Art. 53. Reguttorja e· Administrimit 
të"ft,ërgfithshëm 'për të hyr•hë fuqi, 
dulletlë 'aprovohet: nga · Ministria e 
Dr,jtësis. 

K a p t i n a e VIII. 
Art. 54 Kisha Orthodhokse Auto. 

qefale e Shqipërisë detprohet në çdo 
mesh të baj (lutje per ' Mbretin, për 
giith Kombin Shqiptar dhe për ush 
irin, 

Art. 55. Kisha Auroqetole e Shqi 
përisë n' asnji mënyrë nult munt të 
pranojë, në çdo emër qofrë dhurata 
nga oji fuqi e huaj dhe veprimi i 
kltod!rt shkakton zbatimin -e dispo 
zitave te ligj!s mbi fajet politike. 

Art. 56. Sioodhi do të veprojë për 
përmirsimin që kerkojoë konditat Sho 
qërore të sotme mbi sa u përket za 
koneve fetare. 

Art. 57. Aaojë Klerik nuk munt 
ti! fuaksie>Hjefen orthodhokse në Sbqi~ 
pt'ri pa qeni t- emruar dhe i lidhur 
me Klshën Arthodhokse Autoqefale 
të Shqipërisl. 

Art. S8. Tl gjithë ata Klerikë për 
lë citlt flet • artikulli 16 dhe që 
ndedhen ·oë shërbim të Kishës Ato 
qefale· ti· Shqi~rlsë ti cilët nuk kao 

konditat e lypuna prej ati] artikulli, 
që ditën e aprovimit të këtij Statuti 
janë të pushuar nia funksioni Fetar 
klerikal, 

Art. 59, Asnji llaik ose Murg nuk 
mvnt te dorzohet Prift ose Dhiak 
pa patur pëlqimin e Sioodhit dhe pa 
patur dipllomën e Saminarit Oriho 
dhoks, 

Art. 60. Të gjuha maredhaniet që 
do të ketë Kisha Autoqefale e Shqi 
përisë me Qeve"rinë Mbretnore do të 
bahen me anën e Miolstris Drejtësis. 

Art. 61, Çdo Peshkooatë 'ka 'vulën 
e sajë ne të cilën do të jet shkrue ; 
Peshkopata e (Emni i Dhlqezës), 

Dispozitat e · fundit 
Art. 62. Në rast herëste të nii pje. 

se ose të giithë po'pulhis Orthodhok 
se lë nji krahine kishat ·Manasti 
ret dhe pasurit e -tyre i mlteten kishës 
AuloqfTale t! Shqtpëris. 

Art. 63. N! · as nii mënyrë nuk 
munt të ·ndry!h'ohen, të - modiftkohen 
ose te abrogohen artikuit I, 2 e 3, 

Art. 64. ·Mund të 'ndrpshohen me 
vendim te' këshillë& 'mikst, bashk·irJe 
Kësh'llën e përhershme artikuit e 10; 
24- §a b; 25; ~I; 48; 49 51 e 60. 'Di~ 
pozttst e tjera tëi këtij statuti nfont 
të "ndryshohen -l'fue vëndim te "nji' kon 
gresi tjetër. 

Ky statut i para.qitet Qeverisë për 
të mi-rf -fo-rrriëh ligjore. 

Korçë , 29 Qershor, 1929 
Delegat i Tiranës 

Kryepeshkop Vissarioni d. v. 
Dr. Athanas Shundi d. v, 
Dr. Zoi Xoxa d. v. 

Delegat i Shpatit 
Taq Buda d. v. 

Delegat i Shkodrës 
At Vetisha Ptpoviq 
Naum;Plevneshi d. v. 
Mitre Llaeareviq' d, v, 

Delegat i Korçës 

Ik, i M. Mitrofor At Vasil Mar- 
ko d. v. 

Stavraq Balla uri d. v. 
Thoma Turtulli d, v, 
Vasil Avrami d. v. 
Sotir Kotta d. v. 

Delegat i Përmetit 
Dhimitri Kaçimbra d. v. 

Delegat· i Giinol{astrës 
Thoma-Papëpano d. v. 
Koostandin Lite ~. v. 
Episkop Ambroz 'd. v. 
Ikonom Papavlashi d. v, 

Delegat i Libohovës 
Dhlrnosten Haxhoglu d. v, 

Del gat i Leskovikut 
Andon Kito d. v. 

I ••1.C- 
Delegat i Lus•nJ~s 

Llazer Bozo d. v. 
Delegat i Vlorës 

Kristaq Ikonomi d. v, 
At lsaia d. v. 
Kristo Karbunara d, v. 

Delegat i Delvinës 
Mih0al 'Maisalcuti d. v. 

Delegat i ::,arandës 
Apostol Popa Dhima d. v. 

Ddeg~t i Konisoolit 
Loti Qesk!) d. v. 

Delegat i Durrësit 
Kristaq Zaguridhi d. v. 
Vasil Bakalli d. v. 
Moisi Popa d. v. 

Delegat i Kavajës 
Kleanth Mined "d,: v. 

Delegat i Himarës 
Dr. Mihal Cane- d,: v, 

Delegat i Beratit 
Epishkop Imzot Agathangel d; v. 
Dr. Nikolia Haxhisrasa d:· v. 
Ikon. At Theodhor Brisku d. v. 

Delegat i Fierit 
Jovan Xoxa d v. 

Delegat i Matlakastr!S 
Ikonom At Polizoi d, v. 
Delegat' i Kolonjës (Ersekë) 
Petro Prodani d. v. 
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Delegat i Bilishtit 
Petro Ilia d, v, 

Delegat j Tepelenës 
Dhimitër Mole d' v. 

Delegat i Elbasanit 
Kostaq Cipo d. v. 
Kov Deliana u. v. 
Dhimitër Papaiani d. v. 

Delegat i Poradecit 
Spiro Naço d. v. 

Delegat i Dibrës 
Stavrofor Ik. Jo.:,ifi d. v 
Dr .. Filip Papalani d. v. 
Gavril Lasku d. v, 

Komisari i Qeveris pranë Kongresit 
Panorthodhoks li.te Shqiptar në 

Korçë 
Vasil Bidoshi d. v. 

Vërtetohet njiesia me. origjinalin 
Kryetari i Kongresit li Kishtar 
t' Orthodhoksëve të Shqiprisë 

Kryepishkopi 
Vtsarloni 

Kryesekretari 
Zoi Xoxa 

Korçë, 15 Vll-29. · 
Z O G U I. 

Mbreti i Shqiptarve 
Mbi proponimin e Kryeministris 

Nr. 2036 datë 26 Vil 929 
Si ndigjoj d,he, pelqei.. vendimln-e 

Këshillit Minisiruer.me datë 2.5-Vll-1929 
DE KR E. TON 

Aprivimin-e Statutit kishtar Oro 
dok-, dhe urdhnon .ebatimin e tij. 

Tiranë me 6 Gusht 1929 
ZOGJ. v. 

Kryeministri: 
K. Kotta-id. v. 

Ministri i, Drejtësh 
H.:netvinaid. v, 

Oelwet-Ligjë 
Mbi stemën-e mbi 'Flamu 

res -e Shtetit 
Mbi propozimin e Këshillit Mi 

nistruer t',onettx!rrsa i ~ër!et nevo 
jës , me ti dhanë vendit:;Stemën e 
Mbteteuisë -si; dhe .;.ftariturtt"iZYrfa1' 
per Shtdlo,,për Ushtrinë e për ·Ma·"' 
rlnen .. tliç~F; me urdhënuem sa vi- 
·joo; 

Stema e Shtetit 
Art, l. Pranohen për Shtetin nii 

stemë, si mbas modelit të aprovuern 
dhe si mbas rregullavet qi vijojnë : 

Art. 2. Stema përbahet prej : 
a) nf mant i, me sipër nji kuoore; 
b) nji skudi, qenJruer, me shqi 

pe dykrenore. 
Art. 3. Manii përfaqsohet prej nil 

pelhure, prej kadifeje me ngljrë të 
kuqe të mbyllët, i vuemun simetri 
kisht në palë pak të naltësueme në 
anët dhe të shtrengueme nga dy she· 
rita ari me fjo:ik ti si mple, 

Manti slellë giethë lari në -ar~ dhe' 
asht i staruem me lëkurë errneli ii te 
bardhë me mbaresa të vegiln n' arë. 

Manti naltësohet në qendër dhe 1 

sypri ka kunorën t: Skenderbegut në 
plumb e në arë. 

Art. 4 Skudi i vuemun në qen 
drën e Mantit sjellë shqipen dykreno 
re shqiptare (me krahë të ngritrne 
dhe të ndaeme në nandë pena pup· 
lash për secilin krah) e vu.mun në 
fushë të kuqe dhe ari. 

Art. 5. Forma e stemës mt të gji· 
tha hollësi: qi caktohen o' artikuejt e 
ma parësh em 3 e 4 tregohen në mo - 
delln e bashkëngittun. 

Flamuret e Shtetit 
Art. 6. Pranohen për Shtr tin si 

mbas moddevet t' aprovuern dhe si 
mas rregullave që cakto'ien, flamu 
ret që vijojnë: 

a) Flamuri Zyrtar i Shtetit 
b) Flamuri për repartet luftu se 

të Fuqivet Armate të Shtetit 
cJ Flamuri Kombëtar 
d) Flamuri i MarinEs tregtare. 
Arr. 7. Flamuri zyrtar i Shtetit 

përbahet prej : 
a) nji shigjete 
b) oji hu flamuri 
c) nii pelhurë 
Art. 8 Shigfeta. Nuk ~ka randësie 

si: symbol, por . nuk mund te 
ndryshohet për asoji shkr.k. 

• I ~L . 
Typi rregullortar asht ay kdnformë 

me modelin e aprovuem. 
Naltësija e shigretës asht gjkht- 

1 monë 1] 10 kundrejt gj!tësislFsë 'hunit 
· të flamurit. 

Naltësija norma i~ . asht • sentimetro 
45. 

Art. 9. Huni i Flamurit. 
a) Asht baras më-nH herë 'e gjy 

sem me· gjatë,lnë 'e anës ~ë · gj'ate të 

pelhures, 
' .... 

Në ketë masë asht e përfshiëme 
gjatt'sija e mai-s së poshtmet (senti 
metra 15). 

b) Huni i' Plamurit'b 1'0<! "bai1ën e 
. . . . ... , , , .. - ~a:, 

shigjetës nJi rodhë t~ vogel' përmbre- 
11;. ' 

nda të cil.t kalon oji gja!me, qi për- 
mban pelhuren që lejon ketë të ngre 
het në puzi tat e ndry shme, 

c) Huni i Flamurit asht i pitity'rilem 
në rë kuqe e në të zezë me· dp vija 
ne spirale. 

Art. I O Pelhura 
a) Ashe prej stole I ishit, në formë 

rektangulare, prej dimensionesh me 
tr11 3 X 2 .. 

b) Ngj}'ra 'asht e fuQe e mbfll~t 
dhe ka në mesin e saje : shqipef dy 
krecorë e shtppme 'në bojë" 'të zezë, 

' r· rue pasu 1 sy ;,ri kunoren e Skender· - . 
beut e sh.y 11un në bojë të verdhë 
(shif vizatimin) 

Shqipja: xen oj I sipëi faqje/në 'qe 
n dren" e~ pialhures, pie] tn~ifl{sft f X 1~ 

, . ' - ... ~ ~ i: .'. ·_ii;, ~ 
Naltësija e kunorës'asht sentimetra 

25 dhe vehet 5 sen.imetra syp_ri shqi 
pës. 

Ad. 11. Flamuri 'për· repa.rtëi ltif- 
tuesë ·t! Ftiq"iVet Armllle\përbahet prej: 

a) 1i'ji shigjete- 
b) nji hu flamuri 
c) nji pelhure: 
Art. 12' Shigjet1t 

!"' ' ••• 

a) Shigjeta duhët të konsiderohet- · 
pj~sa ·e Fla:nurit''q~, · ·morallsltt ~'4sh.f · 
\na e randësishme; mbi atë «, :Ho 1'të 

daltohen~ 
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- emeni ose numri i repat tit e i 
trupit 

- koha e krijimit të repartit o të 
trupit 

- ngjarjet e luftës në të cilat ka 
marrë pjesë 

- tregimet ndëritimtare eventuale. 
b) Shigjeta asht në metal U! pra· 

ruem dhe ka nji naltësi prej senti 
metrash 32. 

Art. 13. Huni i Fle.murit.· 
a) Huni i Flamurit ka nji naltësie 

prej metrash 2.50 në te ctlën përfshi 
het pjesa qi vihet mbrënda në majën 
e poshtme (centrimetra 10) 

b) Huni i Flamurit asht i mbu 
luem me kadife: të zt zë dhe i zbuku 
ruem me gozhda të vogla tunxhit të 
vumun në vijë spirale vazhduese. 

c) Huni i Fhmurit ka në bazën 
e tij nji maje tunxhit me: nil nalrësië 
sentimetrash 10. 

Art. 14. Pelhura. 
a) Asht prej stofe mendafshi, në 

forme katrore, prej dimensionesh 
metro 1, 20 për ç'do anë, 

b) Njyra asht e kuqe e mbyllët, 
dhe ne mes sjtllje shqipen dykrenorë 
e qendlsun ne mendafshe të zi, tue 
pa1un sypri kunoren e Skenderbegut 
te qendisun n' arë. Poshtë, në gjysem 
qark nën shqipen janë ti! qindisun 
n' are dy dega (nji prej lisi e nji prej 
lari) te lidhuna me nji sherit me 
fjonk po edhe ky i qindisun n' are. 

Te gjitha se bashku : Kunorë 
sbqipe-dega xane, përmbrenda pclhu 
res nji sipërfaqe prej sentimetrash 
75 X 50. Shqipja e vuemuo ;ne me 
sin e pëlhurës asht prej dimensionesh 
sentrimetra 50 X so· dhe kunora e 
nalle sentimetra 12, 5, vehet sen ,i. 
metra 2. 5 sppri shqipes. 

Art. 15. Flamuri per repartet luf 
tuese te Puqivet Armate asht dhe l'la· 
muri qi p!rdore Nalt-Madhnija e Tij 
Mbreti I Shqiptarevct ne cilësinë e 
Tij si Komandant ma i NalU! i Fuqi 
vet Armate te Shtetit. 

Art. 16. Flamuri Kombëtar ndry· 
shoo nga ay zyrtar i Shtetit, perse 
ta ae mesin e pelhurës vetem shqi 
pen d1 kreoore si dhe auk ka dimen 
sioae fikse. 

Dlmeasioaet mund te adrpshojne 
li mbas vulladetit t' atiJ qi pirdore 
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Flamurin, por përpiestimi I pelhurës 
duhet të respektohet (në mënyrë qi 
gjatësija e anës së gjatë të jetë nji 
herë e glysëm ma e madhe nga gja· 
tesija e ants së shkurtën) si dhe për· 
pjestimi i shqipes, naltësiia dhe gian 
sija e të cilës duhet të jetë gjithmon 
e niisojt me gjysmën e gjatësis s' anës 
së shkurtën të pelhurës. 

Në ç' do rast dimensionet e pel 
hurës së Flamurit Kombtar nuk mund 
të jenë ma të mbëdhaja prej atvneve 
qi jaeë caktue për Flamurin zyrtar të 
Shtetit. 

Art. 17. Flamuri i Marinës treg· 
tare përbahet nga nji pelhurë e kuqe 
e zezë- e kuqe e formueme prej tre 
copash orizontale me glanësi të nje] 
ta. Forma e ktstij Flamur! asht cek 
taogulare dhe dtmensisner e tij janë 
në mënyrë qi giatësija e anës së 
gjatë t' jetë dy herë ma e madhe nga 
ajo e anës së shkurtën. 
Përdorimi i Stemë• dhe i Flamureve 

Art. 18. Zyrat Shtemore janë të 
detyruem me vue Stemën e Shtetit 
mbi dokumentar zyrtare, mbi tabellat 
mbi vulat e mbi ç'do tjetër send zpr 
tar. 

Stema ne fjale riprodhohet : 
a) mbi tabellat me glirhë ngjyrat 

e saj. _ 
b) mbi vulat, dokumentaf e sendet 

e tjera vetëm me ngjyrë të zeze e 
lëmuet ose në relief e në format të 
vogël. 

Arr. 19. Miti ç'do zyrë private, 
tregtare, banese, cilidokjoftë nënshte 
tas, kuer urdhënohet prej autoritete 
vet, duhet të ngrehi flamurin kombtar 
për të citin bane fjalë artikulli 16 i 
kësaj ligie. 

Nënshtetasit e huej të cilët {janë 
mbreoda në vendin zyre, tregtore ose 
banesa private, janë të detyruem në 
dim e caktueme dhe në rastet qi do 
të urdhënohen, me ngrehë Flamurin 
Komb!tar ne tt djathte te flamurit të 
Shtetit të cilit ata bajae pjese. 

Nënshtetasit e huej :tejol'en edhe 
me ngrehë Flamurin e Kombit ti! ty. 
ne, në të maitë të Flamurit Kombëtar 
Shqiptar, mbi tregtoret, zprët dhe 
banesët private vetëm nër ditët e krem 
teve kombëtare të vendeve tl! cilëve 
ata bajnë pjesë. 

Art. 20. Ay qi shkel sa disponon 
artikulli i ma parshem dhe ay qi për 
dorë flamurin te ndryshte në formë, 
mveshie e ngjyrë nga ata të për 
shkrueme ne ketë Iiglë dënohet me 
gjobë prej 20 në 200 f anga ari. 

Kjo gjobë caktohet dhe merret 
nga autoritetet bashkiore e Komunale. 

Kundra gjobëve ne fJalë mund të 
re kurohet ne baze t' arti l(ullit 69 të 
•Ligjës mbi Komunet» me datë 1 
Prill 1929. 
Diapozita Traneitore e të fundehme 

Art. 21. Stemat dhe Flamuret te 
përdoruna deri sot nuk mund të për 
doren o' asnli mënyrë ç' prej çastit në 
të cilin hyen në fuqi kjo ligjë. 

Art. 22. Kjo Dekret· Ligje hyn në 
fugi tre muej mbas shpalljes së sajë 
ne Fleteren Zyrtare. 

Art. 23. Keshilli Mioistruer ngar 
kohet me zbatimin e kësaj Dekret 
Ligië, 

Kryeministri e 
Min. i P. Mbrendeshme: 

K. Kotta d. v, 
Ministri i Drejtësia: 

H. Delvina d. v, 
Ministri i Arësimit e Zav. 

Ministri i Pinancavet: 
A. Dibra d. v. 

Ministri i P. Botore: 
S. Vuçiterni d. v. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare: 
~usa Juka d. v, 

z o o u I. 
Mb r e t i i ~S h qi p t a r v e 

Mbi proponimin e Kryemioistris Nr, 
1272-1 datë 5-Vlll-929. 

Si ndigjojë dhe pëlqeje vendimin 
e Keshitlit Ministruer me datë 3. VIIl- 
1929 

DEKRJ!TON: 
Aprovimin dhe zbatimin e De 

kret-Ligjit mbi Stemën dhe Flamurët 
e Shtetit. 
Tiranë, me 8 Gusht 1929. 

ZOG d, v. 
Sbt1pshkroja "Nikaj. TiJa11e 
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ZOGU I. 
· Mbreti i Shqlptarve 

Mbi proponitnin e Kryemlntstrls Nr. 1662-V datë 7.8.1929, 
Si ndigjojë dhe 'pëlqejë vendimin e Këshillit Ministruer, 

DEKRETON 
Aprovimin e Statutit të Shoqënis «PUKA SISMA» i përbamë · prej 52 (pesëdhetedy) ne 

nesh si· mbas kopjes së bashkangjitun të regjistrueme ne· Zyrën P. Notariës së Tiranës 
nën Nr. 3~Ii' datë ·29 Korrik 1929 dhe Urdhënon zbatimin e tij. 

Tiranë. me ·13 Gusht 1929. · ·. z O G. , d.: v. 
Kryeminlstri 
K. Kotta d. v. 

... :Akt· kushtitiml i Shoqënis 
Anonime ·~uka Sl~sm,, 

N' emën të ~art-Madhn!s së Tij ZOG 
I. ~Mbret i Shqiptarve me - vullnetin 

e popullit 
Në vjetin 01imije nandqind e njizetënand me 

nil, Qershuer dhe ditën e shtunë, para meje Dok 
tor Jonuz Tafa] Noter Piibli k me qendër Notariale 
në rrugën 28 Nanduer me Nr. 50 në Tiranë dhe 
lie zyrën avokatore t~ Zot. Dr. Terenc Toçit në 
.rruie,n ~bretnore në Tiranë ku u thirra dhe shko 
va; tue ridodhuo prezent' dishmitarët Z. Z. Doktor 
'Ferenc Toçi i- biri I U! ndjerit Pal, linduo f!ë .San 
Cosimo Albaoes:- (Itali) banues dhe avokat ne Ti 
ranë, dhe .Zef Fektçi, i biri i ndjerit Cin, -lindun 
ne Zara (Dalmaci), ish inspektor i shkollwe banues 
në Tiranë, që kanë çillsi11at e. kl rkueme pre] ligjit. 
u paraqiten z. z. Mark'eie Caetano' di 'Suni i biri 
i të ndierit Gavlno, linduo në Napoli me 19 shta 
tuer 1878 -banues në Romë dhe ~tani pranë Legatës 
Mbretnorc: tf ltalis në Tiranë dhe Jogjeojer Guido 
De, Paolis Guidacci i biri i Askanios, tinduo me 
29 tetuër 1898 në Peruggia (Itali) banuesznë .;.Tira· 
ol! dhe Doktor Giovanni Maria Dettori i biri. i të 
ndljerit Antonio, lindun në Pattada e rrethit 'Pro· 
vincës Sassar((ltah) me 29 mars ·r896, banues në 
Rotne dhe tant -në Shijak (Sh<lipm) dhe Doktor Gi 
no Zucchi L biri i të n<ti.crit Guljelmo, lind un me 27 
kallnuer 1886 në Ptrenze (Itali)' mjek e banues në 
Durrës, dhe lngjenjeri Palavicini Franko i biri i 
Ottorinos, lind un në Parma me 26 mare 1887 ba - 
nuae ne Romë tani në Tiranë, qi të pesl nëoshte 
tae ltalfan për indeotitet e te çillve uoe Noteri jam 

.. 

Ministri i Ekonomis Komë btare 
Musa Juka d. v. 

Atto di Costiiuzio-'e della So• 
cleta' Anonlma "Paka SI~,, 
In Nome di Sua Measta" ZOG I Re 

degli Albanesi per Volonta' del 
· Popolo 
' . 

Nell' anno millenoveceotoventinove •• addi prime 
giugno, glorno di 'sabato, dinanzi a me Dotror Jo· 
nuz Tata], Notaio nublico con la sede notarile in 
via 28 novembre Nr. 59, in Tirana, e nell' Uffic10 
dell' avvocato Dr. Terenc Toçi in via' Mbrctnore 
in Tirana dove ven ai invitato e mi recai, tn o re 
senza dei resiimonl Sigg. Dr. Terenzio Toçi, figlio 
del fu Paolo nato a Sao Cosimo Al~anese (llatia), 
comicurato e avvocato a Tirana 'e It Sfg; Giuseppe 
fekeçi, figlio del fu Agostino aaro a Zara (Oalma- 
cis) ex ispetrore delle scuole, domiciliato a Tirana, 
ehe hanno i requisiti richiesti daHa leggc si sono 
cosrituiri i Sigg. Marchese Gaetano Dt Suni f!glio 
del fu Gavino, nato a Napoli li· 19 settembre 1878 
domiciliato a Romaed ora presso la Legazione Re· 
gia d' r talia in 1 irana, nonchë l'Ingegnere Guido De 
Paolis-Guidacci, figlio di Ascanio, nato li 29 otto 
bre 1898 a Puugia (Italia), domiciliato a Tirana, 
! it Dottor Giovanni Maria Dettori, figlio del def. 
Antonio nato in Pattada nella provincia di Sassari 
(Italia) ii 29 marzo 1896; comiciliato. a Roma ed 
ora a Shjak {Albania) e ii Dottor Gino Zuccni, fi 
glio del fu Guglielmo, nato ii 27 gennaio 1886 a 
Firerrze {Italia) medreo e domiciliato a Dlriwizo, e 
r lngegnere Pallavlcini Franco, figho di Ottorino, 
aato a Parma it Z6 marzo 1887, domiciliito a Ro 
ma ed era a Tirana, tutti e claque cittadini Italia• 
ai per l' indeotit, dei quail io Notaio soao certo, i 
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I sigurt, te cillet me akordin e tyne të plote kër 
kuen kompozimin e këtij akti Kushtitimi te Sho 
qenis Anonime Puka-Sisrn me qendër ne Tiranë 
siç vijon : •.••. 

Art. I. Zoti Markeze Gaetano Di Suni si konçe 
ajonar i KonvencJonit te çesjonit te lidhun ne mes 
te tij dhe me Ministrin e Punve Boiore dhe te Buj. 
qesis Musa Juka me datë dpmb!dhete qersh uer 
1927 (ojimijenandqindeojiuteshtate) i botuem dhe 
ne gazeten zy~tare me Nr. 50 date ojizet e uji qer 
shuer ojimije nandqiod e nfizete sht4te, mbi kër- , 
kimia e mineraleve U! Bakrit ~ të tlerëve e të fry. 
timin e tyne në. Zonen e Pukes, tue çedue te gjitha 
te drejtat c tija· qe rrjedhin prej keti konçesjoni ku 
ahtiten Sboqnin Anonime me raxhoni s~ial "Puka· 
Slama,, (Shoqni ltalo-Sbqiphare për shfrydzimin e 
miajereve me qender ne I lranë me nfi kapital efek 
tiv prej ojimiljun e gjymes 1.500.000) Prank ari 
bashke me te sipër permendunit Ingjenfer Guido 
De Paolis, Doktor Olovani Maria dhe Doktor Oi· 
ao Zucchi, dhe logjeojer Palavicioi Pranco, si mbas 

' Statutit Themelu~r ketu ogjitun te bame oe tre 
ekzemplare, i . cilli si mbas kërkimit te paleve nuk 
u Undue: 

Art. IL Konçesjonari Zoti Marcheze Gaetano di 
S1oi ka te drejt~ me marre prej Shoqois "Puka 
Sism,, te gjitha shpenzimet te vërteta te ~amuna 
prej tij qysh prej dates nf! qershuer te vj,.tit nii 
mije oaadqind e njizeteshtate e deri me tridhete e 
nji mai te vfetit · njimiJenandqind e njizetenand, i.er 
taksat Qeveritare, per garancin e bamun pranë Ban· 
kes, pir udhtimet, e per odejtjet në Shqipni e 
per te 1Jitha · studimet mineral te veprueme në d)' 
vjet ne anea e Pukes tue i paraqite Këshillit Admi• 
nistrativ te Shoqnts nji notë hollësisht mbi keta 
shpenzime e cilia ki me iu paravue dhe ne keqy. 
rjen e Sindakve te Shoqais dhe heq dore ne favo 
rin e Shoqoi1 prej çdo kompensi p@r vlefrjen e kon 
çesjooit te tij dhe prej çdo kompenzi per sher bi· , . 
met e tija personal. 

Art. lii. Proaiotoret e Shoqnls "Puka-Slsmn te 
1iper permendu~t deklarojnë se marrin per sipër 
detyrat dhe pergjegjsit e. Këshillit Administrativ të 
Shoqnis ne fjale tue em nuem krpetar me të gjitha 
te drejtat te Statutit Themeltar Zotin Marches Di 
Suni 'dhe Siadaket Zot. Vincenzo Rocco dhe Baron 
Max Aloia qe te dy oeoshtetas ltaljao banues ne 

quali in seguito al Joro pleno accordo chiesero la 
composizione del preseote atto d1 constltuzione delta 
Societa Anonima Puka-Stsm coo sede a Tirana co· 
me segue: 

Art. I. li Sig. Marchese Gaetano Di Suni quale 
coocessionario detla convenzione di concesione stlpu 
lato fra esso e ii Ministro dei U vori Pubblici e 
d' Agricoltura . Musa Juka in data dodici giugoo 
1927 (millenovecentoveotisette) pubblica:o net G tor 
nale Ufficiale Nr. SO in d. veotuo giugno mtlleno 
vecentoventisette, relalivo alla rlcerca di minerali 
di rame e di altri uonchë per ii loro sfruttamento, 
nelta Zona di Puka, cede tutti dirlttl ehe scarurisco 
no dalia preseote coocessione, costituisce la Socie 
ta Aoonima setto la ragtone sociaile "Puka-Sism. 
(Societa ltalo-Schipetare per le sfruttameoto di mi 
niere) coo selie a Tirana con capltale effetivo di 
di un milione e mezzo Fr. A. (1.500.000) assieme 
ai suacceona1i lag. Guido De Paolis, Dr. Giovanni 
Maria, Dr. Gino Zucchi, Ing. Paltavicini Franco, 
in base alto Statuto fondamentale allegato fatto 
in tre esemplari ehe dietro richiesta delle parti ooo 
venue letto. 

Art. li. li Coocessionario Si1. Marchese Di Su• 
ni ë in diritto di essere rimborsato dalia Societa 
"Puka-Sism» di tutte le spese vive da lui fatte dal pri. 
mo giugoo millenovecentoventisette fino al trentuo 
magiio millenovecentovcntlnove per tasse gover 
native, për garanzie prestare presso la Banca, per 
viaggi e permanenze in Albania e per gli studi e 
lavori minerali eseguiti in due annl nella zona di 
Puka, presentando al Consiglio Amministr11ivo una 
nota particolaregglata rendicoote ~a quale sara 
aottopos11 all' essme dei Sindaci della Societa, e 
rinu~zfa a f"vore detla Societa ad ogoi e qualsia 
si compenso per ii valore della concessione da lui 
apportata come pure ad ognl conpenso per le sue 
prestazioni personali. 

Art. lii. I suddetti promotori della Societa "PU· 
ka-Sism. dichiarano di assumere tutti gli obblighi 
e deveri del Consiglio Amministrativo detla Societa 
suddetta nomioaodo a presidente con tutti i poteri 
concessi dallo Statuto foedamentalc ii Sig. Mar 
chese Gaetano Di Suni e come Sindaci ii Sig Vi 
ncenzo Rocco e it Barone Max Aloisi, cittadini 
italiani, domicillati a Durazzo fino alla ccnvocaeto 
ne della prima. assemblea degli aziooisti in base 
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Dcrrës, e deri ne mbledhjen e parë te akcjonistvet 
si mbas Statutit Themeltar. 

Art. IV. Promotoret (themeltar) e Shoqni "Puka 
Sism,, marrin përsipër solidarisht gjithë kapitalin 
e Sboqnis prej njimiljun e gjymës Frang Ari, per 
veç pjesës qe ka me u nënshkrue prej akcjonistvet 
Shqiptar si mbas artikullit shtarë te Statutit The 
meltar. 

Art. V. Mbassi promotorët do te ndajnë ne mes 
të tyne akcjonet e Shcqnis e do te përmbushin 
gjithë obligimet e marruna përsipër seicil]! prej ty· 
ne mundet me dispooue prej akcjonevet të tija qe 
kanë me qenë ponatertt. 

Art, VI, Prometoret qe asumnojnë kapitalin 
socjal, munden me kërkue kuotimin e akcjoneve 
si ne bar1;at e Shqipnis (kur do të themelohen) 
ashtu edhe ne të gjitha bursat e hueja. 
Me ketë mënyre u kompozue ky akt kushtimi i 
Shoq nis «Puka - Sism» I shkruem prej personit te 
besuem prej meje, i cilli mbassi u:keodee nga ana 
e ime dhe u gjet krejt sonform me vullndetin e 
e palve ndënsbkruhet prej tyae, prej dishmitarve 
të naltpermcndun edhe prej meje ne çdo faqe, me 
këtë mënyre u ndënshkruen dhe tri ekzemplar U! 
Statutit themeltar i përbam seicilll prej njizetetrc 
faqesh e pesëdhetë e dy artikujesh si dhe sonven 
etoni i lidh un në mes U! Ma, ktzit Gaetano Di Su 
ni dhe Ministri të Punve Botore ,Musa Juka. Ky akt 
u sbkrue në dy faqe kartl! dhe faqja e parë prej 
gjashtëdhet~ rreshtash pt!r veç pjes"s intitullimlt 
dhe kjo e dyta pr, j gjashU!dhetetashtë rreshtash 
e shtatë fjalve. 

Tiranë, 1 Qersh11ër 1929 
~ Promoret: 
Gaetano Di Suni d. v. 
Franko Palavicini d. v. 
Guido De Paolis Guidacci d. v. 
Dr. Gino Zuçchi d. v. 
Giovanni Marria Dettori d. v. 

Noteri 
Dr. J. TafaJ d. v. 

Dishmuesit 
Terenc Toçi d, v. 
z. Fekeçi d. v, 

alla Statuto fondamentale. 
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Art. IV. I Promotori delta Societë Puka-Sism H· 
sumono ia solide tutto ii capltale sociale di un 
milione e mezzo salvo la parte ehe verra effettiva 
mente sottoseritta dagli azionistl albanesi a mente 
dell' art. Sette dello Statuto fondameatale. 

Art. V. Effettuata la riparttzione delle ationi so 
ciali fra t promotori e soddisfatti tutti gli obblighi 
da essi assunti, ciascuno po'ra disporre delle pro 
prie azioni ehe sono al portatore. 

Ari VI. It gruppo assuutore potrA chiedere la 
quotazione delle azloal sia nelle Borse d· Albania 
(quando venissero lstituite) sia nc=lla eslstenti bor 
se straniere. In questo mode fu composto ii pre 
sente atto di sociera scritto da persona di mia U 
ducia, ii quale letto da me fu trovato conforme 
alla volonta delle parti; in st guho a cio venne so 
ttoscritto da loro, dai testimoni e da me io oani 
pagina, in quests mantera furono firmaJi anche i .. 
tre esemplari dell o Sta tu to composto di ve atltrepa- 
gi ne e cti clnquantadue articoli ed nonche la con 
venzione stipualta fra ii Marchese Gaetono Di Su 
ni e it M.inistro dei Lavori Pubblici Musa Jab. 
Questato te fu seritto in tre paglne, la arima eom 
posta di cinquantanove · rig·,e, ta seconde di .senan 
totto righe nelle due Jingue a meta pagina, e la 
terza di quattro righe complete. · 

Tirana, I giugao 1927 
I promotori 

fto Caetano Di Sunl 
fto Franco Pallaaviciol 
fto Guido De Paotis Guidacci 
fto Dr. Cino Zucchi 
fto Giovanni Maria Dettori 

Testimoni: 
fto ·or. Terenzio Toçi 
fto Giseppe f'ekeçi 

Notaio 
fto Dr. J.' Tataj BKSH
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Statuti I Shoqnis 
"Puks-Sism,, 

Shoqn] Italiane· Shqiptare e të Min 
rave! Formimi, emni, qendra, qellimi, 

koha e vazhdimit të Shoq nis. 
· Nt.ni 1. 

Kushtjtohet oii Shoqoi Aooolme me akcjone 
të pruesi ode!) emnio. 

"PUKA-SJSM,, 
(Sboqai ltaljaoe - Shqiptarç per Shfrvtizimin e 
Mtnijereve), pie qendër në Tlranë. 

Neni 2. ~ 
S®qnija ka per qellim kërkilpet e sbfrytzimin 

e cMiilit,res· . .a Baka:lt e te lj~rë C Minerale qa ndo 
<UMa pe Ndëa·PreJtkteren e Pukes ose ~i të~ tjera 
zou .qe ~o ;kujton U! voli.çme me ahfrytzue në 

>, • • .•.•••• ~ L - 

tokën e ~b,retois Shqiptare. 
Neol 3, 

Shoqaija. perveç Jë gjitqa veprimeve që i rrie 
•••• pr~ .koov_eotjqnit me ~te 9 ry-·1927 që ka 
,1114:Jl•Vtt'MI ~e~ Shqipi~!• _shpallun oe Fle- 

... -.,Cll~tai,, ;8.r, 50 gie 21 qersh~ 19l'7, muo, 
dtt ...••. eht,ij v_~primio e sal ed,~ ne industrina 
ti tjera, J1ba.1Jsi _te merret pelqfmi prej Asambles 
se Përgpthshme si mbas nenit 25 të këlij Statuti. 
-'Mbetet në murëveahje qe çdo kërkesë ose ak, 

• . •• ':., ' 'L ••. 

li vitet ka me qene I· ~bvilluem, tue mos u largue 
•.... ~ ""' •. t J:. 

prej qellimit themeluer ,~ Shoqnis të bazuem mbi 
konvenc:jonin e Konçesj"pit si mbas artik.lllit pare . .... - 

te Statutit, dhe oe ~e te akordeve me Qeverin 
Mbr~taore te~~~ •.• 

l"'eni 4. 
i ,J, "'-- •.._... • L 

Kohe vazhdi,ii i :~h.oq_ois asht c~ktue per 50 
(peset:lbe~ vjetë prej di!es qe ka ,me u shpallë Oë 
ffletoreo Zprtare Dekreti Mbretouer që ratifikon •. , . , __ .... ·T·· -. ,_ 

vleft1in, por kjo kohe ~u,d të zgjatet së paku 30 .•... - . 
(tridbete) vjet si mbas konvencionit të dhanun ne 
baze t~ Nenit 2 te këtij Statuti e si mbas menyra 
vet te caktue .ne ne te. 

Kapitali shoqnuer, Akcjooet) 
Neni 5. 

Kapitali shoqnuer asht prej Pr. ari 1.500.000 
(nji mitjoa pesl!qiodmije) i ndam ne tri mije akcjo· 
ne aga ~00 (pe84!qind) Pr. ari seectlla. 

K1 . kapital mund te ;shtohet sa herë H! para 

Stafuto della SocletA 
' 

''Puka. - Siam,, 
Societa Itallana-Schlpetara Miniere. 
Forraaz'one, nome, sede, scopo, 

durata della Societa 
Art. I. 

St costituisce una Socleta Anonima con azioni 
al portatore sotto la dit.ta 

"PUKA ;;. SISM. 
(Societa llaliana-Schipetara per lo sfruttamento del· 
le Miniore) consede a Tirana. 

Art. 2. 
La Soc:~tA ha për scope le ricerche e lo strut 

tamente detle miniere di rame e di altri minerali 
1ili nella Sotto prefestu di Puka ad in quelte 
altre zone ehe trovassero opportuoo di §fruttare 
nel territono del Regao 4' Albania. 

Art. 3 
La Societ4, oltre a tutte le attivitA derivaati 

dalia Convenzione 9 IV-1927 col R. Governo d' 
_Alb~ia. publicata sul Gioroale Ufficiale Nr. 5o 
def 22 glagno 1917, protra estendere la saa opera 
aoche ad altre Industrie previo consenso del 
Assemblea Generate a norma delt' art, 2S del pre 
sente Statuto. - Resta ben inte so ehe - qualao 
que ricerca o attivll4 dovra essere svolta seaza 
~llontanarsi dallo scopo fondamentale dt lia Societa 
baaato sulla convenzione della· concessione di cui 
all' articolo primo del detto Stituto, ed in base 
ad accordi col Regle Goveroo d' Albania, 

Art . .f, 
La durata della Societa e stabilita in 5o (cin 

quanta) anoi dal giorno, ehe sara' pubbllcato nel 
Giornale Ufficiale ii Decreto Reale ehe ne avra ratifi 
cato la validi1a, ma taie durata potra essere proro 
gata di almeno f;entanni in base alla · ~veozione 
di cui all' Art 2 del pfeseiitJ ~Statuio, e~ secondo 
te modallaa in questo st!lbilit~. 

Capitale sociale, Azioni, 
Art. S, . 

li capitale sociale e di franchi oro l-5to.OOO 
un milione e mezzo) dlviso in tremila azioni da 
500 (cinquecento) franchi oro l'una. 

Questo capitale potra essere aumentato, ogai 
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qitet volitshmenia me vendim të Asembles së Për 
gjithshme. 

'Neni 6. 
Akcjonet nxirren (emetohen) gjithë herë me 

çmimin që kanë, po në rasë që Këshilli Adminis 
trativ mundet m~ i shitë me nji çmim ma të nalt, 
diferenca llogaritet në fondin e riz-rveve të ren· 
dshme. 

N~ni 7. 
400/11 t' akcionevet t'emisjonit të parë, kanë tne 

u reservue për shtetas ···shqiptar· për dy muej prej 
ditës tië ka me filtue ndënshkrimi i këtpne aklone 
ve (mbassi të shpallet në Fletoren Zyrtare, të 
Mbretnis). 

Por, po U! kalojnë dy muej prej kësaj date, ato 
akcione q~ nuk do të ndënshkruhen prej shtetasve 
Shqiptar, mbeten në dtspozlclon të themeluesvet të 
Sheqënis, të cilët munden ine i lanë në dispozicjon 
t'akcjooisteve të tlere rue ja sheaiue këtynve në përpie 
stim të drejtë e në bazëgtë kaoitalit të odenshkruem 
prej tyne .na përpara; me konditë që U! gjitha akeio· 
net që ngëlln pa u përplestue (pa u shitë) do të 
blehen prej themeluesavet, Mënyrat e rregullimit 
për emisjoue të tjera të Iejueme me vendim të 
Asa mbles së Përgjithshme, janë në, kompetencën 
ekskluzive ti Këshillit Administrativ. 

Aart. 8. 
AtcJone t janë të pruesi, t! tregueshme n! gju 

hën shqip e Italisht. Por mbassi për secillin akclon 
nuk asht i pr"\ttue~ëm ba_s-~këzotimi, nuk njifet 
veç se ml zotnues, qoftë përsosë private apo en 
te i kushtituem juridikisht. Por, për mprojtjen e 
Entt vet publike, të mitunvet, të ndaluernvët ose 
për të tjera arsyena të pranueme prej ligjave të 
Mbretois, lejohet që këto akcione te pruesi, të si 
llen në akclone nominatlve për aq kohë e me ato 
formalitete që kanë me u caktue hë mënyrë të pre. 
me prej ~t!shillit Administrativ, i cilll ka . me 
urdhnue të rabahet notë verbale në rregjistrat re 
lativ të Shoqnis: 

.Neni .... 9. 
Për emisiçnin e parë, a"'kcjonet paguhen: tri, 

dhetë 0/0 kur bahet ndënshkrimi e ~htatëdtetl! 9fo 
jo ma vonë se jridherë ditë prej ditës së marrjes 
fund të ndenshkrlmlt si mbas· nenit 2 të konven 
cjonit me Qeverin Shqiptare, 

Në rasl! vonese në pagimin e shumave që nuk 

qualvolta 'se ne present! t'opportunita, con delibera 
zione dell' Assembles Generate.' 

Arr. 6 
Le azioni sono emesse sempre alla pari, ma 

net caso ehe tlconsiglto amministrativo· possa ven. 
derte a prezzo superiore, la differenza (plus va 
lore) sara devoluta al fondo riserve ordtnarie, 

Art. 7. 
If 40% delle azionj delle prima emissione sara riserva 
to a cittadini albanesi për due mesi dal di ehe, pre 
vio avviso net Giornate Officiate del Regoo, in 
comincera ta sottoscrizione delle azloni medesime. 

. ' 
Ma, elassi due mesi da tale data, 'quelle - ehe 

.non verranno sottoscritte dit' ciitadini - Alb~nesi, 
resteranno a disposizione dei promotori della So 
cteta, i ·quali potranno metterle a disposizione de. 
gli altri azionisti, ad essi assegnandole coo equa 
ricartizione e in base at capitale precede.itemente 
sottoscritto, restando ben intereso. ehe tutte quelle 
azioni non ripartise dovraono essere -acqulstate dai 
promotori stessi. 

Le norme per successlve emission! deliberate 
dall' Asemblea Generate saranno di esclusiva co n 
petenza del Censiglio Ammlniatrative, 

Aft. 8. 
Le azioni sooo al r,ortatore, negoziabili e cedl 

bili, con testo ia lingua albanese ed italiaoa, ma · 
per ogai azione non essenëo ammessa la co npro 
prleta, non ë riconosciuto ehe un solo proprieta 
rio, sia esso pri vato ehe, ente gj urlolcamente co· 
stitulto. Ma. a tute! a di - e~ti publiqJ·: di minori o 
d'intredetti o per, altre ragiooi ammesse dalte. le 
ggi ~el Regno, ë -consëntito ehe ehe. tali. azloni al 
portatore siano convertite in azion, oomtnative, 
per quel periode di tempo e con quelle formalita 
ehe insindacabilmente saranno stabiltte, dal Consi 
glio Amministrattvo, ehe ne ordiner.a. nota verbaliz 
zata nei relativi libri della. Socreta, _ 

Art ,9, :, 
Per ta prima emissione le, azloni si pagano : 

-- ii trenta (30%) per cento all'atto della sottoscrizione 
e ii settanta per cento · non · oltre ii trentesteio 
giorno datta chiusura del Ill 'SCYttosdizione ~in_ base 
all' art. 2 delta Convenzlone'col Governo Albanese. 

Net caso di ritardo nelpagamento.lsrille somme 
nen versate, sa, a corrisposto alla Societa un in 
dennizzo pari al 9°/0 d' interesse annuo, ma elessi 
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Jane pa1uem, ,Shoqnija ka të drejtë për dam 
shperblim baras me 9°/0 interesë në vjet, por, po 
te kalojnë gjashtë mue] more, Këshilli Administra- 
tiv, mundet me shitë akcjonet në dam të ndën 
shkruemit mbetun mbrapa në pagesë, e ka kurdo-,' 
here të drejte _me kërkue e me marrë mt anf të 
gjyqit shpërblimin per damet eventuale. 

Para so do të bahet, s~itia do t'i komunikohet 
atij ql .t'!_odhet ne more 15 ditë para me anen e 
noterit n'institutin kat Jane ndenshkrue akcjonet, 
tue ju ~garkue edhe shpenzimet. 

Neni 10. 
Akcjonet e pagueme me more, ne rase që divi 

d11di kapercen. er/. gezojne vetem te drejteo e ke 
thtmft te damshperblimit te pagu,m pc!r moren; 
teprica e fryteve t'arrltana ne kohen e morës, 
shkon në favor te fondit te rezervës U! rftgullsbme. 

Neni I I. 
Detyrat e akcjonistit kufizohen me pagimin e 

kapitalit te odenshkruem. 
Cdo atcJon mer pjese ne bashkezotimin e pa 

sutlve shoqaore si edhe ae pjestimio e fryteve ne 
IJaze ti dividentit, per pose shka caktohet ne Ne 
nin e ma sipersne. Keto te drejta jane te ngiituna 
me posedimin · e thjeshte t'akcjonit dhe ky fakt 
sjelle pas edhe: pranimin e plote e pa kon4icjoo te 
dlspozitavet te tetIJ Statuti.· e te gjithë konsekuen- 

e w ::t Juridike qe rrJedhia prej tyne. 
Neni 12 

Akcfonisti; si i tille ose zavendsl i tij si edhe 
I 

kreditori i akcJonistit, nuk_ ka te drejte me veprue 
ne 11nff rase e; at asnji · menyre me ane padije 
(luidikisht) : klllldra Shoqnis, qofte edhe per me 

I 

kndruhtue veadimet e marrana :,ref Assembles 
sf P-trgjithsbme. , 

Per. rivendi~lmia e, te drejta vet qe rrjedhin nga 
ltill•t shoqaore e vetern per ata, atcfonisti ose 
pvqdsi i tij, ka te drift! me fu drejiue, mbrenda . 
""'"'t tl kompetence. qe kane, Asembles se Per- 
•••••••• ose Ki!shlllit Apministrativ. 

· Neal 13. 
Akcjooet e bumbuaa si edhe ato qt Jane prishi, 

d11laca . te ~tea kur, te provohet humbja e 
mbul K!shiill Administrativ te ket dhanun vendim 
per anulimin e .-. t1ae ne CJ baze te ligjeve ne ·ruqi ne 
lrollea e humbjes ose te prishjes së tpne. 

sei mesi di moratoria, ii Cnnsrglio Amminlstrativo 
potra vendere le azioni in danno det sottoscrittore 
inadempiente e sempre nail dirltto di ottenere giu 
diztariemeare Ia rivalsa di eventuali daonl. 

La vendita in ogni caso dovrë essere prece 
duta da avviso comunicato a mr zzo di notaio ed 
a spese det moroso quindicl glorni prima presso 
1' lstituto dove sono state souoserlue te azion]. 

Art. 10. 
Le azioni paga te con mora, nel caso ehe ii di 

videndo superi ii nove per cento, hanno diritto 
soltanto at rtmborso dell' indeonizzo pagato per ta 
mora, restsndo la differenza degli utili maturati 
durante la mora a beneficio del fondo di rlserva 
regolare. 

Art. It. 
l doverl dell' azionista sono timitatf al pa1a 

mento del capltale sottoscritto, 
Gfascuna azione partecipa alla comproprieta 

del bent sociali e coocorre alla ri partizlone degli 
utili in base al dfvivendo, salvo quanto e dispos 
to nell' art. precedente. - Tali dlritti sono loeren 
ti Jl semplice poesesso dell' azione, mentre tale 
fatto impli~a pure accettazione completa ed incon 
dizionata detle disposizioni del presente Statuto e 
di tutte le conseguenz da esse derivanfi. 

Art. 12. 
L' azionista, in quaeto tale o chi per lui eome 

tale, come anche ii creditore dell'azlooista non han 
no diritto di agire contro la Socleta giudiziaria 
mente ed in qualsiasi caso e modo, e sia pure per 
respingere le detiberazioni dell' Assemblea Oene 
rale. 

Per la rivendlcazione dei diritti rlsultanti 
dai bilanci sociali, , unicameote per essi, I' azio 
nista, o chi per Jui, ha ii diritto :di rivolgersf al 
l' Assemblea Generate o al Consiglio Amministra 
tive e dentro i limiti dell, com:,etenza ad essi at 
tribuita • 

Art. 13. 
Le aziooi smarrite o?che siano rimaste distrutte 

debbono essere rinoovate quando se 'ne provi la 
perdita e dopo ehe ii Consiglio Amministrativo abbla 
provveduto al 1oro annullamento in cooformita del 
le leggi vjgenti al tempo clellQ smarrtmento o 
delta distruzione. 
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Organlziml e Administrimi J Shoqnis 

Neni 14. 
Organet .drejtuese e administrative te Shoqnis 

janë: 
I.) Asemblea e. Pergjithshme e akcjonistevet; 
2.) Këshilli Administrativ; 
3.) Kryetari i Shoqnls; 
4.) Drejtori teknik i Shoqnis; 
5.) Siodiket; 

Asembleja e Përgjithshme 
Neni 15. 

Asemblea e Pergjithshme e -akcjonistvet asht 
organi ma i nalti i Shoqnis, përfaqëson gjithësin 
e akcJonistve e vt ndimet e saja te ma rruna në 
bazf! të Statutit, janë te detyrshme (obligojnë si 
per akcjooistat që mungojnë si edhe per ata qe 
kanë shprehë mendim të kundert. 

Neni 16. 
Asemblea e Pergjithshme mblidhet rregullisht 

nii herë në vjet në Tiranë në nienen prej ditvë 
ç'pre] 20 Prill oë 20 Qershuer, në ditën, në orën 
e në vendin që kanë me u caktue bashkë roe ren 
din e ditës f)rej Këshillit Administrativ. 

Asemblea e Pergjfthahme e jashtëzakonshme 
thirret prej Këshillit Administrativ në bazë të ven 
dimit të tij ose mbi propozimin e Kryetarit, ose 
prej zoeuesve të nJij të katertes pjese t'akcjonevet, 
të cillët duhet t' a kerkojoë ketë mbledhje prej 
Këshillit. - Mund të kërkohet mbledhja edhe prej 
Sindakve Këshillit Administrativ, por kjo mbledhje 
në çdo rasë duhet të konvokohet në Tiranë dhe 
jo ma vonë së 30 ditë prej ditës qe asht ba ker 
kesa. _. e 

Ftesa, në çdo rasë, duhet të shpallet në Plëto- 
ren Zyrtare U! Mbrelnis jo ml vonë se 20 ditë ti 
plota (të lira) prej ditës së mbledhjes. ,- fj!esa 
mund t'u komunikohet akcjonlstvet që kanë tregue 
edhe banesen e tyne. . •. 

Po ranë d'akord, Krpetari i Këshillit Administra 
tiv e akcfonistat që kanë shkaktue mbledhjen e 
e Asembles së Pergiithshme, mund të shkurtohet 
koha për koovokimin e saj tue e caktue mbrenda 
dhetë ditve (të plota). 

Neni 17. 
Asemblea e Pergjithshme asht legale kur ak 

ejonistat qt ndodhen prezent ne fillimin e vepri- 

Organizzazione e Administrazione 
della socleta 

Art. 14. 
Organi direttlvl e amministratlvi delta Societi 

son o: 
I) L' Assembles Generate degli asionisti. 
2) It Consiglio Amministrativo; 
3) li Presidente della Societa; 
4) II Direttore tecnico della Societa; 
5) I sindaci. 

Assemblea Generate 
Art. 15. 

L' Assembles Generate ,degli azionisti ë I' orga 
no piu elevate delta Societa, rappresenta la totalitl 
deglt azionisti e le sue deliberazioni, prese Jo coo. 
formita dello Sta tu to, obbligaoo tan to gli aziooistl 
assenti qusnto quelli ehe abbiano espresso contra 
rio avviso. 

L' Assemblea Generate si riunisce normalmente 
una volta all' anno a Tlrans, in uoo dei giorni de 
correnti dal 20 Aprile al 20 Oiugno, net giorao, 
ne11' ora e net luogo ehe saranno in~icati dal Con 
siglio Amministrativo assieme all'ordine dd giorno. 

L' Assembles Geoerale ' straordinarfa ë indetta 
dal Consiglio Amministrat!vo In base a· sua deli 
berazione, o su proposta del Presidente o dei pos 
sessori di un quarto de11e :az·ioni ehe ne facciaao 
richiesta al Consiglio stesso, Puo anche essere ri- • ..t . ..•. 

chiesta dai Sindaci at Consigtio Ammlnistratlvo. 
Essa deve essere convocata in ognl caso a Tirana 

' ~ 
e non eltre ii trentesime giorno d. lia richtesta, 

L' Invite, in ognl caso, 1 deve essere stamp3to 
net Giornate Ufficiale del Regno ·non meno di 20 
giorni in teri (li beri) prima delgiorno de lia ri ueloee. 
Esso potrl anche essere comualcato alla residenza 
degli azionlsti ehe abbiano ·comunicato 1a propria 
residenza. 

Mettendosi d' accordo, ii· Presidente, ii Consi 
gtlo Amm inistrativo e ii gruppo de gli' azfonisti 
ehe a vesse promosso [Ja riunlone dell' Assemblea 
Oenerale, POSSODO essere abbreviati i termini per 
la convocazione riduceadoli a dleci giorol Hberf. 

Art. 17 •. 
L' Assemblea Oenerale e valida [quande gli a 

zionlsti preseati all' apertura dei lavori r•ppresen- 
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mevet (punës), perfaqsojnë të pakten dy të tretat 
e akcjonevet _të_shituna. 

Nëqottë senëfilltmln e veprimevet nuk mbu 
shet ky numer, Asemblea shtyhet për nji mbëledhje 
të dytë për diten e nesermen. Në ketë rasë kjo 
mbëledhje asht legale çfarëdo të jet numri akcJo 
nistvet prezent. 

Neni 18. 
Në Asembl.n e Perglithshme mun të marrin 

pjesë çdo akcJonist tue depozitue acjonet që janë 
te pruesi së paku pesë .dieë para mbledhjes ne 
Bankeo Kombëtare të Shqipnis ose- në nji Institut 
tjetër të treguem prej Këshillit Administrativ ose 
në Arken e Shoqois vet. . . ' 

Zotuësi (poseduesi) akcjonesh nominative, mjaf· 
ton gë të g)indet i shenuem (inskrtptum) në regis 
trat e Shoq nis para se të. mblidhet Asembles. 

Neni 19. 
Mbassi të bahet depozitimi i akcionever, çdo 

akcjonist, mundet me u përlaqsue prej njij akcio 
nisti tjetër me anë të delegimit të thjeshtë në te 
tren e ftesës ose me. shkresë të posaçme. Po, ne 
raste- që delegon njl shtetas tjetër që nuk asht ak 
cionist, duho t' i japin këtij Prokure speciale të 
vertetueme prej Norerit. - 

Akcjonisti nuk mundet me u pëi f aqsue prej 
Kry·etarit, as prej Këshilltarvet Administra.tiv e as 
prej Sindakve qi janë në detprë, për posë kur 
midis ty lie f ane di! giinië e cila I [epë të drejtë 
trashigimi legltlm reciprok. · 

Neni 20. 
Aksjooisti ose zaveodsi:i tij do të shkruh"et·nf 

listen .~ atynve,, qt ndodhen prezent në Asembleo 
para fillimit_ të_ veprimevet, 

lns~riptimi mund. !ë bahet edhe me telegram ti! 
vertetueril pret Noterit •. ~ 

Neni 21 
Asembllsti ka të drejtë për uji vote për çdo ak• 

cion- 
N~nt:22 

Asemblei ·eJPërgjithsdme ~kryesohet· prei Krye- - 
tarit të .Shoqnis t ne .mungesë të ktlj prej nJenit nga 
Këshilltaret ~ma të moçern:deri sa kanë me u em· 
nu! njl Kryehr dhe nji NJ~rluy;tar ndermjet mi. 
savet që ndodhen pr.::z·!tlt,_'.po qe, nuk janë plestare : 
t'admiaistracjon it •.. 

Mbledhjet vazhdojnë në bazë t~ rregullavet le· 

tino almeno due terzi dellë azioni vendute- 
Ne! easo ehe all' apertura del lavori non si rag 

giunga tale aumero, 1' Assembles ë rinviata 
in seconda convoeazione al glorno successtvo. In 
tal caso esss sara valida q~alunque sis it nume· 
ro degli azlonisti presenti. 

Art. 18. 
All' Assembles Generate ·puo prendere parte o 

gni azionista depositando te azionl, se al portato 
re, almeno cinque giorni prima detla riunione net 
la Banca Nazionale d' .Albania o in altro lstituto 
indicato dal Consiglio Amministrativo e presso ta 
cassa delta Societa medesima. 

> f . 
11 possessore di azioni nominative buta ehe si 

trovi iseritto nei registrl deita S0-eie1~ prima ehe 
sia indetta 1' Assembles. 

Art. 19. 
Previo deposito delle azioni, quatunque azionista 

puo .Iarsi rappresentare da ~~ ~altro azlonista me· 
diante semplice delega sul b'glietro d' invito o)su 
carta personale. Ma se delega un qualslasi' cittadi-" ,. "' 
no non azionista, deve munirlc di regolare procu- 
ra speciale autenticata ~da N-otaio; ' 

' f" • • , 'l· ~ 

L' azionista non puo essere rappresentato dal 
~ ,:-- r' r 

Presidente ne da Consigl ieri Ammioistrativi o da 
Sin<laci ancora in earica, salvo ehe si ·tratti' di per.' 
sonacongiunta ' al delegato 'da 'parentela ehe :dia 
dirltto a leggitima successione .reciproca. •. .. 

. Art. 20 
L'azionista, o chi për lui, deve ·i~criver~i: netta . ' 

lista dei presenti all'Assemblea prima dell'apertura 
dei lavori. 

L'iscrizlone puo essere fatta anche a mezzo di 
telegramma autenticato da notaio- 

Art. 21 
L'assemblfsta ha' diritto ad. U~ voto per ciascu- 

na a~iotre. · 
Art. 22 

L'Assemblea Generate ë presieduta dal Presiden-. 
te delta Soeieta eë in ·essenza di questi da uno 
dei consiglieri piu auzaui i'neta fino at momento 
ehe ~saratio nominati iUO Presidente ed un Yicepre 
sidente fra i presenti- estranei all'Ammioistrazione' .c 

Le riunoni si svolgono in base alle norme le 
gati della associaztoni-për azioni, o, in difetto di 
norme legati, in base alle consuetudlni • ioau:rii 
çommerciale, 
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~ale të shoqiatavet me akclone e në mungesë të 
Mtyne rregullave l.gale, në bazë të zakoneve tre 
gtare. 

· Ni! rasë konfliktesh procedurale Asemblea jep 
vendim ~ a herë edhe në ç'do kohë që të kerkohet 
nga ana e Kryetarit. 

K~ asistohet prej dy sekretarash, njëni prej të 
cillvet duhet të jet nli persone që nuk ka plesë në 
zyrat e Shoqnis e po të jet e munduri, duhet të jet 
oji noter. 

Votimet kontrollohen prej dy akcjonistvet të 
zgledhun nga Asemblea të cillat janë kurdoherë të 
mbëshefts kur i përkasin zgledhjeve 03e ç esh-[eve 
ose çeshti. ve hë kanë prrgiegiësi pers .nale. 

Neni 23 
Asemblea nuk mund të bisedojë ç esbtle q~ janë 

jashta rendit të ditës, por kur pesë akcionlsta pro 
por ojnë nji çesht]e (argument) të re, ajo mund të 
shkruhet në rendin e ditës, por nuk mund të bise 
dohet pa u mbaruern krejt rendi I ditës, për të ci 
llin asht ba mbledhja. 

Neni 24 
Asemblea e Përgiithshmë asht e vetmja kom 

petentë me votue e me dham vendim (me shumicë 
absolute t'akcjoneve që ndodhen prez eut) mbi shka 
vazhdon: 

I.) aprovimin (pranimin) e bilanct; 
• 2). shqyrtimin e raportevet U! Këshillit Admini 

strativ, të Drejtorit tdt:1ik e të Sindëkvet; 
3). perplestirnln e frpteve e kushtimin e Io rde 

vet të rezerv s së rendshme e të parëndshme: 
4). zgjedhjen e Këshillit Admlntsrativ e të Si· 

ndikvet; 
5). pranimin ose mospranimin (refuzim) e pro 

ponimevet të Iuukcjonervet të rame nga d :lyra ose 
t'akcjonistavet që kanë shkrue (inskriptue) ne re 
ndin e ditës propozim: si mbas nenit 23 të këtij 
Statuti- 

Neni 25 
Për vëudimet që i përkasin: 
J) Sbpcrndamjes së Shoq nis para kohe ose zgja 

tim a të ss]. 
2) bashki nit me nji Shoqni tjatër; 
3) shtimit të kapitalit me anë emisioni akcione 

nesh të rea ose me uha; 
4). Pakësimit (zbritjes) të kapitalit në nji milion 

1111 

'l!""~l!'rit~s, kur ky të jet nji herë shtue, o se ma 

9 

In caso di conflittl nrocedurall decide l'Asse 
rnblea ogni qualvolta ed in qualsiasi momento ne 
Iacc:a richicsta 11 Presidente. Questi ë assitito da 
due segreuri, uno dei quali deve essere persona 
estranea agli uffici della Societa e possibllimente 
un notalo. 

Le votazlcni sono controllate da due aziooisti 
scelti dall'Assemblea e sono sempre segrete quando 
si tratti di elezionl o di questionl di responsabillta 
personali. 

Art. 23, 
L' Assemblea non puo 'discutere argo men ti fuori 

deli'ordine del giorno. Ma quando cinque azionlsti 
propongano un nuovo argomento, esso pu6 essere 
iscritto all'ordine del gioroo ma non potr a essere 
discusso ehe dopo l'esaurimeoto dell'ordine del 
giorno di convccazione. 

Art. 24 
L' Assembles Gene le ë la sola competente a vo 

tare e decldere (a maggioranz r assoluta ëelte azio 
ni presenti) su quanto segue : 

1) I'approvazlne del bilancio; 
2). i rapporti del Consiglio Amminis•rativo, dal 

Dlrrettore teknico e del Smdacl; 
3) la ripartizione degli utili e ta costituzione 

dei fondi di riserva ordinari e straordinari; 
4). Elezione del Consiglio Amministrativo e 

del Sindaci; 
5). 1' ace -ttazloneeo ii rifiuto d ell ~ pro poste dei 

funzionari uscenti d: carica o di azonistri ehe 
abbiano icritto all' ordine del gbrno delle propos 
te secor do l' articole 23 del presente Statuto. 

Art. 25. 
Le de liberaz.oni riguardantu 
1). lo scioglimento dells Socleta prima del tem 

po o ii proluogamento della medesim ; 
2) la Iusiene con al 'ra soclera: 
3). l'aumento dtl capitale rnenciaute emis sione 

di azione nuove o di prestite: 
4) la riduzione del capirale a un milione e mez- 

- zo quando sia stato gia aumentato o a meno di 
un milione e m. zz }, quando in omaggio alfa eca 
venzlone (dodici) 12 VI 929 se ne sia gia ottenuto 
ii consenso dal R. Governo d'Albanis. 

5) i cambiameoti di dispoziool statuarie; 
6) l'cstensioue dell'arttivila della Societa ad altri' 
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pak se nji mtllon e glpsmes, kur si mbas konven 
cjonit me datë 12- Vl-1939 t~ jet marrë ma rarë 
pelqimi i Qeveris Mb·etnore të Shq'pnis; 

5) ndrrimevet te dispczitave: .ë Statu.it; 
6) shtrimit të veprimeve të shoqnis edhe në të 

tjera degl industrile; duhet të merer pelqi 11i ( apro 
vimi) i se pakut i të dy të tretavet t'akclo revet qe 
përtaqsohen në Asemblen, me konditë që këto ar 
gumenta të jen vuem në rendin e ditës origjinat, 
se në rase të ndryshme, mund të bisedohen vetem 
n~ mbëledb]e ( o\ sernblë) të [ashtë-zekonëshme I! du 
htt te fitohen gjithherë me dy të treta: të votavet 
të misvet që ndodhen prezent, 

Si mbas Nenit 38 të këtij Statuti, ç'do çeshtle 
tjetër asht në kompetencën ekskluzive të Këshillit 
Administrativ. 

Neni 26 
Quhen prezent në të giitha votimet ata që kanë 

marrë pjesë në fillimin ~ veprimevet, per pose kur 
mungojne në mbëledhjet e pastajme prr arsyena 
(ndalime) legjitime. 

Neni 27 
Mbi mendimet e shfaquoa në Asemble ka me u 

mbajtë nji note e shkurte e e kjartë, kurse vendi 
met duhen të mbahen teksfaulisht. Te gjttha këto 
do U! shkruhen në nji rcgiistër t!! poraçem nden 
kontrollin e Krpetartt të Këshillit Administrativ; 1ë 
cillët do të ven ndenshkrimen për ç'do fJqe të sh 
krueme ose t'anuluem e të këtij regjistri. Me keta 
bubk! ndenshkruejnë edhe sëkretaret e Asembles. 

Krre•ari i Sho:.nia 
Art. 28 

Kry~tari i Shoqënis asht kreu ma i nalti i saj e 
asht edhe Kryetari i Këshillit Administrativ. Ky 
veshtron që të respëktohet Statuti e ekzekuton ve 
ndimet e Asembles e të Këshilli! Administrativ. 
Përfaqëson Shoqnin përpara t! gjithë fuqive Mbre 
tnore si edhe para privatve, përsonalisht apo me 
aofl- te Prokuratorve të besueshëm të tij. Paraqitet 
para giyqit në emen të Shoq rls si plditt!s e· si i 
paditun; emnoo e çemnon adovakata, prokuratora, 
arbitra si edhe U:! gllthe persona!iu e shoqnis, por 
caktimf11, I:' rrogavet e të snoenzlmevet e ban si të 
ket l" .tr :,1 (min e Këshillit Administrativ. Nde 
nshkrunc.: !i. ·,i:,ji•ha aktet e mbrendshrne të Shoq-ils 
ashtu edhe : ' raportet e të tretvet, Ndensbkruen 
•cJooot •· Shoqais sf .edb! vidtmon e aumron në 

rami industriali richiedono l'approvaziooe di almeno 
due terzi delte aziuni rappresentate all'Assembles, 
e sempre nel caso c'ie tali ërgomenti slano ap;,arsi 
nellord ne dJI gorno otiglaale, ehe, in caso dive 
rso, possono eesser . discu ssl e vota ti solo in Asst 
mbloa straordinarla epprovatl sempre coi due' ter· 
zi dei voti presenti. 

A norma dell'crt, 38 del presente Statute, qual 
siasi alrra que stione ë dfidata r.11' esclusiva com 
peti nza d, 1 Consiglio Amministr-tivo. 

Art. 26. 
S' iotendono presenti a tutre li! votazioni colo:o 

ehe hanno preso psrte all' apertura dei lavori, sal 
vo cue vengano a mancare n, lle sucessive rlunio 
ni per legittimi imp dimenti. 

Art. 27. 
Delle opinioni -spr.sse in Assembles sara te 

nuta breve e chiara noa, mentre le deliberaztoai 
verranno riprodolte testualmente. - Tutto sara sot 
toscrltto sul li bro spt ciale sotto it controllo del 
Presidente dell' Assemblea, anche del Consiglio Am 
minietrativo, ehe aoporrano la loro firma ad ogni 
pagina scrltta e annullata di d.tto tibro. Con essi 
firmeranno anche i segretari ddl' Assemblt'a. 

li Prëai lente detla Societa 

Art. 28. 
li Presidente d :Ila Sociera ë il capo piu eleva 

to d,llJ stcsss ed ë anche Presidente del Coasl-. 
gro Amministrativo. H1 cura ehe s'a rispettato lo 
Statute e f.t eseguire le d. Iiberazonl dell' Assem 
: emblea e del Consiglio Amministrativo, 

Rappresenta la Sociera innanzi a tutti i Regi, 
Poterl come di fro rte ai privati sia persoualmente 
come anche a mezzo di procuratori di pro 
pria tiducia. - Per: tanto compare in giu.diz'o 
in nome delta Societa come attore e come 
convanu:o, oomina e Jepone avvoc.ti, procuratori, 
arb.tri, nonchë tutto ii personale della Soclera, ma 
stabilisce ad essi onorari e spese, solo previa 
accettazione del Cons'glio. Amministrativo. 
Sottoscrive totti gli atti della Societa interni: 
come anche nef rapportl di terzi. Sottoscrive le 
azioni dells Soclera nonchë vid'ma e numera.ad 
ogni paglna i .libri di essa assieme ad uno dei · 
mernbrl uel Consiglio A mmioistrativo. 

Ha ii- diritio di opporsi a qui lle deliberiZ!®i~ 
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çdo faqe regjistrat e saj bashkë me nlenln nga mi- 
eat e Këshillit Administrativ. . 

Ka të drejtë me kuodrashtue ato vendime të 
Këshillit -që mund t' i duken të damshme d .. e në 
ketë rasë si. edhe per arsyena të tjera epror", mu 
ndet me thirrë (konvokue) Asemblen e Pergiithsh- ' 
shme në bazë t' urdhnave të këtij Statuti edhe 
pa pelqim e Këshllll; Administrativ. 

Ka lë drejtë. me i dhanë përfaqësim'n e vet në 
secillën vepër (fa kultet) të tregueme ma~siper, nji 
Këshilltarit të deleguem apostafat prej tij, po nuk 
mundet me i ngarkue edhe "të drejten e thirrjes 
t' Asembles - së Përgiithshme. 

Neni 29. 
Kryetari i Shoqnis sgtdhet per nji kohë pesë 

vjetësh prej Asembles t' Akcio-ristvet në gjinin e 
e vet, Mundet kurdoherë me u emnue rishtas, Në 
rasë dorëhekle, vdekje ose të larguemit e tij pa 
shkaqe të justifikueshme. Këshilli Administrativ ka 
me e zgjedhë përkohësisht nji Kryi;:tar - të përko 
hëshern (ad interim) ndërmjet të Këshilltarvet të 
S'ioqnis, po perkohshmenia nuk mund të ngjasin· 
ma teper se tre muel, 

, Mbrenda kësaj kohe, Këshilli ka me ~ kuidësë 
per mbledhleu e A~embles së Përgjithë~hme per 
emnimin e ojij Kryetari tjetër .. 

Neni 30. 
Perveç perfitlmit në fryte netto që bahet fjalë 

në nenin 48 të këtij St.at~ti, Krpeta li i Shoqni s h 
me pasë shperblimin që ka me i u caktue prej 
Asembles. 

Neni 31. 
j 

Kryetari asht perglegiës edhe per damet që 
mund të shkektoië drejtimi (gestione) prej Këshill 
tarit të deleguem prej tij. 

Për garanci t' administrimit të mirë, Kryetari 
përpara se të filloj në. detyrë, do të depozitojë 
tridhjet akcjone ose ekvivalentio e tyne në· arkën 

e Shoqnis. 

Këshilli Administrativ 
Neni 32. 

Këshilli Administrativ formohet prej pesë misa. 
vet_ të zgiedhun me vota të 'mbëshefta prej Asse 
mbles së Përgjithshme për riji'. .. kohë tri vjetësh 
ndërmjet t' akcjonfs.iavet që fan~ jo ma pakë së oji-' 

• ' . . . r .. ,. . - 
zet akcjone. Miset_ mund. të lirohen para kone' prej 

del Consiglio ch" gli paressero dannose e in tale 
caso, come p-r altre ragioni superiori, puo convo 
care l' Assernblea Gen rate <a tenore e norma del 
presente Statute anche senza ii consenso d I Con 
siglio Amministrativo. Ha ii dirito di farsi rap 
presentare in ciascuna delle Iacolra sopra menzio 
nate da un Consigliere da lui espressamente dele 
garo, ma non pub investirlo del diritto di indire 
I' Assemblea Generate. 

Art. 29. 
11 Presidente delta Societa ë eletto per un quin 

quenoio dall' Assembles degli Azionlsti net pro- 
prio seno. 

Puo essere sempre rieletto. 
Net caso di dimissionl, di merte di allontan a 

mento ingiustitcabtle di lui, ii Conslglio Am -ninis 
trativo eleggera provvisoriamente un Presidente 
ad interim fra i Cons'gttert delta Socleta ma tale 
interinato noti puo durare piit di tre mesi, e it 
Consiglio provvedera entro questo periodo di 
tempo alla riunione dell' Assemblea Generale per 
la nomina di altro Presidente, 

Art. 30~ 
II Presidente della Socleta avra I' emolumento · 

ehe gli sara stabilito dali' Assembles aftre· alla par 
tecipazione agli utili netti di cui all' arJ 48; · del 

presente Statuto. 
Art. 31 

II Presidente ë resposabile anche pd' i danni 
ehe arrecasse la gestione del Consigliere' da lui 
de legato. 

A garanzia delta 'sus _ buona amministrazione, 
prima di entrare in funzione U Presidente e· tenuto 
a depositare 30 (trenta) azioni o 1' equivaleute di 
esse presso la cassa della Societa. 

Consiglio Amministrativo 
Nr. 32, 

11 Consiglio Amminlstrativo ë formato· da cln 
que mernbri eletri a scrutinio segreto datl' Asemblea 
G inerale per un trienio fra gli azionisti ehe possie 
dono hon meno di venti: azioni. Possouo essere 
esoneratl anzitempo dalia carica dall' Assemblea 
come possono essere rietetti un numero illimitatd 
di volte. · :, 
Q~uando cittadin] Atb·~nesi· pios·eggano alineno ii 20°]0 
delle azion! ad essi riservafein bas€ all' art: 7,-do"vra 

.• 4-..,. ... ... L ~ ! "'·' , , . ~ , ... ~ 
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det1re nga Asemblea si edhe mund të riemnohen 
për shum herë të pacaktueme, 

Kur shtetas Shqiptar kanë së paku 20°[0 t' ak· 
cjonevet që i janë rezervuar në bazë të Nenit 7, 
do të marrin pjesë në Këshillin Administrativ në 
nji numër të përgjithshëm. 

Seicilli K!shill para se me fillue në detyrë ka 
me depozitue n' trkën e Shoqnis nlizet akcjone të 
cillat këthehen në mbarim të punës (glestionit) ose 
shiten ne favor të fondit të reservavet të tregu- • llshëm ne rasë që mund të ket pasë damë, 

Gjithashtu seicilli do të njoftojë banesën e za 
konshme për me muitë me kenë thirrë me shpejt· 
si e siguri në mbëledhie, 

Neni 33. 
Këshilli Administrativ ka për të pasë Kryetarin 

e Shoqnis, po duhet t' emnohet edhe nji sekretar i 
cllli mund të zgjidhet edhe prej personavet që nuk 
kanë të l:Jajnë me Shoqnin. 

Neoi 34. 
Quhet dorëhiekës Këshilltari që nuk përmbushë 

mbrenda 15 ditve urdhnin e Nenit 32 e që nuk ps. 
raqitet për fillim ~ne detyrë ose kur mungon për 
dy muej rresht nder mbledhjet pa ndonji shkak 
justifikues. 

Në këtë rasë Këshilti emnon ndërmjet 
akcJonistavet tjerë, nji tjetër (sukcesor) I cilli qi 
ndron në detyre deri në Asemblen e afërme. Po, 
kur për çfarëdo arsye mungojnë edhe dy ,Këshill 
tarë te tjerë, Këshilli Administrativ ka me urdh 
nue mbledhjen e Asembles së Përgjithshme për 
emnimin e tre Këshilltarvet që mungojnë. Këshilli 
po t' a shof me nevojë mundet me vendim të thje. 
shtë të tij 'me shtue numrin e Këshilltarvet deri në 
li gjithsejt, po zgjedhja e Kësbillrarvet të rij bahet 
në Asembleo e Përgjithshme t' afërme. 

Numri I Këshillnrvet-të nevojshëm për vleftë 
sin e mbledhJevet të Këshillit, ngrihet në proporcjon. 

Neni 35. 
Këshilli drejtues mblidhet rregullisht nilherë në 

muej ne ditën e në orën që ka me caktue al vete, 
kur_ mos të jetë konvokuem jashtëzakonisht prej 
Kryetarit drejt për drejt (motu proprio) ose mbi 
kerkesën e dy misavet ose U! Sindakvet, 

Në çdo rasë ditët e mbledhjevet caktohen prej 
Kryetarit të Këshillit ose zavendsit të tij e duhet 
t' i tomunikoket me letër te porositun e cilia duhet 

far parte del Consiglio Amministrativo un congruo 
numero di esso, 

Ongi Coasigliere prima di entrare in funzione, 
depositera nella cassa della Societa veoti azioni 
ehe saranno restituite atla fine delta gestione o ven· 
dute a beneficlo del fondo riserve ordinario in ca 
so di azioni per .danni. 

Notiflchera la sua residenza abituale per po· 
te r ess, re in vi tato rapidamente e sicuramente nelle 
rtunioni . 

Art. 33. 
It Consiglio Amm.nistratlve ha per capo ii Pre· 

sidente della Socleta. Ma deve eleggersi un sekre 
tario, ehe potra essere scelto anche fra persone es 
tranee alla Socleta, 

Art. 34. 
11 Consigliere ehe non ottemperi in qaindici 

giorni al disposto dell' art. 32 e non si preseqti 
quindi all' assnzione dells cerica -o ehe succe 
ssivamenre manchi per due mesi di seguito senza 
glusrlftcato motive alle riunioni, s' intende dimissio· 
nario. 

In tal caso, ii Doosiglio nomina fra gli altri 
aziomsti uo successore, il quale dureri in carica 
fioo all.i prossima Assemblea. Ma quando, per 
qualsiasi rsgione vengano a maneare altri due 
Consiglieri, ii Consiglio Amministrativo in'4ira la 
riuniooe dell' Assemblea Generate per la nomina di 
tutti e tre i Con siglierl mancanti. li Consiglio quando 
ne veda la necesstra, puo elevare ii numero dei 
Consiglierl fino a undicl complessivi con semplice 
sua deliberazlon e ma la elzione dei nuovi Cosi 
ilieri ë fatta nell' Assemblea Generate prossima. 
li nursero dei Donsiglieri necessari al11 validita 
delle riuniooi · del Consiglio viene elevato in pro 
porzione. 

Art. JS. 
li Consiglio direttive si rienisce ordtssriemente 

una valta al mese al giorno e I' ora ehe stbilira da 
se, quando non sia convocato straordinariamente 
dal Presidente di motu proprio oppure su richiesta 
di due membri di esso e dei Sindaei. 

In ogni caso le riunioni sono indette dal Pre 
sidente del Consiglio e dal suo incaricato con let 
tera raccomandata contenente anche I' ordine det 
giorno, ii giorno e l' ora della rluntone e ehe deve 
essere rimessa tre giorni ioteri in precedenza atla 

BKSH



FLETORJA ZYRTARE 26 Gusht 1929 13 

U! mbajë edhe rendin e ditës, ditën e orën e n.ble 
dhjes, Këshilltarit ne banesën e tij tri dite të plota 
para se do të bahet mbledhja. 

Kjo kohë mund të shkurtohet në rasë të i.gutsis, 
Neni 36. 

Këshilltari ka të drejtë per nji vote, po mundet 
me marrë përsipër edhe voton që i asht deleguern 
nga ndonji shok i cilli provon se asht i ndaluem 
për shkaqë të justitikueshme me u ndodhë në 
mbeledhje. Nii Këshilltar nuk mundet të ke t të 
drejtë me pasë ma tepër S'! nji voë te delegueme. 

Neni 37. 
Këshilli Administrativ, mbassi të let konvokuem 

rregullisht, muadet me vendue legalisht kur të 
ndodhen present se paku iy Këshilltar veç Krye 
tarit ose të delegatit të tij. Për efektet juridike të 
kësaj llogaritje, nuk do të njifet delegim, të eillat 
llogariten vetem në votim. 

Po, në rasë qe numri i Këshilltarve të jet ba 
njimbëdhetë, atëherë duhet me u ndodhë prezent 
se paku pesë Këshilltarë veç Kryetarit ose të de 
legatit te tij. 

Vendimet meren me shumice votash të misavet 
qe ndodhen ne mbeledh]e. 

Kur votat Janë te nfeshme, atëherë fiton ana 
nga e cilia ka votue Kryetari i mbëled 1 [es, 

Neni 39. 
Kompetenza e Këshillit Administrativ shtrihet 

mbi çdo çeshtie që nuk asht në kompetencë t A-· 
sembles së Përgii-hshme. Posaçerisht ky Këshill 
ka kompetancë me vendue mbi: 

I) rregulloren e mbrendsbme që do t'i ngar 
kohet prej Kr,etarit; 

2) shit-blerjet e shkembim pasuninash të palujt. 
shme të çdo natyre që të jen, mbi kontratat që 
mund të ket nevojë me ba Kryetari i Shoqnis për 
nji kobë ma tepër se nji vjet; 

3) çeljen, mbylljen ose ndrimin (modifikimin) 
e punvet me rands! që të jen proponuem prej 
Drejtorit teknik me aoeo e Kryetarit; 

4) emnimin e ç' emnLnin e personalit si edhe 
mbi shperblimet e tij . në baze t! propooimit të 
Kryetarit; 

5) .proponimet të eillat në b 1zë të Statutit du 
het t'i parashtrohe1;1 Aaembles së Përgjithshme; 

6) të 1iitha çashtiet që proponoheo prej Krye. 
tarit te Sboqnis edhe kar janë te kompetencës së 

r. sidenza del Consigliere. Questo termi ne pub es. 
sere abbreviate In casu d' urgenza. 

Art. 36. 
II Conslzliere ha diritto ad un voto, ma puo 

ricevere la delegazioue al voto da un c illega ehe 
provi di essere irnpedtto legitdmamente. 

Sul nom! di u11 Consigliere none ammessa ehe 
una sola deleg izlone al voto. 

Art. 37. 
11 Consiglto Ammin'sratlvo pub legalmente 

del berare, quando dopo di esvere stftto regolar 
mente convocato si trovino presenti almeno due 
Consiglleri oltre ii Presidente o ii di lui delega'o; 
ma agli effetti giuridiei di questo compute non 
sono da annoverare le deleghe, te quali si eomputane 
soltanto nella voazlont. Ma nel caso ehe ii nume 
ro dei Consiglieri sia stato et evato a nndtcl, do 
vranno essere cresenti alm-no clnque Cons'gli~ri 
nonchë it Presidentte o suo d-Iegato. 

Le detiberazioni si prendono a magglor H1z1 

dei voti ehe sono rappresentati nelta rtunione. 
Nelle votazioni in easo ai parita prevale h 

parte in cui ha votaro it Presidente nella seduta 
Art. 38. 

L1 com retenza del Consiglio Amminlstrativo si 
estende su ogni questione ehe non sfa di comne 
tenza dell' Assemblea Generate. Gli si attribuisce 
in special modo la Iacolta di detiherare: 

1) sul regolamento interno ehe gli sa-a pro 
posto dal Presidente; 

2) Sulle comprë-vendite e permute di immo 
bill di qualslasi natura e sul contratti ehe ii Pre 
sidenten della Societa dovesse stipulare per un pe 
rtodo di oltre un anno; 

3) sull' aperture, h ohiusura o la modifica di 
lavori importanti ehe siano proposti dal Direttore 
teenico per ii tramite del Pres'denter 

4) sulla nomina e la deposizlone del per so 
nate nonchë sugli emelumenti dd medeslmo, in 
base alla proposta del Presidente; 

5) sulle porposte ehe a. norma dello Statato 
debbono essere sottoposte all' Assemblea Generate; 

6) su tutte le questioni ehe sono proposte dal 
Presidente della Sccleta quando anehe siano di sua 
competenza ma egli des'deri it parere del Conslg 
Ho Amministrativo. 

lnoltre ha I' alta sorveglianza su tutta r au; vita 
della S0cie1a, con faeolta di domandare spiegazio- 
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tij, po që dishron me pasë mendimin e Këshillit 
Administrativ. 

Përveç kl!tyne ka mbikëqyrjen e të gjithë ve 
primevet të Shoqnis, me të drejtë me kërkue spie-' 
gime mbi çdo çashtie e në çdo zyrë të Shoqnls, 
së bashku, ashtu edne me anen e njij misi delegai, 
kontrollon regjistrat (librat), arshivet e arken e 
Shoqnis; kontrollon bilaocat e vjetit para se me I 
a parasbtrue Asembles së Përgjithshme, proponon 
pirpjestimin e frytevet e konvokon st mbas Sta 
tutit Asembleo e Përgjithshme. . 

Këshilli Adm I nistrativ, tue tregue arsyet në re- 
- • r, 

gjistrin e verbalevet të tij, mundet me i ngarkue 
Kryetarit te' gfitha ose nji pjesë 'të detyravet qt i 
perkisin. 

Neni 39 
Mendimet e shfaquna prej misvet dhe vendimet 

e Këshillit Administrativ, .. duhet tf shëno°i:e·~ në 
' " • •• - 1' 

porces verbal e të regjistr~hen në njl regjistër të 
posaçëm. 

Çdo mbëledhie fillon' me- këndimin, aprovimin 
e me korigji111in eventual; të proces-verbalevet e 
me ndenshkrimio e tyne, :i ~t!i ndeshk.rim nuk 
mund të refyzohet në asnii rnenjrë prej atyne që 

- ... . - - 

kanë marre pjesë në mbledhjen e ma parshme. 
Neni 40, , 

Këshilltarët Administrativ, përveç _shperblimit 
1, 

që bane fjale Neni 48 i ketii S~ati,11~. kanë të, drej- 
te për një sbperblirn prej 20 fr. ar për çdo .mble- , - r,. 

dhje në te cillen:të ken marrë plesë personalisht e 
jo me zavendës, 

Keta kanë te drejte për pagesën e shpenzime; 
vet kur }ane ngarkue me misjone me vendim,Jë . \ 

rregullshëm e si mbas rregullores se mbrëndshme, 
Drejtori Teknik 

Neni -42. 
Drejtori. Teknik asht bashkipuntori i ,ctrejtë për 

drejtshcm i Kryetarit të Shoqnis; ka drejtimin tek 
nik i te gjithi vcprimevet qe ban- Shoqriija· per 
sbfry,tizimin· e minijerevet. Ky ka për det1rë studi 
min e preeatitjea. e projekte vet si · edhe 'mbikqprJen 
e zbatimit te tyoe nden perg'egisin personale të tij. 

Neni 42. 
Drei'ori tetoik emnohet prej Këshillit. Adminis 

trativ mbi proponimio e K-ryetarit te -=shoqnis e 
mundet me u marre ne sherbim edhe me kontra .• 

ni su ogoi questione e ia qualsiasi ufficlo della 
Soclera tanto cotlegialmente ehe a mezzo di un de 
l gato; controlla i Iibrl, gli archivi e la cassa delln 
Secieta, rivede i bilanci annuali, prima di pres en 
tarli all' Assembles O ·nerale e propone la ri pat ti 
zione degli utili; convoca a norma dello Statuto 
I' Assembles Generate. 

It Consiglio Amministrativo, dandone la moti 
vazlone net libro dei suoi verbali, ouo lnvesti re i1 
Presidente di tutte o di una partc delte sue· facolta 

Nenl 39. 
Le opinioni espresse dai singoli membri e le 

detibervzloni del Consigl o Amministrativo debbono 
essere verbalizzate e reglstrate in un libro spe 
ciale. 

Ogoi riunione comincla coo la Iettura, t'appro 
vazione e la eventuale rettiflca dei verbali e rela 
tiva souoscrl zione, ehe in aessuu r caso puo esse 
re rif1uta•a da colore ehe presero perte alla riun 
ione pr. cedente, 

Art, 40. 
I Consiglieri Ammloistrativi, oltre alls gratifj. 

cazione di cui-all'art -41 del presente Statute, han 
no diritto ad una indenniti di Pr. ar 20 (venti) 
per ogni sednta cul abiano preso parte personal 
mente e non per delega. 

Essl hanno diritto al rimborso delte spese ehe 
dovessero sostenere per missluni loro affidate con 

- -> ' ~ regolare deliberazione ed in conlormitadel rego- 
lamento iuterno. 

11 Direttore tecnico 
Art. 41. 

11 Direttore Tecnlco, collaboratcre -lmmediato 
del Presidente della Societë, ha la direzione-tecni 
ca di tutti i lavori ehe· eseguisce la · SocietA per 
lo sfuthamento delle miniere. Egli ë te nuto ano 
studio ed alla preparazione dei ~ progetti nonchë 
alta sorveglianza dell' esecuzione .dei -medesimi, 
sotto la propria responsabilitl· personale. 

· • ·_Art; 42. 
11 Dirrettore Tecnico e ·nomioato dal Consiglio 

Amministrativo· su· proposte del Presidente· della 
Societaa; pub essere asunto anche co contratto 
speciale e con 'speciale -emolumento. In egni ciso 
ha dlritto, oltre allo stipendio, atla partecipazione 
agli utilivd i cui al J.' art 48 dela presente Statuto 
e alle diete e sepse, di .cui .oel regolameato·in1errio 
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të te posaçem • e me rrogë të poscçëm. 
Nëç do· rase ka të drejtë veç rrogës edhe në 

përplestimin e fryteve që ban fjalë Neni 48 i këtij 
Statuti si edhe për shpenzime e djete qi! banë fja 
lë rreiu1lorja e mbrëndshme. 

Sin dakët 
Neni 43. 

Sindakët janë dy edhe emnohen ndërmlet ak 
c)onistavet për nji kohë dy vJetesh prej Asem bles 
së Përgjithshme me:vota të mbeshefta; shperbtimi 
i tyne caktohet herë pas here e para se të bahet 
zgjedhja (cmnimi). 

Këta munden kurdoherë të zgjidhen. 
Neni 44. 

Siodaktet kënë për detyrë të kontrollojnë shpesh 
herë e sa herë që t'a shoftn të dobishëm për inte 
resin e Sboqnis, regjistrat e llogarivet e arkën e 
Shoq nis. 

Në mbarim te vjetit financjar kontrollolnë bi 
lancen, e kundrandenshkruejne dne japin relasion 
mbi të, e paraqesin me anën e Këshillit Adminis 
trativ rue dorëzue së paku 15 ditë përpara çeljes. së 
Asembles së Përgtithshm-, 

Neni 45. 
Si mbas nenit 16 të këtij Statuti, Slndaket mun 

den me i propoaue Këshillit Administrativ mble 
dhjen e Asembles së Përgjithshme të jashtëzakoo 
shme tue parashtrue arsyenat me nji raport. 

Bilanci, Përpjestimi i Fryteve 
Neni 46. 

Vjeti financjar Irllon më 1 prill e mbaron më 
31 mare të çdo vieti, me perjashtim t'ushtrimit të 
par", i cilli ni~ prej ditës qe do të shpallet në 
Fletoren Zyrtrre Dekreti Mbretnuër që aprovon 
ket Statut në bazë të Nenit 26 !ë Kodit Tregtar 
në fuqi. 

Neoi 47. 
Në mbarim të vjelit fioaocjar -mbyllen llogarit 

si mbas liglëvet e zakoneve tregtare, bahet inven 
tari, e jo ma von se 15 ditë mbas ditës 1 prill 
zyrët e llogaris i paraqesJo Këshillit Administra 
tiv bilancin për aprovimin ose modifikim i cilli 
do të redaktojë raportin si mbas elementavet që 
kanë pPr t' i u dhanë drejte per drejtë e me anen 

l 

e ~unkcjooerve. 
SlPdakij marrtn kopje për te gjiiha shifrat e 

IS 

I Sindaci 
Art '43. 

I sindacl sono due e vengooo elettl fra gli 
azionisti per un biennio da1t · Assembles Generate 
a serutinio segreto ad ossi stabilendo l'onorario vol 
ta pe volta, e prima di procederoe all' eleziooe. 

Essi sono sempre rielegibili. 
Art 4'4. 

I Sindaci sono nel dovere di controllare spe 
sse e quate volte lo ritengano opportuno nel' 
linteresse della Societa i libri pei conti e ta cassa 
della Societa.c- Alla fine dell' aono fioanziario con 
troilano it bilancio, 111 controfirmano e daooe nna 

• relazone su di esso, preseotaodola a mezzo del 
Consiglio Ammlnistra tivo e consegoandpla almeoo 
15 giorni prima dell apertura dell\Assemblea Ge 

nerate. 
Art. 45. 

A norma .dell' art. 16 del presente Statuto i 
Sindaci dessono proporre al Consiglio Administra- 
tivo un' Assemblea Generate straorëlnaria, precisa 
ndooe con un rapporto le ragion], 
Bilancio Ripartizione deg1i utili 

Art. 46. 
L' anno finanziario comiueia i1 primo a prite e 

finisce ii 31 marzo di ogni anao, ad ecc-zione del 
primo esercizio, ii cui iplzio avverra ii di ehe sara 
pubticato net Giornal e Ufficiale i1 Decreto Reale 
di approvazione del :presente Statute ia baze all' 
art. 28 del vigente Codico di Commerc'o. 

Art. 47 
Alla fine d<:11 anno finanzlario si chiudooo 

conti in baze alle leggi ed usi commerciali, si fa 
inventario e non oltre i 15 giorni del prlmo aprile 
gli uff ici d1 ragioneria propoogono al Consiglio 
Ammioistrativo it bilancio onde l'approvi o to mo 
dlflchi e ne rediga ii rapporto in base ·agli ele 
menti di cul sara fornlto dlrettamente e a mezzo 
dei funzionarl addetti, 

l Sindaci avranno copia di tutre ·te citre e i do· 
cumenti messi a disposizione del €onslglio Admi 
nistrative e vidimernnno iocoodizionatamente o con· 
riserva i1 bilancio, ed estenderanno la relazione a 
norma iell' art. 24. 

Art. -48 
Una copia eomplete del bilaocio, corredata dal- 

le relazioni del Consiglio Administrativo e dei 
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dokumentar që fanë lanë në dispozicjon të Këshl- 
11it Administrativ e vidimoinë pa kondicjon ose 
me rezervë b.lancln e pregatisin relacjonin si mbas 
art. 25. 

Neni -48. 
Nii kopje e b'l. t clt (e plotë] bashkë me rela 

cjonin e Këshillit Administrativ të Sindakve, do 
t' i jepet ose dorëzohet akclonisrvet. ns mënyrë që 
t' a kenë tri ditë të plota perpara se të filloinë ve 
primet Asemblea e Përgjithshme. 

Neni 49. 
Quhet fryt i thjeshtë (netto) gjithçka tepron, 

mbassi të hiqen prej të hyemevet të gjitha shpen 
zimet, kesti i amortizimit të kapitalit që do të cak 
tohet prej Këshillit ~si edhe damct e obligimet 
(detet). 

frytet perudahen. pastaj si pason: 
1. I0°/o (dhelë për qind) për formimin e nji] 

fondi rezerve të iregollshme për me i bam ball 
çdo humbjes eventuale te Shoqnis, Ky ndalim i 
fry,evet nuk vine, në veprim, sa herë qe fonJi i 
rezerveve permban 50°/o të kapitalit shoqauer, dhe 
ndalohet prap po kje se fondi vjen tue u paksue 
'1·:ri sa të ket arri: rishtas 50°/ 0 të kapitalit shoq· 
nuer. 

2). Pes për qind (5°/0 për Këshillin Adminis 
trativ. 

3). Pesë për qind (5°1o për formimin e ni,j fo 
ndi arke per ndihem të nëpunsvet të Shoqnls: 

4). Tetëdhe të për qind (80°10 ndahet për akcjone 
për posë kur Asemblea e Perglirhshme mos të 
ket vendue ndryshe. 

Neni 50. 
Pagesa e perplestimit të frytevet e t~ dividen 

devet, f,11on, në' diten e caktueme prej Këshillit Ad 
ministrativ mbasi të bahet ratifikimi prej Asemhles 
e kryhet prej ArkPs se Shoqnis e nga delegatet e 
saj me paraqitjen e mandatevet e të kuponavet 
t' akcjonevet. 

Mandatat e kuponat qe nuk paraqiten mbrenda 
pes~ vletve prej ditës që kanë fulue pagesat relati 
ve, parashkruhen (prescription) e vlefta e tyne 
shk n ne favor te fondit të rezervës të rendshme. 

Ne asn11 menjrë nuk -paguhet interesi mbi shu 
mat që nxirren me vonese. 

Sindaci, sara consegnata o rhnessa agli azionlsti in 
modo ehe 1' abbiano almeno tre giornr interi prima 
ehe si apraoo i lavori dell' Assembles Generate. 

· Art. 49. 
E· considerato utile netto tutre co ehe avvanza, 

dopo avër prelevato , d~gli Incasst tutte le spese, 
una cuota di ammortizzameoto del capltale, da 
st, bilirssi dal Consiglo, danni e obtlgazlonl, 

Gli utili vengono poi ripartitl come segue: 
1. IO°lo (dieci per cento) për la formazione di 

un fondo di rlserva normale per far fronte a qual 
siasi eventui le perdila dtlla societa. Ma questa 
atribuzione di utili _cessa ogui qualvolra ii fondo 
riserve rapresenli 11 50°]0 del capitale sociale, salvo 
a ripristinarla (in crso ehe esso fon do diminuise 
in seguito) fino a raggiungero ,.di nuovo it 50°1. 
del capttale sociale. 

3). Cinque per eento (5°]0 al Co astglio Ammi 
nistrativo; 
3. Cinque per cento 5°lo per la formazione di un fondo 
cassa di pr~vide1za fra gli impiegall delta Socie a; 

4). L' otranta per cecto (80°10 si ripartisce fra 
le aziont semprechë l' Assembles Gcnerale non 
decida diversamente. 

Neni 50 
II pagamento della partecipazione degli utilf e 

dei divideoai incomincie 11 glorno stabilito dal Con 
stglio Ammioistrativo, dopo le ratifiche dell' As 
semblea ed ë eseguito dalla cassa della Societa e 
da delegati di essa ;alla presentazlone dei mandati 
e dei cuponi delle azioni, 

I mandati ed i cuponi non presentati entro cln 
que anoi dal di ehe sono cominciati i relativi pa 
g smenti, cadono in prescrizione ed ii loro valore 
va devotuto al fondo riserva ordinaria. - In nes 
sun caso e corrisposto interesse sulle somme ehe 
venissero riscosse con ritardo. 

Lisuiif~one della Societa 
Art. 51. 

Prima ehe ta Soeleia compis ii 49 anno di vita 
l'Assemblea Generale decidera se si debba prorogare 
Ja durata della Socisra per altrl trenta anni oppure 
nominera i liquidatori secondo te disposizioni di cui 
all' art. 35 det presente Statute, 

Ma ii Consiglio Amministrativo e in ogni tern· 
po auterizzato a proporre la liquidaziooe e Ja no 
mina dei Jiquidatori In base at Codice di Commer· 
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cic del tempo, quatora it patrimonio sociale mo· 
bile ed irnnobile, sia ridotto dalte perdite a meno 
delta meta del capitale versato. 

Art. 52. 
It preseste Statuto entrera in vigore ii giotnd 

in cui it Giornale Ufficiale del Regno d' Albania 
psbblichera it R. Decrero di appr ovazione. 

fto. Gaetano Di Suni 
fto. Guido De Paolis·Guidacci 
fto. Dr. Giova1111i Maria &ettori 
fto. Dr. Gino Zuccbi 
fto, Ing, Pallavicini Franco 
Testimoni 

fto. Dr. Torenc Toçi 
fto. Z. F ekeçi 

Likvldimi i Sboqnia 
Neni 51 

Para se të mbushet vjeti 49 i themelimit të Shoq nis, 
Asemblea e Përgfithëshme vendon a duhet të zgjatohet 
afati vazhdimit të Shoqnis edhe për trldhete vjetë të 
tiers, ose emnon Iikviduesit si mbas dispozitavet 
që përmenden në Nenin 25 të këtij Statuti. 

Po, Këshilli ,Administrativ asht i autorizuem në 
çdo kohë të proponoj likvidimin e smnimin e lik 
vlduesvet në bazë të Kodit T1 egtar në fuqi, kur 
pasunija shoqnore e luejtshme e e palujtshme të 
jet veglue prej humbjevet në ma pak se gjymsen 
e kapitalit të pagoem (versuem) 

Neni 52. 
Kp Statut hyen në fuqi ç' prej ditës që ka me 

u shpallë në Pletoren Zyrtare të Mbretnis Shqip 
tare Dekreti i aprovimit. 

Gaetano Di Suni d, v. 
Guido De Paolis·Guidacci d, v. 
Dr. G'ovanni Maria Dettori d. V', 

Dr. Gino Zucchi d, V', 
lq. Pallavjcini Franco d, v. 
Oisbmitari 

Dr. Torenc Toçi d. v. 
Z. Fekeçi d. v. 

Dekret-Ligji 
Shtojcë në dispozitat transitore të 

liglit mbi organizimin e Dreitësis. 
Neni 1 Giithë çëshilet penale që 

mbas hymjes në. fuqi të ligjes mbi 
organizimin e Drejtësis siellen në ko 
mpetencen e gjykatës së Shk. I. dhe 
të Zyrave Hetuese të Prefekturës së 
Kcsoves, por qe para hymjes në fuqi 
të ligjes"' në fjalë kanë qenë në kom- 
petencen e autoriteteve analog të 
Shkodres, të clllat kanë ba veprime 
mbi to, kuer u përkasin të rreshtue 
mve, me shpalljen e kësaj Sktoicë 
u transmetohen përsëri autoritetëve 
gjyqsore të Shkodrës, dhe shikjimi i 
çashtleve vijon nga pika ku kanë 
mbetë 

Çeshtjet aoaloge të perfundueme 
prej autoriteteve gjyqsuer te Prefek 
turës së Shkodres dhe të prishuna në 
themel prej gjykates si! Diktimit kuer 
ne to ka te rr,shtueme siellen rishtas 

në kompetencen e. autoritetëve gjyq 
sore të sipër-përmenduna. 

Neni 2 kjo shtojcë hyn në fuqi 
që nga dita e çpallies, në Fletoren 
Zyrtare. 

Neni 3 Ministria e Drej tësis ngar 
kohet me zbatimin e saj, 

Kryeministri: e 
Ministri P, të Mbrendshme: 

I( Kolla d. v, 
Mlnisrri i Arsimit 
A. Dibra. d, v, 

Mioistri i Plnancavet 
A. Dibra d. v, 

Ministri i P. Botore 
S. Vuçiteroi d. v 

Ministri Ekonomis Kombëtare: 
Musa Juka d. v. 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarvet 

Mbi proponimin e Kryeministrls 
Nr. 406[3 datë 31·VII 929 

Si ndigjoj dhe pelqej vendimit e 

Këshillit Ministruer me D. 27-Vll-29. 
OEKRi.fON 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 
Ligjit shtojcë në dispozitat transitore 
të ligies mbi orgëctzimin e Drejtë sis. 

Tiranë, me 6 Gushtë 19Z9 
ZOG d. v. 

IJrejtoriJa e P. o Poat 
Telegrafavet 
Ndreqje gabimi 

Në fletoren Nr, 42 me 31 ... 7.29 
në çpalljen t'onë për adjudlkatë 
të vijave telefonik të poltotës 
asht ba njl gabim mbi kilome 
trashin e vijave për t'u ndër 
tue, në vend ql t'u shtypte në 
kryerresht të dytë k.. m. 14 si 
e kishim dëttue në shkresë t'o 
në Nr. 1984-4 me 24-Vll-929 
gabimisht asht shtypë km. 41. 
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, Kshilli kësaj admtntstrste në mpledhje të tij m bajtun me 
17 gusht 19:29 vendosi blemjen n'adjudikatë si mbas ligjit të 
materjalit qi vazhdon me konditat këtu posbt shenueme: 

- Maqina marse parluar si mbas mostrës Copë 15 ~ 
Busulla « « « 50 
Manupla me me majë -platini .: ~ « 50 
Paratonere teleg. me- thuma ~ > 60 
Qymyre a sak :: - •.. ~ » 2000 
Zengje a cilindër c. « 3000 
Nishadër .: _ Kg. 200 
Tompona , --~ Copë 30 
Boj tomponi ~ ~ . liter 22 
Vula datare ~ Copë 75 
Thasë poste :. c 200 
Thasë Poste .- · - « 1 oO 
Kosha për ~)llko me thasë 
Pllaka garnet. 30 X 25 
Pesha letrash precision 
Gramë kuti 

C 14 
30 
20 
30 

C 

C 

(( 

Te!ë gome instalacione jashtme m. 10000 
« » » mbrendshme kg. 10 

Izolatora 70-100 M-M copë 1000 1000 të vogla përmbrenda 
Tel 3 m-m kg .. 4000 hekur golvanlze për komunikacion 
izolatora 60-70 copë 1000 
Tel 2 m-rn kl. 1000 
Traslateur si mbas. mostrës cop. 10 
Bretkocka .. copë 100 
Brez sigurimi « 20 
Kamalëcë (( 40 
Keskaça ~ « 40 
Turjela c 40 
Plumba për, postë k~g. 500 
Kutija· poste automatike me thasë copë 20. 

Konditat j mbetet në dobt.t'Admtnistratës 
1. Mostrat e. materjalit janë po kje se SY:përmarsi .nuk i 

në Drejtori të' Për gitthshme P. m~us~ ~lo~s1sht konditat e 
T .. t' ciJa· :i mbanë në dispozi- adiud*ate~. 
cton 'te k oukuresve. V. Do te preferohen konku- 

II. Materjall do të dorzobet rues it teknik. 
deri në dy muet ç'prej ditës nën- VI. Në rasë SP, çmimet qi 
shkrim it të kontratës. do . të ofertohen kr përxcjnë 

Ill. Mat. rjalt para se të pra- · shurrnin qi disponon Drejtor-ija 
nohet do të shqyrtohet tëkni- .e Pergj. për" kët qëllim, kjo e 
kisht IJI'cj nji komisjoni, pranë · fundit asht e lirë me paksue 
Dreitorts Pergj. dhe nuk do të sasln e materistt: qi do të gjy 
meret vaçse 'mbassi të gjyko- kojnë ma pak të nevojshme 
het i pëlqyshem. tue përshtatur gjithmonë po: 

IV. Për me marrë pjesë n'a- rosiën kredis së disponue me. 
nkand konkuruesit duhet të pa- VII. Pagesa do të bahet n'A 
raqesin ba.shk. me ofer eu nji rkë · të Ministris Financa vet 
leter garancie bankare ose të mbassl' të jenë pranue mater 
bullash 'prej 5000 fr. ari. ~cila ' jali si mbas konditave sipër- 

shenueme. 
VIII. Në fund të këtij vep 

rimi dorzania do të lirohet. 
IX. Oferta të cilat db të do 

rzohen në zarfa të vulosona do 
t'hapen 20 ditë mbas shpalljes 
së kësaj. adjudlkate në Fleto 
ren Zyrtare. , 

· Tiranë l 9~.Vlll-20 

Shkurtim. Huxh-Xhet-i 
U. prezantua në Gjykatoren e She 

riatit të Berltit Zo. Alemishah bija e 
Aliut nga Elbasani banuese në lagjen 
Goricë Berat, e shoq' e Z. Xhevdet 
Suleiman Dishnicës nga bgja Murat 
Çelepie e Beratit mbasi u vërtetua 
cilësia e saj me d,ijenin e L.. Z. Re 
xhep Tatzati u drejtua me shkresën 
datë 5 2-929 ku thotë' se si mbas Akt 
Kurorëzimit N ; .. · darë .•• ka qe 
në grua e Xhevdef Syl:jinjan Dishni 
cës e pa hymë gajri-Med,Hu-hun•bi 
ha, por burri i naltpërmendur qesh 
prej pesë vjet ka. snkue në largim 
dhe cshrë zhduk dhe dert më sot 
nga gjendja e tij 11uk ka · marrë no 
nie lajmërim as nuk 1 ka dërgue no 
një .senr per .ushqimin e sat si dhe 
nuk mundet me gjet 'hua - Ku 1ë ma 
rrë nga këto shkake kerkon n.i. rjen 
nga burri duke prishur kuroren ethe 
lejimin me; vue kuror~ me një burrë 
tjetër. 

Mbi këtë -kërkim dhe· hetimet e 
bamuna nga titullari i kësaj Zyre prej 
pleqësisë se lagjes Murat Çepiie që 
bauonte] burri, ·z. z. Aqif Sula, Ha 
fis Riza d. m. th. plaku .e antari e 
nga ana e gruas si deshmitar Z. Abe 
din Sanxhaktart, Emin Qamil Gline 
kastra e prej të tjerësh, e-nga 'forma 
litetet e. bamuua zprtarisht nga Zyra 
e Kadastrës rezultojnë tekstin e nenit 
31 t!! rezultores së posaçëm d. m. th. 
burri pos nje shtepie · nuk e ka tiarër 
pasuni të lutleshme e të palutjeshme 
barri nuk ka lenë ke oje i besuar. 
shim vedia, burri nuk ka për të ma 
rrë në detyrë të tjetrit e gruaja ësh 
të e bindur e nuk është e ikur Na 
xhize, pra hetimet në fJnlë me qenë 
se përmbushin qjshqet e oenit nalt 
permendur dhe me .qenë se gruaja 
Insiston e kërkon ndarjen prej bur 
rit si mbas nenit 30 "të rregullores 
posa me u vendos prishja e surorës 
me burrin Z. Xh. vdet Dishnica dhe 
u leju gruaja me vu kunorë me kër 
kuesin që t'a kërkoië, 

26 Sheval 1346 
30 Mars 1929 

•.. t ~ • 
Myftiu 

. . M. Esat d. v . 
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M~RETNIJA 

Fletorja 
SHQIPTARE 

Zyrtar·e 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME: për nji mot fr.ar 12 në lii Drejtimi: Drejtoria Fletore,Zyrtare // Nji copë e javës fr, ar 0.25: nj1 copë 
Shqipni ; fr. ar 20 )ashta r I R A N F e jav~s së kalueme fr. ar 1.00 1 

- -- 
PERMBAJTJA: 

Dekret ligj~ Mbi krijimin e nji krye-I 
konsullate në Shkup dhe nli koosu-B 
Hate në Cetinë dekret !;gjë mbi pe n 
sionirnin e zz. Çoba, Vehbi Dibra, 
Hafiz A. Korça V<is N2ili. 

Oekre1~Lig,jë 
Mbi krtilmin e nji krye· 
konsullate në Shkup dhe 
nji konsullate në Cetinë 
Ail. I. - Konsullata Mbrctnore 

në Shkup· e shenueme në budgetin 
1929-30.ngrihet ne Krpekonsullatë me 
personel si vijon: 

Kryekonsulli rrogë fr. arë 500: - 
allolc, fr. arë 500. - 

Sekretari rrogë fr. arë 300. - 
dhe me 

Shpenzime Zyre! fr. arë 600. në 
muej. 

Art. 2. Krijohet nii konsullatë Mbre 
tënore në Cetinjë me 'personr I si vi 
jon Konsulli rrogë fr. ari 350 - allok. 
fr. are 300. - 

Sekretar! rrog' fr. ari 350. - dh , 
me 

Shpenzime Zyre fr. ari ·500. - në 
muej. 

Art. 3 . ..::.. Shumat e nevoiëshme 
per ketë perfaqësi si edhe për page- 

: sen e kater attach eve që figurojnë si 
mbas ligjës Organike të Ministris së 
P. 1ë Jashtme, do të mbulohen me 
kursimet që _oar~shifen si mbas listës 
se bashkaoJiituo. 

Art. 4. - Kio Dekret-Ligie hynë I Ministri i P. Botore: 
I 

në fuqi ditën e sbpattjes. ! S Vuçiterni d. v. 
Art. 5. - Ministr,ja e P. të Jasht- j Ministri i !:konomis. Kombëtare i 

me dne ajo e Financavet ngarkohen ! Musa Juka d. v. 
I 

mt. zbatimin e kësa] dekret- liglë, I Z O G U I. 
· Mbreti i Shqiptarve 

Kryeministri e 
Min. i P. Mb rendesh ne: 

K Kotta d. v. 
Mbi propunimin e l{rye n ioistris 

Ni·. 1958 datë. 
Ministri i Dn jtësis: Si nd.gloi dhe pelqejë .vendimln 

H. Delvina d. v. e Ktshillit Mioistruer me datë 
Miniitri i P. të Jashtme: DEKRETON 

R. Fico d v. Aprovimin dhe zbatimin e Dekret- 
Ministri i financavet: Ligjës mbi do ndryshime e krijimin 

M. Tutelani d. v. e oji Kryekonsullctës së r-. 
Ministri i Arësimit Tiraoti. me 20 Guiiht 19,9. 
A. Dibra d, v. z O G d. v, 

Listë mbi kursimet e parapame 

Kap. 1. R oge e allokacion: 
Legata Angora: Ministri, rrogë 800.- 

Sekret. a llok 650.- 

" Belgrade Ministri, _rroge 1946.M 

" a llok. 973.15 
Attachë rroge 400.- 

• London; Minis1ri, allok 16.ZS.-- 

" Berti o: ~inistri, rroge 2400.- 

" ,, a llok 2400.- 
Sekret; I., atlok. 750.~ 

,, li., allok 300.- 

I! Sofie; Sekretari, rroge .. 900.- 
a llok 600.- 

Nenkon. Florinë: Nenkons. rroge 300~ 
,, a llok. 150. - 

14195.- · 14195.00 
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Kap. 4. - Shpenzime të ndryshme Zyret per perfaq. 

Lt gata 8, rlin: Shpenz. zyre! fr. a. ë 2300.- 

Dekret-Ligji! ZOGU I. 

Mbreti i Shqiot: rve 

tinat J, li dhe III të Titullit VIII, në 
Titullin IX Kaptina e Lrë, dhe § Nr. 
I, dhe li të nenit 412 të Kaptinës II 

të, në nenet 447, 438 të Kaptinës I.rë, 
të Titullit X. d -e në Kaptinen li të 
këtij Titulli, qi turbullojnë ose tren 
disin qetësia; J 

2) ata që, mbasi janë të dënuern 
përnit faj me ndëshkimin e burgimit 
të rande, ose te: burgimit prej njt ko 
he ma shum se JO vjet, nuk doreze- 

K .nsullata Manastir ,, " " 900- 
Konsullata Shkup ,, ,, " 900.- 
Nenkons, Florinë C u ,, 200- 4300 

-·--· - 
Shuma fr. are 18495. ·- 

Mbi pensionimin e zz. Gjon 
Çoba, Vehbi Dibra, Hafiz 
A. Korça Veis Naili 

Mbi proponimin e Kl'y mini .tris 
Nr. 3171 dalë 10 Vllr92!J 

'" . . . . . . hen morëuda kater, rnuejve, kuer janë 
St nd1g101 dhe pelq-je v .n ..• 111,1,1 e Sh . . , dh b 

ne " qipnie, e m renda tetë muej- 
Kr shtllit Ministruer med, të J.\ 111-929 . . 

Art. 1. ve kuer Jane periasnta, qe prej snpal). 
N li p · · · il · D E K R t: T O N J. s 1ë v nd: ir te de . ·1 

ë tsrën e ensiomstav. t cwt qt c e m rumi tyne, por 
cakto'iet në ligi n datë 5-IV-928 dhe Aprovimin dhe zbatimin e Dekret- k.y af<Jt nuk pruet ne rast qe ne kg- 
në konformitet mt: dispozitat e ass] Ligjit mbi I dnjei1 e nji pension, ka- hen e aratisje s iyne kryejnë faje të tje- 
shtohen edhe këto katër pensionista tër perse ave qi përmenden në këte, ra nga ato q : përrnëuden në § e ma. 
me shperbtimer poshtë shenueme të Tiran, me .20 Gusht 1929. siperme qi turbullojnë ose trodisrn 
permuefshme q~ prej dates 1 Gusht ZOG d, v, qetësin e ven nr; 
1929. D k t Li . 3) ata qe, mbasi [ane ·clenue me e re - gJe dë hk' b · · · · · 2. z. Vehbi Dib ·a ishë Myf iu i nu s imin e urgimu ie rand të rn- 
Përgiiihshëm fr. ari 500. l Mbi çdukjen e t'aratisunve ieruimu os, te burgi ni: për ma t~per 

3. Z Haf z A i Korça Fr. 1ri 350. J Neni l. Vrasja e çdo l-z.o.i-tru- se. d~ ~Jcl, nuk dorez ine., mbrënda 
4. Vds Na11i Fr ari 350. j por, në konlorrnitet me këtë Dekret- 011 :.JdJ, kue~ [anë n : ~hq1!>11i, dhe 

' ligje· e i'aransunve t qi janë denu.rn mbrënda dy VJeievt: kuer Jane përjash- 
Art. 2. I . . . . . prej gj yq-:ve Iaqësisht ose në mung,;s ta, por nuk pri kt ky af.tt me r11s1 q 1 

Kio Dekret· LtgJë hpnë në fuqt me . . .. 
. '! ose që ndodhen nën ndjekje penale në kohën e Hailes së tyne bajn faje daien e shpalljes. • . . 

I ouk furrnon faj të tjera qr përmenden në § Nr. 1. të 
Art. 3. kët·· . . b I · ; Neni, 2· Për efektet e nenit të IJ neni, qt tur u llojn ose trandisin 

Me zbatimin e kësaj Dskret-Ligië l ma sipërm quhen t'ar, ti sun : qetësin e vendi i; 
ngarkohet Ministrija e Financavet. l l) ata që, mbasi jaoe të de nuëm 4) ata që, mbasi kanë krye një 

Kryeministri e / me ndëshkimin e vdekjes ose burg,- delikt araiisen dhe tuj qeni! nën ndje- 
Ministri i P. të Mbrer.shme: I mit të përjetsh: m nuk dorëzohen kic penale me vendim pytesie, dhe 

IC. Kotta d. v. I mbrënda tre muejve, ku- r janë në koodra se cillëve asht nxjerrë letër- 
Min stri i Dr, [rësls 1. Shqipnië, dhe mbrenda glasht mueive rr, shtim i përhershëm, vazhdojnë të 
H. Delvina d. v. i kuer janë përjashta, çpre] shpalljes bajn faje të tiera ~qi përgienden në 

Ministri I P. të jashtme s j të vendimit të dë iimir, por ky afat § Nr. I, të këtij neni, qi turbulloja 

R F. d : nuk pritet në rast që në koh/n e ara. ose trandisin qetësin e vendit, 
. ICO V, , " 

. . . . . . . : tisjes së tyne kr}'t jo faje të tjera nga Neni 3. T' aratisunit e kategorive 
M101sm I Arësimu : : . . . . . . . . . . : ato që parashikohen në hbrin e II. te nalt tregueme nuk mund të vrtten , 

e Zav. M1mstr1 1 Finauc.vet: : K ct· p 1 1 .. 11 1 . K . d , hk k h I · : të, o 1t ena, itu t rë, aouna as mun tu s a to et -zron-trupor, 
A. Dibra d. v. : I . K . II . ë . 141 . . k . k h • ' : .rë, apnna e .ië n nenm , ne- pan se të ër o et me OJI ra por ta- 

Minis1ri i P. Botore i nin 161 e 162, në Kaptinën vi të Ti- rëspetuem pre] Ministris së P. të 
S. Vuciterni d. v. i tullit IV të, në Kaptinën li t~ Titullit Mbrëodëshëm ose të Drejtësia nga 

Ministri i Ekonornts Kombëtare ; V, në ne ne t 278, 279 e 281, në Kap. Komisioni i p.rbamë pre] Ministrit P. 
r.t. Juka d. v. l tinat 1 dhe 11 lë Titullit V li, në Kap- të Mbrendshëm, Ministrit të Orej tësis 
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dhe Komandantit Pergiithshërn të gji- ! këtë Dekret-L'gië, 'mbe'en pa fuqi. 
nderrnaris qi të marri nji Vendi"1 me Neni 8. Ky Dekret Ligjë hynë n~ 
vota të .përbashkta për vrasmenien 
e t' aratisuntt dhe mynyrt!n e shp-r 
blimit. N~ k~të rast Ministrija e P. 
Mbrendshme, tue u bazue në këtë 
vendim, ban nji deklarat rezervate 
autoriteteve administrative ose e ç'pall 
r ë Fletoren Zyrtare në të cillën du 
het të përmendet identiteti, cllësier, 
e denirnin e marrua t' araisunit, ose 
ndjekjet penale nën të cillat ndodhet 
ky, Ider-rreshtimin e përhersuëm qi 
asht qitë për të, edhe veprat e tij qi 
turbulloja ose trandisin qetësin even 
dit, qi asht tuj vazhdue, dhe mp rp 
rën e shpërblimit qi do t'i jepet atij 
qi ka vra ose me shtie në dorë ose 
qi ka me tregue vend të sigurt për 
kapjen e tij. 

Neni 4. Shpërblimi bahet në my 
nprën e posh! shenueme: 

a) T' ue caktue për vrasesin, za 
nesln ose treguesin e vendit ku ndo 
rJhet nji sasi të hollash; 

b) Tue Ialë denimin e vrasësit ose 
z anësit për fajin qi ka ba para kës>] 
vepre e qi ash: i deouem në munge 
së ose faqësisht; 

c) Tue ndalue gji th ndjekjet pena· 
le qi janë tue vazhdua ~ under vrase 
sit ose zanësit për fajet e veprueme 
para të kryemit të kësaj vepre. 

Neni 5. Nga nji kopje të vendimit 
të Komisjonit qi permendet në nenin 
3 i drejtohet Ministris së Dreitësis 
dhe Ko nandës së Përgjithshme t! 
Gjindermaris për veprim, dhe Minh 
ttija e Drejtësis për dije j'a u komu 
-nikon reservatisht autoriteteve për 
katëse të Dr, [tësis. 

Neni 6. Dekll .ra ta e bame prej 
Ministris së I-'. të Mbrendshme si 
rmbas këtij Dekr, t Ligji, ka Iuqtë ii 
giore, 

Neoi 7. Grith dispozitat e ligiëve 
në veprim qi vijn në kundërshtim me 

fuqë qyshë p l.j dates së Dekretimit. 
Neni 9. M nistria e P. lë Mbren 

d hme dhe ajo e Drejtësisë, ngarko 
hen me zbatimin e kt ti] Dekret-Li 
gji. 

Kryeministri e 
Ministri i P. Mbrend-hme: 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Drejtsis : 
H. Delvina d. v. 

Ministri P. të J ashtme : 
R Fico d. v, 

Minis•ri i Arsimit 
A. D bra d. v 

Ministr! i Financavet : 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore: 
S. Vuçiterni d. v. 

Ministri i Ekonomis Kombt ire : 
Muaa Juka d. v. 
ZOGU I. 

Mbreti i Shqiptarvet 
Mbi proponimin e Kryeministris 

Nr. 1645JIII datë 28-Vl-929 
Si ndigio] e p.Iqe] vendimin e Kë· 

shillit Ministruer. 
DEKRETON 

Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 
Ligjit mbi zh 1ukjen e t' taratisunve, 

Tiranë më 13 Gusht 1929 
ZOG d. v. 

Min. e Pinancavet 
Konditat e adjudikatës për 
shitjen e të dy anievet Shqi 

pnia e Skenderbeg 
Në bazë të vendimit ti!! P. T. Kë· 

shillir Ministruer Nr. 647 daë 
27-VII-1929,. dy anijet Shqipnija e 
Skendei beg, qi ndodhen në limanin 
c Durrësit nxierren n' adjudikatë për 
se fut.di herë, me konditat qf sheno · 
hen ma posht : 

I) Afat' i adjudikatës I.llon qesh 
prej dtas 15 vm 19l9 tue vaz+due 
për di? muei në mënyre qi dorëzlmi 
provizor do të bahet me 15·X·l9~9. 

2) Ni! mbarim t' ~fa1it të sioër 
shenuem,· me oelqimin e Min1stris së 
Plnancsvet, do bahet shitja definitive 
tue pasë për bazë ofertën e fundit, 
shitja e cila do t(vazhdoj 7 ditë d. m. 
th. me U-10,1929. 

3) Aniet do t' i dorëzohen sipër· 
marrë -it të funJit në gj endien qi ndo· 
dhen atë dië e mbrenda një jave që 
nga da'a e nenshkrlmit të kontratos 
mbasi ay lë kut derdhun plotës's'it 
n' arkën e Sh'etit të hollat e çmimit 
të sipërrnarrj-s. 

4) Sipërmarrësi detyrohet t' i heqi 
aniet maksimum mbrenda ojë muejt 
qysh nga dita e dorëzimit. 

5) Klientat në rast t' ofertimit [anë 
të detyruem të lanë si depozitë o' ar· 
kën e Financ iv t IO°lo ti!! sumës qi 
dot' ofertoi rië. 

6) Sipërmarësit të fundit nuk 
mund t'i kthenet depozitua para se 
iiy 1ë ket përmbushë obligimet e tre· 
gueme n' art. 3, 4. 

7) Sip=rmarrësi në rast qi nuk i 
qendron plotësisat obligime vet të 
shpiegueme ma sipër, depozitën e 
lanuo prei 10°10 do t' a bjerri në fa 
vorin e Arkis Shtetnore dhe Ministri· 
ja e Finaecav- t ka të drejtë t' i nxle 
rrin rish tas n' adiudikatë, tue mos 
pasë sipërmarrësi U! drejtë me kër 
kue dam shpërblimi, ose kthim de· 
pozite. 

8) Adjudikata bahet në Ministrin 
e Financave e me anë të komisjooit 
qi ndodhet prani! sajë. 

Tiranë 25 VIII 29. 

Shp. e GjyqOvc 
Shpallje 

Bak ushe e shoq.a, e 0.;mJ!L j biri 
i Rexhep Giorcunit nga katuq.ii P~- 
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jove me akte Gjykimin e Glyqit të 
Paqit të këtushëm Nr. 499 D 25.11 28 
janë gj1kuem si trashëgimtar e dorë 
vues _në pasuniën e Rexhepit me i pa 
guem Abedin Ah -net lsasë banues në 
Elbasan Fr. ari 352 treqind- e. pesë 
dhjet e dy ckryegia së bashkut me 
47,90 fr: ar( shpenzimet e gjyqit për. 
sigurimin e Q&gimit të kësaië shume 
mbi kërkimin e Giykirn- fituesit Abe 
din asht vendos sikuestrimi i nii shtë 
pije ~ kutzueme nga L. V. Rruge. P. 
Beqir Gjorduni e j. Rruga e lagjës, 
t ii are dy pen desh kufizuem nga Ppe 
lli i Shtfq~t Beut, V. Ara e Beqir 
Giordunit, ·P. Prroj e J. Shkambi i Ta· 
f, s, nji are tjeti r nji pendësh kulizuem 
nga L. Me arën e Mehmtt Giordunit 
V. me Remën e ultë, P. kopshi i Hy 
sejnë Gjordumit e J. me Prrue. Nji I 

• .•. j. ' • . I • .,_ 

ullisht me 10 drue uthni kuftzue L. 
V. nie ormanin e katundit, P. Villa e 
Hpsejnë Glordunit e J. mate· të Rama· 

mbi i Mehmet Gjordumh, • P. Orman 
i katundit e Sallh Tabaku 'e J. m : 

I t~ l·htë nga dhjet deri n~ dyqind fr. 
Tlj , ari) si dhe koufiskimin e sendeve të 

I 
zar.una. 

Ky vendim i dekllaruem me I l- 

i
. V 929 mund të kondërsh tohet e dik 
tohet. 

?jyqi Fillor i T'.ranës" i p~rblir~ l Tiranë më 13-Vl-929, 
or-j z. lzet L· skoviku Cjyqtari Ft- 1 Kr9;!.~ekr t ri. Gjyq. f'illor. 
11or i asistuem prej s-s reant Arsllan 
Lela si pro okulist, ne g!yqin që rro 
dhi në mungesë e boterisht 'me pa. 
d'ën · e , gr. hun t rd Prokur oriës së 
Shtetit në em~r të së dr, [të Botënore. 

Akt-Gjykim 
N'ernër të Latt-Madhnls së 

z o G i I re 
me vullnet të popujllt 
Mbret i Sllqiptarvet 

KUMORA 
'. haban Pcrdaci•, Myslim Pullazi, 

Xhemat Mukes e Han.id Dema të 
giithë banuesa në Tiranë. 

1 E PANDEHU:-< 
Për loje kunar 

VENDOSI 

Shpallje 
Zoni H xrjrc, lusuf Hyka nga 

Ndroqi i. përfaqë,suem prej Z. Jam~ 
z ·n Myz zit si mbas iikt-gjykimit të 

I - :'"."' ~ 1., t # ! 1. I 

Gjyqit Paqit Iiurrësrt Nr -. 2~9 15 D. 
'. \,I I . 

20-4,9?6 ka për të marrë prei lbrahi m 
f ~ .•. ' r .• "' • ~ 

O man_ Hpkës nga Lagia Psz ar 
1i Ndro- 

qit mbi njiz et piësë, girsl'itë pj-së në 
-., I ~' .'' ~. t 

dy copë ara se] cila arë prej gjashtë 
I ' • - •' , 

dy.,ymshe e para- arë kufizohet me 
1 ·I • ~ -,I • i ! 

anë shtëpia Ismail Beut, në. riji anë 
xhaae, me nji anë me shpin e Adem 

Dënimin e të pandehunv- t Shaban I She hit, me nii anë me kopshtin _e HI i- 
Pe. d-c.t, Myslim Pullazit, Ibrahim rullah Be ut, dhe ara e· dptë kufizohet 

glit me nji anë po me rrugën e KaL.s 
-~ .. _ ( 

dhe oji shtëpi ndodhur nl Lagien Pa- 

Stermasit, Xhem 1 Muços tetar në me nii anë me xhade, me nii a·,ë me 
post Komandën e Qendrës e të Ha· Varr·e·iti, me oji anë më kopshtin e 

zen Tabakut, po ashtu dhe nii Ullishte mid Dernës me na tri ditë burgim Ahmtt Suleiman Ages, dh·~ Venesbtl 
tjetër me 19 drue ullini kufizue L. me të lehtë dhe me gjobë të I, nre me : me 36 (tridhjete giashr) rr a] ulli1 k~· 
Vilen e Mthmet Gjordunit, V. Shka- nga 20 fr. ari ' "Shpenztme! 'gjykore : Iizohet me nji anë ~!lite X~~fer Beut, 

fr. ari 20 i ngarkokeo 1ë dënuemvet, : me nji anë me ullishtën e 'Me10 vo= . . 
ARESYET - GJYKORE 

Py~ Hin e Shelqet Beut të cilat ~dodhen Si ku r kup ohet _ nga procesi i . -. . 
. . , - ·. . Policiës Pol•c Ramazan Mehmeti e zar të t-:droq1t me kufi te p · c-ktuem, 

të gittha ne katundin Paiovë dhe t(I ·· ·1 - · · 0'" ' · · · • k - · · Kot Hila me d .të 18,X·II 929 të aiY· te ct at pasunt sr m as mejumu e s- 
mbetuna nga i vdekuri Mehmeti Gjor- kumit e sipër pt-rmëndu~ kan Jyjt pertave ju asht vu vlefta, aës '!'e su- 
dumh,0Pra pasuniët e sipër shenueme kornerë, faj i tyn.e ·provohet me pro- : fi Varrezë i asht caktue~ pr i fr. ari, 
vehea në a-nkante per me u shitë, shi- ces'n e Policiës si dh : me dëshmia : 1200, 'arës tjttër fr. ari- i46o edne ulli- 

- • I : .• • ';. f. t 

tja e pare fillon mbas t 5 ditëve të e kompozusve të procesit odig~uem : shtës fr. ari ari 800. gji.th ashtu edhe 
kuajlf sbpallle dhe mbaron nt krye para gjyqit, prandaj gjpkata veodosi j shtëpia fr a;i 1200 _qi ~r~j të c_ilave 

.•• 
30 

di ë dh . f di . denimin e të quitunii Shahan Mys- i në dp copë :ara prej ojizet pjesë, g1asht 
të . 1. ve e a10 e u 1 tt nis nga. _ • , · ~ ·. : : . 

r : • C • • lim Ibrahim, Xhem al e Hamid si u : PJtSë, · dhe mbt 36 rraj uli JI pre] 4 
e ne~Ja e 30 ditëve dhe mbaron 1 • • · • • i~ - ·d·· · -. · \ - · · ' · • tha ma sipër në bazë të nenit 546 : pjesë n11 P e së he sa për sh ëpin nuk 
në krye të 15 ditëve Kush dishëron të K. Penal 'ku thuhet (Kushdo qi pa i caktohet piesë. 
me e blemë këtë pasunië mbrenda· a.fa· qenë rga fajtoret e tre auem në nenin \ Pa;unifa e sipër shenueme ne 1he- 

' r 

reve të caktu1:_me të drejtohet në Zy- e ma sipërme kapet tue tujt ·b•xhoz mel •ë vendimit Zyrë"s f-ërmbarimit 
rën përmba'fu~s\ ~ te 'ElbHani ,:-' I në vënde publikëse të çel un nër' ru nxirret në an kanë prr l' ~ ·shitu~. shi: 

' l Elbasan, me' 14 Vil 1.9.W i blisun ndenshkoher me burgim të leh. tja e parë fillo, mbas 15 ditë"..!! që 
I . . ~., ' ,. ~ . 

Përmbaru~i i Shk. I. I të deri në' njizet ditë dhe me gjobë nga data e shpalljes në fletoren· zyr- 
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tare dhe vazhdon 30 tridhjet ditë, dhe 
shitja e dytti tue f11luo që prei mba · 
rimit af atit të shit]. s së parë asht 15 
pesëmbrdhjetë) diti'. 

Shijak, me 13.8.929. 
Përmbaruesi 

Ankan 
Një are e ~;iendur në qy.etin Be, 

rat dhe e qujtur "Kurnsalle., e kufi 
zuar nga Lindja, Shab-n Lyifulla, 
Perëndim, Emliha, Veri : Udhë, Jugë: 
Tod Xhpmprtika. 

Ara e sipërme pasuni e Hasan 
Rapushit banues në Berat dhe e pen 
guar me Akt-Pengun të leshuar prej 
Ish Zyrës Kadastrës 8, ratit me Nr. 
1187 datë I 12 1925 kundrejt një de 
te prej n napolenash ari dyrr. bëdhletë 
e gjysmë (12112) ne favor të Kredito 
rit Tnanas Sytit Parmaci.t dhe banues 
në Berat, rnasi debitori deten në fjalë 
ouk ja ka pengue, shitet në ankan 
dhe shitja provizore e ,saj fillon pe 
sëmbëdnietë ditë pas datës të b~timit 
të kësaj shpalli.]e në Pleioren Zyr1a 
re, dhe mbaron në funt të tridhjetë 
di.ëvet, definitive fillon të ne sërmen 
e mbarimit të ~f.,fit re shitjes provi 
zore dhe mb ron në funt të pes -rn 
bëdhietë ditëvet. 

Kusndo pra q~ dërshëron me e 
ble, le të prezantohet mbrenda ahte 
vet she nuar si pri, në ZyrËn .P .rmba 
ruese përpara Gjyqit Filluer të Bera. 
ii r. 

Berat, më 14 Gusht 1929 
l ërmbaruesi 

Akt-gjykim 
N' t m r të Lart-Madhniës së tij 
Zog i lre me vullnet lë popullit 
Mrc t i Shqiptarvet. 

Gjyqi .Kolvgjal I Tiranës i për 
bere pr e] Z. Z. Izet Leskoviku Krye 
tar, Aluivis dh Lamani Ani.tar 

M Mustdaraj Nd. Gjpq. paques 
tuk. q.në gati Zv. Prokurori Z. Shef- 
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qet Çelkupa dhe sekretar Arsllan Lala 
në gjyqin që rrodhi botërisht në mu 
nge~ë në padien e ngrehuri prej Pro. 
kuroriës në emër -ë së drejtës botë 
nore 

katundi Bulhiz kuerse Ishte në (liumi! 
rue f1et i ka marre dhe I ka vjedh 
kt:1 ·ten me 11 korona serme. 

Sa do qi i pandehuni fajin c mo 
hon por snton e thotë se: at natë ka 
fjtjt me bashku me ankuesin dhe si Kundra 

[usuf Shaqr Garujes nga Qarku i I mbas deshmiës së deshmittrvet1 Li- 
Peq'nit. . man Osmanit si hanxhi qi ka qenë i 

citi i kuer e ka pyet per të. holla, i 
pandehuni k~ tbanc se nuk kish.qi të 
pagunte -per fj · tje edhe i ka dhanë 
vetë 314 të lekës e nji çerek të It kës 

V E N ·o O S I i rha qi të ja epte n. sër dhe IJ}bi de- 
Sjellja e tij i takon nenit 446 '"· shirin qi asht bare të pand~huoit për 

P. ku thuh.t: Kushdo qi me qellim siper ju ianë gjetur 63[4 .korona mbi 
perfuimi mer posedimin e nii sendit ket e sip r asht kerkuar .vendl i fje- 
të kuejshem e nji tjetri tuc hiq ng.i tjes tij ku nen rrogost asht gi~t dhe 
nga vendi ku g ind.t pl pasur hirin kuteta e aokuesl,t ku i p in fehun! .n'at 
e Zot ndeshkoh t me burgim të rsndë ras: asht Zverdhur e per nji herë ka 
nga riji muaj der në tr, vjet dhe me dorzue dëshmitarit Luman :P~ret i ci- 
gjobe 1ë rand. Prandaj Trupi Gjyku,s lii ja mori bashkë me të hollat ja ka 
bashkërisht vendosi dënimin e tij me dorzue polic'ës. 
nji muej bu-gim të rand e lO fr. ari Pra nga aokimi i ankuesit oga de- 
gjobë të randë, por vit-ra e sendit shmija e deshmitarit L'man qga ~thi- 
viedhun mq rsi asht :shvmë e vogël mi i të hollave: si dhe: gicJ~.a e kuletës 
vepra e tij sillet dhe në nenl i 479 Ishefur nen rro.os ku ~4 'pas fit.t i 

•#'. \ 

t' atij Kodi ku në tilla raste gj}':Ji de- pandehuni si dhe nga h . rimet. . p~ra 
nimin ja zbrerë deri në nji ditë të prake provohet se i pandehuni jQnuz 
treten prandaj tue barrë ket zbritje Shaqiri me D. 20 12 928 kues isb tue 
mbetet ndëshkim! i tij lO ditë burgim fjet i ka vjedh kul.ren me të .. llalla 
i rand e 3 fr. ari gjobë e rand, por 63]4 korona sermi tl c lat ja ka këthye 
i dandehuni para çdo ndjekje giyqso- para se fillonin ndjekjet ligjprc: kon- 
re kundra tij e kthen sendin e vje tra. tij. · 
dhun -në ket rast si mbas nenit 480 Ky vendim I dekl .urem me d. 
K. P. zbritet nji e treta deri në dy 6 7.929 mn!ld të kundnshiohet e -të 
të tretat, pranda tue zbrit nji të tre- dikrohet. 
ten mbet ndes&ktm~ i tij 6 ditë bur- Tiranë, me 18-7.929 
gim I rand, 2 fr. e ri gjobë e randë 
në burgim rue shtua giysem e kohës 
qelies qi k,~sh1u ndeshkiml i tij b.t 
het nand ditë burgim e_ gjoba e nalt 
tr-gume, të ho-lat ~ konfokume' i Milloti Shyti prej Vermoshit e tash 
këtheh-n të zot. Shpenzimet gjykore me banim të psditun asht i .pand~hur ..... ~ . . 
të dënuemit fr. ari 14. përse ka shti pushkë .sundra P~t- _ 

ARESYET - LIGJORE Komandës së Gerçarit. 
Jusuf Shaqir nga Peqini pandehet Prandaj thritet me anrn e Fleto- 

se ankuesit Esmazan Musta1ajt o~a res Zyrtare e të pru.intQh,~t ~ Ji1· 

I Pandehuri 
Për vl-dh]e. 
Me zana të përbashkëta. 

t. ,.., Gjyq. ftllor 

Ftesë BKSH
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qin e Paqit ti5 M. së Madhe në de 
gen Hetuese për me u ba pyetjet me 
datën 4 9.1929 ora nara 10 p. d 

Koplik me 2-8-1929. 
Gjyq. Paqtu s 

N'ernën të Naltmadhnisë Tij 
Z O G I. 

me vullnet të popullit 
Mbret i Ssqiptarëvet 

Gjyqi Kole glia! i Dibrës, në giy 
qtn e hgrehen nga ana e Prokuro. 
risë. ne emër të ~ ë Drejtës Botenore, 
kundër Hasa» Dalip Can t, ng1 ka 
tundi Lan i Matit, i pa-dehur pse 
me datën 9 8 928, ka vrarë kunatën 
e vetë, Naze, e shoqe. e Haxhi Dalip 
Canit, me dar/n 21-5 929, në. mungf 
sën e të pandehurit të aratisu o, ka 
vendos: •taj.:iin e të pandehurit Ha 
san Dalip Csnir, nga katu di La11 i 
Matit, si vrasës me gjak të nx- htë i 
Nare Haxhi Dalip Caait dhe denimin 
e tij në bazë të neult 403 K. P. tue 
marrë para sysh dhe nenin 4 të De- 

kret Ligjit Mbretnuer me datë 19 9- 
929, me dhi-të vjet burgim në bur 
gjet e sotme, tue qenë se ky vendim 
i kundërshtueshme dhe ijdiktueshrne.» 

Peshkopi, më 7-7-929 
Qiyqtari Fil!uer 

Akt-gjykim 
N' emën të Nalt-madhënisë së Tij 
ZOG I. me vullnet t~ popullit 

Mbret i Snqiptarëvet 
(Shkurtim Vtndimi) 

Gjyqi Kolegjial I Dibrës, në gjy 
qin e ngrehua nga anë e Prokurorisë 
në emër të së Drejtës Botënore, kundr r 
Asllan Canit, nga katundi Macukull i 
Matit, i pan J -nun pse me datën 16 
6-928 me paramentim dhe tue zënë 
prite me qëllim vendetë, ka vrarë Rah 
man Treçin nga Macukulli, në mu 
ngesë të pandehurit të aratisun, me 
datën 15,6.929 ka vendosun në bazë 

FLETORJA ZYRTARE 29 Gu_s_ht_l9_29 _ 

te nenit 405, 420 K. P. dhe Dekret 
Ligjit Mbretnuer me datë 9.9 928, dë 
nimin e të pandehunit A~llan Canlt 
nga katundi Macukull i Matit, përfu 
ndërisht me dhi: t~ vjet e gjpsmë bur 
gim Jlë burgiet e sotme, rue qenë kv 
vendim i sundërshtaeshëm dhe i dik 
tueshëm. 

Peshkopi, m: 7 8.929 
Gj. f illuer 

Vendim afati për t'aratisur 
Mb~sl nuk a ht zanuo Pre nk Det 

Kol.cit i biri Do Jës banues në kat. 
L, ç i Kruës që pandehet se me d. 
ditën e ka Vra të quejtunio Nut Mar. 
ka Nikoll. n; Kryetaria e Giyqit të 
Shk. lrë Durrës që prej datës shpa 
lljes t~ këti vendimi të pande hunit ptr. 
mendua i neper dhet dit afat, pt r me 
u prez mtue para gjyqit mbrenda këd 
afati vërtetohet se nuk don me ju 
bind ligiës, dhe kështu ka me u shi 
kjue gjyqi në mung esë, kanë me ju 
rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vesrrue pasunia dhe me as njl mënyrë 
nuk ka me pasë të drejtë ankimi mbi 
veprimet e bamuna. 

Të gji,h giendarmët e pol'cët janë 
të d.tyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
meoduna i asht shkrue Prokuroriës 
dhe në në mbështetje të nenit 371, 
372 të procedurës penale shpallet ky 
vendim. 
Durrës, më 21 Gusht 1929 

Gj. Filluer 

Vendim afati për t'aratisun 
Mbassi nuk asht zanun Nazif Sha 

han Bajrami, nga katundi Kabash, që 
pandehet se me D. 31-5-929 ditën e 
Premte ka rrëmbyem Qamilen të blen 
e Xhelo Kalës po nga ay katund. 

Kryesija e Gjyqit të Shk. lrë, .El 
banit që prej datës së shpalljes të kë- 

tii vendimi, të pandehunit të përme 
ndua ma nalië i epet dhetë ditë afat, 
për me u prczantue p .ra lijyqit. Në 
qohë se nuk i paraqitet Giyq t Mbre 
nda afatit të caktuem, vërtetohet se 
nuk don me ju bindun ligjrs. dhe kë 
shtu me u shikue Gjyqi në mungesën 
e tij, kanë me ju rr zue të drenat Ci 
vile dhe me ju sikvestrue pasuoija 
dhe me as nji mënyrë nuk kJ me pa· 
sun të dreitë mbi ve primet e bamuna. 

Të gjithë Gtendarrnet e Polieët ja 
në të detyruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për 
menduna i asht shkrue Prokuroriës 

dhe në mhë -htetie të neneve 371 · 372 
të Proc. Penale: shpallet ky vendim. 

Gj. Fillorë 

Vendim atati p rt' aratisun 
Mba~i nuk ashr zanun Gjani i b.ri 

Marka Çupit banues Lekun i Matit që 
pandehet se me d. 23.V.29 dirën e Ej 
te ka vra të queitunm Preog Ndrekun 
nga Le kuni. Kryetaria e Qyqit të 
Shk, I. Dibrës që prej datës shpalljes 
të këti vendimi lë pandehunit ërme 
ndun i neper dhelë di•ë af Jt, për me 
u prezantue para gjyqit. Në qofM se 
nuk i paraqitet gjyqit mbreoda këti 
afati vërtetohet se nuk don me ju bi 
nd ligjës, dhe kështu ka me u shikue 
në mungesë, kanë me ju rëzue të 
dr. [tat civile ka me ju sikvestrue pa 
sunia dhe me ~s nii mënyrë nuk ka 
me pisë të drejtë ankimi mbi vepri 
met e bamuna. 

Të glith giendarmët e policët janë 
të detyruem me zanlen e tij, 

Për plotësimin e veprave të për· 
menduna i asht shkrue Prok uroriës 
dhe në mbështetie të nenit 371, 372 
të procedurës · enale shpallet ky ve 
ndim. 

Peshkopië me 6.8.929 
CL Filluer 

BKSH



---~--~----~-----~~---------------------~-------------~~~!q_~)_~--~X_~I_~~-~- 26 Gusht 1929 , ' ·, 7 - - - - - - - - . ·----------------------------------------------------- -- 
botohet në fletoren zyrtare dhe ojë shitja. Pra ata qi :dishirojoë me hie 
copë e saj ngjitet në kori dori o e gjy. le të drejt oh en mbrenda afateve të 
qit Paqit Përmetit. caktuem n: zyrën përrnbaruëse të giy. 

Përmet 14.8.929 qit Paqit Elbasanit. 
Gj. Paqtues Elbasan më l6,V111-929. 

Thrit in para këtij gjyqit paqlt në 
degën Hetuese për me u pr. z antue 
më d. 29. Shtator 1929 ora 10 para 
dite të quajtunit. Sadik Hysein e Ne 
zir Hyseio Koci nga katundi Cerenec 
i nënprel.kturës .së Zerqanit e_ tash 
r'aratisun në Jugosllavi, t' akuzu !fil 
per vjedhjen e dy qeve med. 18-7,92 J 
në katundin Radovesh, 

Kjo shpallje zan vendin e Komuni- 
katës, 

Zerqan me 10-VIIl-929 
Oj. Paqtuës 

Letër-Ftesë 
Për mbi padijeu e ngrehur në ~jy· 

qin e Paqit Përmetit me datë .22.6.29 
pre] paditësit Vëllezërija Pohe nga 
Përmeti tregtarë dhe banues ne Për 
met kundra të paditurit Hy sen Hasanit 
nga Përrn •. ti e tash me banim të pa 
ditur për pagim te sumës 1600 njërnij 
e gjashtëqint fr. ar dhe kamatën e 1y. 
ne që Og>i datat e kalirnir të afatit e 
deri ne pagim dhe me ngarkimin e 
gjithë shpenzimeve gju kore te rrledhu- 

na nga të dnena hua qysh prej date 
31 Gusht 1927. 

Pra për giykirnin e çeshtles u she 
nua dita 23,9.929 di a e hënë ora 9 

p. d. në të cilën ditë të thërritet i pa 
dituri Hy.st o Hasani që të pr. zanto- 

"' het vetë personalisht ose me anën të 
përfaqësuesit ligiu-r përpara gjyqit 
paqit Përmetit D. C. se për ndryshe 
si pas kërkimit të anës padiëse dhe 
në bazë të nenit 531. të shtojcës li. 
të P. C ka me u gjykue në munge· 
sen dhe mt: qenë se banimi i të pa 
diturit nuk i dihet ajo letër ftesë për 
të zënë vendin e komunikimit në bazë 
të nenit 502 të shtojcës U. të P, C. 

Permbaruesi 
Gjyq ii Paq! t Shpallje 

Në bazë te Akt· gjykimit të giy · l Shkurtim Huxh-Xhet-i 
qit Paqit këtushëm Nr. .S61 e o, 3- ! u p •. ezantua 02 G1yk.a1or~n e She 
Xll-1928 Shtëpija qt ndodhet në ka- ! riatit të Beratit Zo. Alemishah bija e 
tundin Baltes e kufizueme nga L. ! Aliut nga Elbasani banuese në lagjen · 
rrugë V. Mustafa Koza P. Abdyl Su, ! Gor.cë Berat, e shoq' e Z. Xhevdet 
la J. Sul Qt:falija; nje cope ullishte ! Sulejman Dishnicës nga lagja Murat 
e kufizueme me te trianët me rrugë i Çelepie e Beratit mbasi u vërtetua 
e më nit anë Sul Qefalija e përmba i cilësia e s.,j me diienin e Z. Z. Re 
me prej tridhtt e tri dru ulhni dru ! xhep ra zati u drejtua me shkresën 
e qujiun Fusha prej katër pend dhe- i d •• të .s 2.929 ku thotë se si mbas Akt 
je e kuhzueme L. Dervish Beu V. i Kurorëzimit N ... darë ••• ka qe 
rruge J. P. Beqir G1onl oj, copë are l në grua e Xh, vdet Syl jmjan Dishni 
e qouun kodra prej (S) pendësh e l cës e pa hpmë gajri-vled-Hu- hun-bl 
kufizueme L. e P. rrugë J. Mustafa ; ha, por· burri i naltpërmendur qysh 
Koza e V. Hpsejn Kurd; nji copë prej pesë vjet ka shkue në largim 
are e quej.un Dushku pre] katër pen- dhe t shtë zhduk dhe d.rl më sot 
dësh dhsje e kufizueme nga lindja nga gjendja e tij Duk ka marrë no- 
Ali Shore P. e V Musa Plaka J. një lajmërim as nuk i ka dërgue no. 
Ryska Tata. Cahçeja e përbaeme prej, ojë sent per ushqimin e saj si dhe 
katër (4) pendesh e kufizueme nga nuk mundet me gjd hua ku të ma 
L. Kullvlli P. Rrugë J. Ali ~Shoro e rrë nga këto shkake kërkon ndarjen 
veri Musiafa Koza pasuniia e sipër nga burri duke prishur kurorën dhe 
përmendua ndodhet në . katundin Ba· lejimin me vue kurorë me një burrë 
les e qi zotnohet prej [Ahmet e hava tjetër. . 
bijt e Mahmu' hallit dhe IHasan. Is- Mbi këtë kërkim dhe hetimet ~ 

'I' Mamidee e Ismail qalali-s e bamur.a nga titu.llari i kësaj Zy.~e pre~ 
mat ' . . . pleqësisë se lagies Murat Çepiie që 
Alesh Hsvas e [Syleiman . Qef ,ihes të banonte] burri, z. Z, Aqif Sula, Ha- 
gjithë ngs katundi Baltes; me qenë fis Riza d. m. th. plaku e antari e 
qi pasuoija e nalt diftueme nuk ka ng.i ana e grua, si deshmitar Z. Abe 
qenë e mundur pjestimi asht vendos din Sanxhaktari, Emj I Qamil Gjino 
shirja e gjtth asaj lpasunie n'ankaot kastra e prej të tjerësh, e nga forma 
dhe piesrimi I të hollave t sunduesver, litetet e bamuua z~r~arisht. nga Zyr~ 

Shitja e parë fillon mas (15) pes- e -Kadastrës rezultolnë tr ~sttn e nenit 
. . . . . 31 të rezullores së posaçëm d. m. th. 

mednit ditve që oga dita e shpallies burri pos nj e shtëpie nus e ka tiatër 
në fletoren Zyrtare dhe mbaron në pasuni të lutleshmc e të palutjeshme 
krye të (30) tridhit ditve dhe ajo e burri nuk ka le në ke nje i besuar. 
fundit nis nga nesermia e tridhit (30) shim vedia, burri nuk ka për të ma· 
ditvet dhe mbaron në kryl! të (l .S) rrë në detyrë të tjetrit e gruaja ësh 
pesmedhit ~ditve ku gjen funt e dhe të e bindur e fl .t < 

BKSH



jchfae, pra hetimet në f1otë me qe në ! Hali! Daur, P. Xhelat Kotldani V. 
se përmbushin qjshqet e oenit nalt- l Omer, J Bcq'r, 
përmendur dhe me qenë se gruaja i IS) Ara Muzga kufizuar L Beqir 
Insiston e kërkon ndarjen prej bur- ! '· · 
rit si mbas nenit 30 të rregu'Iores ! 
posa 111c u vëndos prishja e zurorës 
me burrin Z. Xhevdet Dishnica dhe 
u leju gruaja me vu kunorë 
kuesin që \'a k~.r.kojts. 

'Z6 Shevat'l346 
30 Mars 1929 

me kër- 

Myftiu 
M. Esat d. v. 

· . ~ .A n k a n 
l)·Nië atë e qusjtur "Yrt» kufi· 

zuar L. Lumi, P. Salushe. V. J. i zo 
ti. 
": 2) Ara; le Sregu kufizuar L. Beqir 
Aga, P. Salushe, V. J. i zoti. · .a, Ara Kopshtë k •. fizuar L, e V. 
Ltfmtr P: UJhë dhe Ceno, J. Beqir 
Agl -·t . 

.f} Ara Oto'Dt' kufizuar· L. Satusbe 
P. Lutfië, H. udhë, J'. Lume. 
· S)"'Ara te Bregu kufizu&r, L. Re 
qir Aga, P. ·ttalil Daut, V. i zoti, J. 
udhë. 

6) Ara te~ çesma, kufizuar' L.''Ha· 
lii Daut, P. udhë, V. Lume, J. Çesma. 

7) An te Bregu k·uftzuar. L. Ce 
no ·P. ·udhe; V. 8eqir Aga, J. i zoti. 

8) Ara të Çf sma, kufizar L. Ceno 
lbfalifoi •. f>.· Beqir Aga, V. uc~ë J. 
MimiesL . ' .., . 

· 9) Ara . Gropa) ~ufizu~r L. Hatil 
Da11t,· P. Ceno Ibrahim, V. Lum-, J. 
Çesml. 

10)J;Nra · Bregu kufizuar' L Sinor 
i Mlmfmt, P-. Udhë, V. J; Çesma. 
. 1 tf Ara te lumi kufizuar L. Beqir . . ·};. - :. . . . . 
Aga, P. V.), Lumi. . 

12) A.ra Kurban, kufizuar L. P. 
Lumi, V. J. Al qlr Aga. 

i 3) Ara faqia e Qypës kufizuar, 
L. Salushe, P. Om-r Daut, V. Halil 
Daur, J. 'trimi. 

14) Ara te Gorica, kuf,zuar L. 

Aga, P. V. i zori, J. Demiri. 
16) Ara fusha kuf,zuar L. i zoti 

P. Beqir Aga, V. Lumë, J. i zoti. 
17) Ara Çesma kufizuar L. Dere, 

P. i zoti V. Udha, J. Beqir Aga 
18) Ara Shulk, kufizuar L. pere 

P. Beqir, V. J. i zoti. 
19) Ara Kope shte kufizuar L. U 

dhë, P, dhe J. Beqir Aga, V. i zoti. 
20) Ara Çesma kufizuar I~, Beqlr 

Aga, P. Dere' V. i L,ZOii. J. Musha e 
Uznovës. 

22). Ara Tulla kufizuar L. V. Si· 
nor i Uznovës P. Dere. J. Liko .,Hy- 
sen. 

22) Ara Muige kul.zuar L. dere, 
P. Beqir Aga, V. Sh.h Hasan, J. Sa 
ti lsuf 

23) Ara Fusha kufizuar L. Sheh 
Hasa e Beqir Aga, P. Beqir, V, Dere 
J. udnë. 

24) Ara Gropë kufizuar L. Dere, 
V. UJhë J. P. Beqir Aga. 

25) Ara Kopeshte kufizuar ~L. V. 
J. Shah Hasan, dhe Beqir Aga. P. 
Derë. 

26) Ara Bi!lltallek, kufizuar L. P. 
Derë V. i zoti, J. Uzuove .. 

27} Një shtepi Bujku, qufizuar L. 
Vendi i ternit _të zot, P. Beqir Ago, 
V. Ara kopështe, J. Beqir Aga dhe i 
Zoti. 

28) Një shtëpi bujku kufizu ir L. 
Beqir Aga, P. i zoti, V. udhe, J. Ara 
kope~ht dhe Beqir Aga. 

29) Një tru .• 11 shtëpie kufizuar V. 
P. i zoti, L. Maliq Mc.sut, J udhe 
dhe Voreza. 

30) Njëzet e një ullinj të Shutte 
rikulrzuar L, P. V. i Zoti, J. Beqir 
Aga. 

31) Në vendin Abedin Sht:klte tre 
ullinj kufizuar L, Abedm, P. V. i zo- 
1;, J, udhë; 

32) Tokë ullinjve! kufihur L, P, 
V, i zoti. J. Btqir Aga, 

33) Teke Ullinjsh kufizuar L, 
Abedin, P, V, i zoti, J, Udhë, 

34) Ara te Jemi, kufizuar L. V, P, 
dhe J, toha e Shahir [dhe Aasaf Beut, 

35) Ara Muzge kufizuar _L. J. to 
ka e As.af Beut, P. Sheh Hasan, V. 
Lume. 

36) A ra M11zgc kufizuar L. i zoti, 
P. Shah Hasan, V. J. Shaqir e Aqif 
Bej. 

37) Ara Kopeshe kufizuar L. P. 
Shaqlr Bej, v. udhë J. D;re,] 

38) Ara Kukishte kefizuar L. J. 
~haq·r phe Asaf Be], V. P. Dere. 

39) Ara Kopeshië Kufizuar L, P. 
Asllf Bej, v, Udhë, J. i_ zoti. 

40) Ara Fushë lrnfizuar L. P. Asaf 
Bej, V. Dert>, J. Udhë. 

41) Ara S10abel ~uf.zuar L. Sha- 
qir B<i, V, P. Oer-:,J i zoti. 

42) Ara tek arra, kufizuar L. Mu- 
sa e Uznov.s, V. Dert, P. J. Asaf e 
Shaqir Bej. 

43) Ara Veshti kufizuar L, P. V. 
J. Asaf Bej Nuri. • 

44) Balltallek kufizuar L. Atiedin 
e të tjerë, V. Dere, P. i zoti, J. Musa 
e Uznovës, 

Të gjitha këto ndodhen në katu- 
' ndin Uznove. 

45) · Ara 'Kum·salk ndodhur në qy- 
tetin Berat kufizuar L. Av fol Selam 
Tept Jena V. P. J. udhë. 

Arat e sipërshenueme pasuoi e 
B.qir Mt~an Toskës nga Berati po 
shiten në ankao përkundrejt datës që 
që i detyron 1 asi Jani Gjikës nga 
fderati dhe skitia e tyre provizore fi 
llon 15 ditë pas daës shpalljes të kë 
saj ankane në Fletoren Zyrtare dhe 
mbaron në krye të tridhjetë dhëvet 
dhe ajo definitivja ftlton të nesërmen 
e mbarimit t~ shitjes parë dhe mbaron 
në krye të I 'i dirëvet, Kushdo pra që 
dëshrron për me i ble rnbrënda afate 
vet shenueme sipri,itë pre eantohet nt 
Zyrën Përmbaruese të Beratit. 

Përmbaruesi 
~htypshkuoja "Nikaj. Tirani: 

I 
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Vjeti i VIII. 

IIBRETKIJA 

Fletorja 
Nr. 48 

SHQIPTAR~ 

Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME: per nji mot fr.ir 12 në li Drejtimi: Drejtoria Fletore,Zyrtare l/ Nji cope e lavës fr, ar 0.2~: nfl copf 
Shqipni ; fr. ar 20 Jashta r I R A N f. e javës së kalueme fr. ar I.QO 

==== 
PERMBAJTJA: 

Dekret Jigjë Për zbatimin e shpe.t të 
U! perës së ligiës mbi administrimio 
e pasun's e Kontabilitetit për sa I 
perket kontratavet. 

Dekrtf - Ligje 
Për zbatimin e shpejt të 
pjesës së Ugjës mbi admi 
nistri•in e pasunis e Kon 
tabilitetit për sa i· perket 

kontrata vet 
Art. I Me përjashtim t' art 4 e 

deri 20 qi flasin mbi !tontratat, apli- 
kimi i ligjës mbi administrimin e pa 
sunis e kontabilitetin e Shtetit modi 
fikue me Dekret- Ligje 13 Qershuer 
19~9 shtyhet për 1 Prillë 1930. 

G1ithashtu autorizohet shtytja e 
zbatimit te ligjrs 23 Prilë 19.29, mbi 
Këshlllln Kontrollues. 

Art 2. Dispozitat qi përmbajnë 
art. 4 e deri 20 të ligjes mbi admi 
nistrimin e pssunis e Konrebllitetin e 
Shtetit' kanë me hyemun në fuqie pre] 
datës së botimit në Fletoren z,rrare 
te rregullores qe do te dekretohet per 
zbatimin e dispozitavet në fjale, 

Art. 3. Kjo Dekret· Ligje ka me i 
• paraqitë Parlamentit për sjelJjen 
11ë ligje. 

Zav. Kryemiaistri 
Mini43tri i Drtjlhls e zav. 
Ministri f P~ u( Mbreadsbmt : 

H. Delvina d. v. 

/ arëspe të justifikueshme • djelmoshat 
I i e de'pruern me vazhdim në mesimet 
i para ushtarake, te cilrt ndodhen nden 
I i pushtetin atnor ose ndën tutorinë ose 
I I në shërbimin me rrogë, ose nden ad- 
' I ministrimin ose drejtimin e tyne, për 
I 

I herën e parë qertohen gojazi ose me I shkresë prej Drejtorit të Kursit para 
t ushtarak dhe per herën e dy,ë gjo l biten prej gjyqit të paqlt U! vëndit 
i me fr. ari 5 deri 100 mbi proces- 

Mbreti i Shqiptarvet l verbalin e përplluem prej Drejtorit 
I 

Mbi proponirnin e Kryeministris ! te kursit. Në k~të mënyrë veprohet 
I 

Nr, 1045-VI I datë 31 Vll.1929 ! edhe për alo tregëtarë a industrialë 
SI ndigio] dhe pelqe] vendimin ! qi përzunë ose u ndalojnë pagesën 

e Këshillit Ministruer me datë 2o- VII ! shagertave a puntorëvet për se këta 
929 / tr rys [në shërbimin para ushta rak. 

D E K R E T O N ! Gjyqi i Paqit detyrohet t'a nërfun- 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret- 1 dojë gi;-qin mbrënda 5 (pesë) ditve 

Ligjit mbi zbatimin e shpejti! të nji nga data e mbritjes së proces-verba 
pjeses së Jigië• mbi administrimin e lit. Ky vendim asht i premë. 
pasunis dhe Kootebili!etit 'të Shtetit Gjobat dorëzohen n'Arsën e Bash. 
per sa i përket kontratave, . kis për Llogsrl t' Entit Kombëtare, 

Tiranë,_më 6 Gusht 1929 I tue e lajmue Komardën e Përglnhsh- 
Z O G. d. v. I me !'Entit. 

! Në rast te mos pa1imit të ,ajobfs, 
! kjo kl!thehd në burgim ne bazë te 
I 

' acnit 25 të Kodit Penal Shqiptarë dhe 
nenit 14 te liglës mbi aplikimin e 
Kodit Pea al. 

Minisrri i Arsimit 
A. D bra d. v. 

Ministri P. ti! Jubtme: 
R. Fico d. v, 

Mioiatri i Financa vet: 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore: 
!. Vu~iterni d. v. 
Ministri i Ekonomis Kombtarc : 

Musa Juka d. -.. 
ZOG U I. 

Dekret - Llgf i! 
Shtojcë mbi ndryshimin e 
nenit 5 të Dekret - Llgjës 
14 ;Naiiduer për organizi 
min (!he veprimin e mesi- 
meve para ushtarake 

Djemevet qi vu11ndetisht nuk i 
1 shtrohen detyrës u jepet ky ndesh;kim: 
I I zgjatim për ojl muej të [sherl>imit 

Neni 1. Prindërit ose Tutorët ose I ushtarak për sprovim të humbur për 
superioret ose Drejtorët e instituta.ve shkak t' urdhnit të cak uem o~. Kr,e 
private ose z1rtare që ndalojnë pa I reshtin 1) t'art. 18, ose ne rase qi 

BKSH



Ir ·i' i' 

2 PLETORJ A ZYRT~BE 5 Shtatuer 1929 -------------------------- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - .. - .. - . - - - - - - - -- - - . . -~--..------------ 
përjashtohen nga provimi pir shkak 
disiplinor rë caktuem në parag. c) 
l'art. 21. 

I )jelm qi vazhdojnë kurset para 
: ush ara ke os ~ murin pjesë n'ushtri 
met e përbashkëta, po të lenë të pa 
guat prej instituteve botnor ose privat 
i ruajnë vendet e 1yne. 

Neni 2. Dispozitat e Ner,it 5 te 
Dekret· Liglës per organizimin dhe 
veprimin e mesimeve para ushtarake, 
dhe ç'do ligi! tjetër Qi asht në kun 
dershti 11i me ;këtë shtojcë mbeten 
pa fuqie. 

Neni 3. Mioi~trija e Dreitësis dhe 
ajo e P. Mbreodt"shme ngarkohen me 
zbatimin e aajt. 

Neni 4. Kio shtojcë hyn ne fuqi 
qvsh nga data e shpalljes në Fletoren 
z,rrare. 

Kr1eministri e 
Ministri i P. të Mbreodshme 

IC. Kotta d. v. 
Ministri i P. te Jashtme 

R. Fico d. v. 

Ministti i Arësimit 
A. Dibra d, v. 

Ministri i Finaocavet 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore 
S. Vuçirtrni d. v. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare 
M. Ju~a d. v. 

zoo u '· 
Mbreti i Shqiptarvet 

Mbi proponimin e ICryemin!stris 
Nr. 95911 datë 31-V11·1929 

Si odigjoj dhe pëlqei vendimin e 
Kshiltit Mi11istruer me datë •... 

DEKRET· ON 
Aprovimin dhe zbatimin • Dekret 

Ligjit mbi ndrpshimin c Nenit 5 të 
Dekret Ligjit mbi Organizimin· dhe 
veprimin e mësimeve f'r,,ushtar1ke 

ZOG. d. v. 
• .Tiranë, me 6 Gusht 1929 

Mbreti i Shqiptarve~ 
. Mbi propunirnin e Kryerninistris 

Art. 3. l Nr. 1707-11 d. 13-Vlll.1929. 
Sendet qi do 1ë dergohen ma vonë l Si ndigioi dhe pelqe] vendimin e 

. me emnin e kryetarve dhe t' antarve I Këshillit Ministruer me datë 10.m.w 
të misioneve të trupit diplomatik, I DEKRETON 

z d :~1.1oh .n p 1 k në nevoja me bam I Aprovimi o dhe zbatimin e rregu- 
kërkime t' imia dhe pa kenë nevoja ! Hores mbi zbatimin e dekret·ligjlt 
me i hap kolit, tuc u rnjaftne me j për për~i~ë~i~in e paragrefit A. ti!_ 
d- klarimin zyrtar qi për mbi këto I art. 6 lë l1~Jës Doganore. 
sende, ban kry; tari i misionit per. ! Tiranë me 22 Gusht 1929. 
kates të trupit dir lomatik. ! ZOG d. v. 

I 

Art. 4. j 

Deklaracionet në f1alë bahen me ! 
modele të caklueme prej Ministris së ! 

I 

Pinancavet, të cilat u ndahen misio- ·,· 
neve li\ ndryshme të trupit diploma- I 
tik gratis me anën e Ministris së I 
P. të Jashtme. Në këte deklaraclon j Neni 1. Deri në mbarimi~ e 'pro-: 
do të shenohen cilsit e kolis, për· I cedimit të çpronsimit në favor ti! bul 
O!J>ajtja e saj, ·lue dallue natyrën e I qeve, Noterët jane te ndaluem me re 
sendeve, sasin, peshën neto dhe vlef- I dastue ose legalizue kontrata qiradha- 

' tën reale, në bazë të c'Ilave do të I nie]e, per toka rurale ose prona bul 
' paraqitet statistika nga autoritetet I qt!so~~, kur· k!la qira.dh.anjeje përmbaj. 
doganore. ·· · ·· në oJt 'kohë vazhdim] t•· ardhëshem 

Teksti i rregollores për 
aplikimin e dekret-ligjës 
mbi ndryshimin e paragra 
fit a, të nenit 6 të ligjës 

tarifës doganore 
Art. I. 

Bagazhe! qi diplomatët e p-Ivi 
legjuem si mbas art. I. të dekret-I ·gjë:; 
mbi ndryshimin e paragrafit a, të Ut 
nit 6 të ligjës tar fes :ctoiatlure, sje 
llin we v edi, nuk asht nevoja të ha 
pen. Autoriteti doganuer do të mjaf· , 

' toj me deklarimin verbal t! diploma- 
tit i c:11 asht i d~tyruem me i para 
qit I r! r njoftimet për vertetimin e 
cilësisë diplomatike të tij. 

Arc. 2. 
i ~ir.istria e Financave në raste H! 

\ 
nevojshme, urdhnon çeljen e baga 

I zheve. qi përmenden në nenin e si 
. j:i.?rme. 

----- 
Art. 5. 

Per sende qi nuk vinë të drei 
tueme n' emën të personave diploma· 
tike ti! përmenduna ma sipër, vepro. 
het në bazë t' art. 206 t~ rregull .ires 
doganore. 

Krpe ministrl e 
Ministri i P. tt'.' M brendshme 

K. Kotta d. v. 
Min1stri i Dre iresis : 
H. Delviaa d, v. 

Ministri i P. Jashtme : 
R. Fico d. v. 

Ministri i Arsimit e 
Zav. Min. i Financaver 

A Dibra d v. 
Ministri P. Botore 
S. Vuçiteroi d. v. 

Minis!rl i Ekonomi, Kombtare 
li. Juka d. •. 

ZOGU I. 

Dokret ligf i! 
Kontratat qiradhanjeje të 
tokave ose të pronave 

rurale BKSH
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-per· ma tepër se nii vit. 
· Neni 2. - kontratat qiradhanjeie 

tl! pronavet të ma siserm U! re dak 
iueme ose re legalizueme para Noterve 
1ë hue] të cilët përmbajnë nji kohë 
vszhdimi qiraje t • ardhëshrne për ma 
tepër se nji vit, konsi:ltroh. n se janë 
lidhë vetëm për nii vit. 

r-: Neni 3. - Kornraat qiradhanjeje 
të llojit të permendun në nenin I, të 
cilat nuk janë autentikue ose legali 
zue prej Notervt:t, nuk kaa as oji fuqi 
ligjore, clh! si kur rë kenë ojë datë 
te ma parshme se k'o dekret-Iizlë. 

Neni 4 Çd.J dispozitë ligjore qi 
asht në kundërshtim me këte dekret· 
ligjë, mbetet pa Iuqi. 

Neni 5. Kjo dekret-I igië hyn në 
fuqtë qysh prej datës shpalljes në 
Flt teren Zyrtare 

Ne ni 6. Ministria e Dreitësiës nzar 
kohet me zbatimin. 

Krpeministri e 
Ministri i P. të Mbrendëshmee 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Drejtësise 
H. Delvina d. v. 

Ministri P. Jashtme: 
R. Fico d. v, 

Min·stri i Arsirn't e 
Zav. Ministri i t· ,nancavet; 

A. Dibra d. v. 

liiziit mbi kontratat qlradhanieie të to 
kave ose të. proneve rurale. 

Tirane, më 2 Gusht 929 
ZOG d. v. 

Ndreqje gabimi 
Në numurin 47 U! kësaj Iletore d, 

29.8.929 ku asht botue dekret ligja 
mbi oensio-iimin e Z.Z. Gion Çoba, 
Vehbi Dibra, H f z A. Korça, Veis 
Naill, gabimisht asht lanë [asht rrj shti 
i 8-të si vijon : · 

Z Gjon Çoba ish senator fr. ari 
50'.) në. muej. 

Këshilli Ministruer ~ 

Mbi ligin e rrugave 
Vrndim Nr. 253 më 6-IV929 

Këshill ;Ministrruer në mbledhjen 
e tit të sotshme të mbaiun nëu krye 
siën e Z: Kos.aq Kotta, Krpernin'stër 
e Ministër i P. të Mbrëndshme me 
antarë Z. Z. Hiqmet Delvina, Minisllr 
i Dre itës ies, Ml o Tutulani Ministër 
i Pinancav-t e Zsv. Mi<1lst1 r '.i P. 
Jashtme. Abdurahman Dibra Ministër 
i Arsimit, Sdih Vucirerni f Minis'ër i 
P. Boore, \1u:;a Juka Ministër i Evo 
nornis Kornbtare, tue pas në bisedim 
shkresën Nr. 3o9]9 llatë 21 Ill929 të 

Ministri I P. Botore: / Pr· f:ktuas sFI Dibrës paraqit me 
S. Voç:ter i d v. ! shkresën Nr. 669]81 datë .l9.Jtl.929 ti! 

'I 

Ministri i Ekonomis Komb.are ! Ministriës së P. Mbrendshme. me të 
M. Juka d v. ! .. . . ft li · ë h 1 · I cilën 010 on se, rre gu ens p r s p: r- 

Z O G U I. i ndemjen e misrit për ndihmën e të 

Mbret i Shqiptarve, i m!erue~V(! n' art. 10, 11'. e. 12 asht 
Mbi proponimin e Kryeministria I mihl: kiart ndamlen e mtsrtt në pro- 

Nr. 2C95 d. 13.Vlll 929 porcion, por don të dijë se nii familje I - - 
Si ndigioi dhe pelq j vendimin e i e përbseme prej giasht vetash dhe 

Këshillit Ministruer me datë 8 Vlll.929 I ndër këto vetëm një person figuron 
' I 

I 

D E K R E T O N i qi p'·rrsMoë ligj, për punimet botore 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret· I a duhet t~ I • ojnë për rehteo e vet 

3. 

ose dhe për këto -persona te tjerë U! 

families së tij, vendosi qi punimin e 
detyrueshëm ç' Jo pjestar i familjes do 
i'a kryej vetë në ~qof ë se i ka kon 
ditat qi kërkon ligji i rrogave d, m. 
th në qoftë se plestarëte hmilj,s nuk 
jan gra. pleq.jinvalid, student etj dhe 
kur janë kështu përjashtohen ngi de 
tyrimi në punë botore sa do Qi ndih 
mën në misër t'a kenë marrë. 

Sekretar' i Përgilthshëm ~ 
T. Selenica d. v. 

Mbi rregjistrime 
Ventlim Nr. 712 më 27.Vlll 929 

Kësh: li Mhlistruer në rabledhierr 

e tij lë sotshme re mbaitun nën Krye~ 

ain • Z. Koetaq Kotts Kr1eministër 
Minish'i P. te Mbrëodesbme e Zav. 
Ministr i P. Jashtme m, antar Z. z. 
Hfqmet : Delvina Mlni,tr' i Orejttisi~, 
Abdurahman Dibra Mini1tr't Arsim it 
Milto Tutulsni Mtnistr' i Financave, 
Sal h Vuçlterni Mini&tri i P. Botore, 
Musa Juka Mioistr' I Ekonomis Kom 
bta-e, tue pise ne bisedim shkresën 

Nr. 638 datë 24-Vlll-929 te Minlstris 
P. të Mbrendëshme, me :1e cilen kiir· 
kohet nënësh tetsia Shqiptare e Z. 
Fiqri Mersinit nga Dibra e Madhe 
(jugosllavi) e banues në Shqianie 
vendosi t' autorizohen i:yrat kompe 

tente me bame gjithë formalit, te t e 
nevojshme mbi regjistrimin e tije ae 
Shtetsin Shqiptare, - mas i aj &fzoo 
gjithë cllësit e lypuna prej ligjit për 

këtë qellim. 

Sekretar i Përgjithshem 
T. Selenica d. v. 
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e tif ne shretsin Shqiptar, mbasi 1ji 
gëzon gji th. eilsit e lypuqa prej ligflt 

. për këtë qëllim. Këshilli Mfnistrutr ne mbledhjen e ' 
tij të sotëshme te mbajtun nën krye 
sia e Z. Kosnq Kona Kr1emini1U!r e 
Miuistër i P. të Mbrtnd!shme, me 
anëtar ZZ. Hiqmet Delvin& Ministër i 
Drejtl!sis, Rauf Fico Mtni1t!r i P. HI 
Jashtme, Abdurrahman Dibra Minister 
i Arsimit e Zav. Minister i Pinsncave, 
Sali Vuçiterni Minister i P. Botore, 
Musa Juka Minister i Ekonomis Ko 
mbëtare tue pas! cl bisedim shkresën 
Nr.579 dute 9.Vfll.929 të Mini$tris P, 
Mbrende1hme me t! cilën lcfrl.ohet 
nensht~tsia Shqiptare e Z. Veli Sina 
nit nga Gjilani (Ju-1011lavi) vendosi 
t' autorizohen zyrat kompetente me 
bamë giithe formalitetet c nevojshme 
mbi rregjistrimin e tij në oëoshtctain 
Shqiptare mbassi aji gëzon gjithë cile 
sit e lypuna prej ligjit për këtë qellim, 

Sekretar! i PErgjithshëm: 
T. Selenica d. v. 

•••• 
VENDJM 

Nr. 697 me 10- VIII. 

* • * 
Këshilli Mioistruer nf mbledhien e 

tij të sotshme të mbajturi nën kryesin 
e Z. Kostaq Kotta Kryeministër e Mi 
nistor i P. te Mbrendshëm me anëtarë 
zz. Hiqmet Delvina Minister i Drejtë, 
sis, 'Rauf Fico Minister i P. te Jashtme 

·FLETORJA ZVRTARE 5 Shtatuer 1929 

Sekrttari i Përglitbshme 
T. Selenica d. v. . "' • 

Mbi rregjistrimin si Shte-_ 
tas Shqiptar e z. Rushdi 

Nuredin 
VENDIM 

Nr. 714 me 19. Vili. 929 
Keahilli Mlnistruer në mbledhjen 

e tij te sotëshme U! mbajtun nen krye. 
sin e Z. Kostaq Kotta Kryeminister e 
Mrnister i P. të Mbrendëshme. me 
anëtare Z. Z. Hiqmet Delvina !Minis- 
ter i D(t j tësis, Rauf Pico Minister i 
P. të Jashtme, Abdurrahmsn Dibra 
Minister i Arsimit e Zav. Minister i 
Financave, Salih Vuçiterni Minister i 

. P. Botore, Musa Jaka Minisier i Ekono 
mis Kombrare, tue pas! oi blsedim 
shkresen Nr. 602 d, 14. VIII. 92, të 
Ministris ft. te Mbrendeshme me të 
cilen k~rkohet regjistrimi në nenshtet 
sla Shqiptare fë Polic Z. Rushdi Nu. 
redm, vendosi t' autorizohen zyrat 
kompetente me bamë gtirh formalitetet 
e nevojshme mbi rregiistrimin e tij në 
këtë shtetai mbasi aji -gëzon gjithë 
cilsit e lypuna prej ligjit për Utë qe. 
llim. 

Sekretar i Përgiitbshem 
T. Selenica n, v. Abdurrahman Dibra Mfoistr i Arsimit 
* • 

Milto Tu;ulAni Minister i Flnancaver, Këshilli Ministr~er në mbledhjen 
Sati Vuçiterni Minister i P. Botore, e tij të sotëshme të mbaitua nen krye. 
Musa Juka Minister i Ekooomis Kombe- sin e Z. Kostaq Kotta Kryeminister e 
tare, tue pas ne bisedim shkresën Nr. Ministr i P. të Mbrend4ishme me anë- 
502,1 date 5-Vlll-929 të Ministris P. të 
Mbrendëshme me të cilën kfrkohet 
regjistrimi në Shtetsin Shqiptare te 
Z. Lazer K. Bojaxhiut llndun në Shkup 
e tash Nentoger i Artil.;ris në Koman. 
d!n e shkollës vendosi t' au'orizohen 
zyrat kompetente me bamë gjithë 

tart! ZZ. Hiqmet Delvina Minister i 
Dreltësis, Rauf Fico Micister i P. ti! 
Jashtme, Abdurrahman Dibra Ministr 
i Arësimit Milto Tutulaoi Minister i. 
Pinancave, Sati Vuçiterni Minister I P. 
Botore, Musa Juka Minlster:i Esono 
mismis Kombëtare, tue pas në bise 
dim shkresën Nr. 567 datë 3-Vlll-929 
të Ministris P. të MbrenUësnme me 

e z. R•gip 8e1ollit i lindu.n në Pej~ 
(Kosovë) e tash sekretar i · Drejtoris 
1' Emi1racionit pranë asaj Ministrie, 
vendosi t'autodzohen z1rat kompeten, 
ote me bamë glithë formalitetet e du, 
huna mbi regjistrimin e tij në Shtet 
sin Shqiptare mbasi aii gëzon gjit!t 
cilsit e lypuoa prej ligjit për kët! që 
lii m. 

Sekretar' i Përgluhshem 
T. Selenica d. v. 

• • • 
Këshilli Ministruer ne mbledhjen 

e tij të sotfshme te mbajtun nën krye 
sin e z. Kostaq Kotta l\.ryeminister e 
Minister i P. të Mbrendshëm, me anë 
tare ZZ. Hiqmet Delvlna Minister i 
Dreitësis, Rau! Fico Miniater i P. të 
Jashtme, Abdurrahman Oiq,ra Minlstr 
i Arësimit, Milto Tutulani Ministr i 
Financave, Sati Veclterni Ministr I P. 
Botore, Musa Jukl Ministr ; Exono 
mis Kombëtare, rue pas ne · bisedim 
shkresën Nr. 2141-11 datë 3.Vlll.929 të 
Mlnistris P. të J sshtrne bashkë me lu 
tjen e Z. Rexhep Bega liodun në Ja 
ninë (Greqi) në vitin 1900 e tash se 
kretar I lii. I Seksionit Administrativ 
dhe Konsulor pranë asaj Miaistrije, 
kërkon regjistrimin e tij në shtetsln 
Shqiptare, vendosi t' autorizohen zyrat 
kompetente me bamë gjith formalite 
tet e duhuna mbi regiistrirnin e tij ne 
shtetsin Shqiptare, mba- I aji gëzon 
giith cilsinat e Jypuna prej ligjit për 
këtë qëllim. 

Sekretar i Përgiithshëm 
T. Selenica d, v. 

M~i rregjistrimin si shte 
tas Shqiptar të z. Osman 

Hoxha 
VENDIM 

Nr. 716 me 19. VIII. 929 
Këshilli Mlnistruer në mbledhjen e 

tij të sotëshme të mbajtuo nen krye- 
formalitetet e duhuna mbi regjistrimin ' të cilën kërkohet nënshtetsia shqiptare ! sin e Z. Kostaq Kotta Kryeminister e 
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Mb~. ,ejim~n e kthimit n'at- në bisëdlm shkres.~n Nr. 9ZI Res da,e 
dhe e Zl~ p. Hasben e M. 8-8-929, ff Mialstrres st! P. tf Mbre 

ndlshme me të cileo tregon se t' ara- 
tisunit politik Z. Z Fuad Hsshon e 
Masar Sopotf, me një lutje i Janë drei 
tue Qeveriës për t'u leiue me u ktb1e 
ne Shqipnlë rue përtitue nga Amnis - 
tia qi N. M. e Tij Mbreti i Shqiptare 
vet pa.i mirësinë me dekretue me 19 
Shtator 1928, vendosi t' autorizohen 
zyrat kompetente qi të dy te naltper 
meoduoit te lihen të lirë me u kthyt 
n' Atdhe. 

Minister i P. të Mbrendeshme, me 
antarë z. Z. Hiq met Del vi~a Minister 
i Drejtësis, Rauf Pico Minister i f'. tëJ 

I 

Jashtme, Abdurrahman Dibra Minister I 
i Arësimit e Zav. Minister i Financa 

-ve, Salih Vuçiterni Minister i P. Botore, 
Musa Jaka Minister i Ekonomis Ko· 

Sapo ti 
VENDIM 

Këshilli Mtnistrue.s ne mbledhjen 
e tij të sotshme U! mbajtun nen Krye- 

mbëtare tue pssë ne bisedim shkreseo sin e Z. Kosraq Kotta, Krveminist•.!r 
Nr. 614 d. 14. VIII. 929 të Ministris e Minister P. të Mbrendëshme, me 
P. te Mbrendëshme, me të cilen kër- antarë Z. Z. Hiqmet Delvlna Minister 
kohet nenshtetsia Shqiptare e z. Os- i Dreltësis, Rauf Fico, Minister i P. U! 
man Hoxha Kr,etar i Bashkis së Sa- Iashtëme, Abdurabmao Dibra, Ministri 
randës, vendosi t' autorizohen zyrat 
kompetente me bame gjithë formali 
tetet e dahuoa mbi regjistrimin e tij 
në shtetsin Shqiptare mbasi aji gtzon 
gjithë cilsit e l1pu na prej ligi it për 
·këtë qellim. 

Sekretari i Përg]l ihshem 
T. Selenica d. Y, 

Mbi çrregjistrlmin e z. 
Th. M Boshe 

Këshill! Mioistruer M mbledhlen e 
tij të sotëshme te mbajtun nfn kryesin 
e Z. Kosaq Kotts Krpeminister e Mi· 
ulster i P. te Mbrendahëm me anëtar 
ZZ. Hiqmet Delvina Minister i Drejtl· 
sis, Rauf Pico Minister i P. t! jashtme, 
Abdurrahman Dibra Minister i Arësl 
mlt, Mll:o Tutulanl Minister i Finan- 

Arëeiml: e Zav. Minister Flnaacave, S11i 
Vuçiterni, !\1inis. P. Botore MusaJuka 
Minister l!konomiës Kombëtare, tue pas 

Sekretar' I Përglithshme 
T. Selenica d. Y. 

Ministria e P. Botore 
Ven aë Shpallje: 

Ndertimin e : 
1),. Pjesa e IVtë e rrugës 

Tiranë-Elbasan 
(Qafa e krabës-Elbasan) 
2) Ura Kulla e Lumës 
3) Ura e Kukësit 

Konditat e shpalljes janë : 

Garanci ja 

46.000 
2.550 
10.000 

1) Pagesat janë të garantuerne me 
huan e 50 000,000 fr. ari që Qeveria 
Shqiptare ka kontraktue me Shoqnin 
për zhvillimin Ekonomik të Shqypois 
(S. V. E. A.) e cila ka depozitue ka- cave, S11i Vuçitcrni Minister i P. Botore, 

Musa Jukl Minister i Ekonomia Komtare pitalin pranë Bankës Kombëtare të 
tue pas në b'ssdim lutjen e z. Thanas Shqipnis, ku gjinde! në dispozicion 
Mihal Bosho nënshtetas Shqiptar prej të Qeveris Shqiptare. 
katundit Bobosht.cë ti Prefekturës së I 2) Dokumentat e apaltës mund te 
IICorçës e tash sa kohë banues në Ru- I shiten pranë Ministris së Punëve Bo. 
mani, bashkë me shkresën Nr. 423-Ill I tore ku duhet të shkojnë ofruesit për 
datë 7.VIII 929 të Minlstrls P. të I me i kqprë, tue oasë per detyrë edhe 
Mbrendësbme me të cilën kfrkohet I me vue nënëshkrimin mbi nji flet 
ç' regjistrimi i tij nga nënshtetsia I të veçantë në sheni se i kanë kqprë 
Shqiptare tue optue ate Rumune, ve- I pse pa nënshkrim të tillë ofertat even· 
ndosi t' autorizohen z1rat kompetente j tuale të tyae nuk do të pranohen. 
me bam gjithi farmalitetet e nevojshme 
mbi çregjistrimin e tij nga nënshtet- 
sia Shqipta~~- . si duhet të marrin parasysh lehtësie- 

Sekretar' i Plrgjithshem oat që u ipen nga ana e Qeveri, 
T. Selenica d. v, Shqiptare te tregueme ma poshtë : 

• 

2) Në përpilimin e ofertave ofrue- 

Data e marrjes s' ofertës 

30·IX·29 
. . . . 
30-IX-29 
30-IX-29 

a) Përjashtim nga pagesa e indem· 
nitetit për xanien e përkohëshme te 
tokave për të nirehunit e kantierë 
vet, për shpërngulje të përkohëshme 
të rruga ve e të rrledhievet ;t' ujnave t 
për çeljen e guroreve për me nxlerë 
landën, guroreve për gurë, për zhuri 
për ranë a për landë të tjera si gurë 
a tjetër. mbassi indenrnitete të tilla i 
ngarkohen Qeveris Shqiptare, 

b) Përjashtim nia takësa Dogano 
re për importimin dhe eksportimin e 
maqinave dhe veglave të nevojshme . 
për të kr}'emit e punimeve në bazë të 
listave që do t'i paraqiten dhe d0' të 
vistohen nga Mioistria e Punëve 
Botore. 

·4) Ofertat duhet ië f enë .t~ fp~jut"" 
me me dokumentat e -poskt shenue 
me: 

a) Prej nji dish mije e nji Adm i- 
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istrimit Q~veritarë ·për vepra Botore · ~ 
#,~ vërteton- -aftësien e,. ofruesit per të 

1 • •• ~ 

.• r9emit e punëve ri' apaltë që do , U! 
,J . -. I arri dhe prej listës .. së punëve të 

1· /erne prej ofruesit· tue u bashka 
, •48'l! vërtetimet -e kolaados a te krye 
., t e rregultshem. 

b) Prej ojl Dishmije te Ministrise 
t~ Punëve Bdtore e t' a.toritetit te 
·,efc:kturh se vendit me te cillën vër 
dOD se ofr1esi ka qene ne vend ku 

·~ 1 ae kr1het vepra për me i kq1re 
' t~djet. 

e) Prej njl dishmiës 11! Depozitës 
~ . .: garancie (shit sasica e përkatëshme 
.., i mbss liste, së sipërme). 

Garanc!ja mund te bahet : 
a) Duke pengue të drejtat te likui- 

, 'ueshme dhe të pa konte1tueme që 

,;:-~; q , ~ -e • .''\~·Ji ••. ',l • .t··-·J·· ... ~.!~ 
~) Pr, i ti,th si! çmlmeve nz ·fr. l-apal1h-.---· 

· a1i rë. treguem.: me shif,r e lttra. .në 
tarifea· e skemes së kon1rat~s s' apal 
tës dhe t~ kërtur.m në dokumentit e 
apalsës për ç Jo niisië punet r pre] llo 
gariës përkatëse si mbas'sasiënavet të 
sheniueme- n' ato dokuments p.r çdo 
sasië punët dhe prej 1humës se per - 
gjithëahrue të punëve, e cilia . rnumë 
ne praktik mund UGndryshohet mbre 
nda në kuf,jt e kontratës. 

Në rasë q:" Sipërmarrësi ban nii 
zbritje në fund t' ofertës mbi shumën 
e përgjithëehme me nli përq edhe të 

çmimeve t' ofrueme kio zbriie 1 rele 
rohet te glithe çmimeve unitare me 
proporcloeln respektive të tyne. 

h) Çdo ofertë e bame o' emën U! 
nji Shoqniës dihet me qenë përcj-Ilun 

6) Or-;rtat mund Lë, bahen . p! nil 
t:11a leto ,ri gjuhë : 

Shqip, l•11i1ht, ose Preogisht. 
. 7) Paraqitja e oferteve mund të b,..- 
het deri ditën .... (Sh1f datën e 'c,.~tue 
mc prr ~te Hi1' v për li-tëi e sio"r- • 
me) ...• pranë Mlohtrisë se Punve Bo 
tore ase pranë Drejtimit ,~ 8'lokt!f 
Kombëtare t! Shqipniës ~e Ttr~~· ne 
za-Ië të mbyllua e tëvulosun mbi të 

cilin do te shenohet: OFfRT E sf .. 
~ERMARHJES .... (Emnl) ... PEI~ TE 
MARRON- ~lf;.J: .. (Emë-umi i për 

llat!shme i veprës) ... 
8) Ofertat do re çekën në pn seec . 

t' olruesver pranë Miois•rles sf Pune 
Botore e do t! përpilohet verbali i· 
v . cactë që do le nënshkruhet edhe 

nuod te ketë me marr~ nga Shteti. I 011 nji kodje autemtike të dosumen- prej konkerrennve. 
b) Duke pr ngue pasuniëa e ti] prr , tave te trajtimit te Sboqënië s. Ojith 9) Ad1udikaciooi ~o t~ bahet per 

Sipërmarrë]e deri a! 50.000 Irargari, j ashtu çdo oferte e bame n' ernën tl Komisionit adiudiku-,s mtir.:nJa 1-1- ct j. 
c) Tue depozitue të holla. j ndonji Shypije të veçantë, ose të ndo. revet prtj datës së verbal.t 'ië ç lies 

. d) .M~ oji letër garancije te nji I nj! Shoqnijc kolektive, do 1' jen! për· aë ~kedav~. tue z~j dhë ofertën në 
Hu1ke të njoftua ·prej Qevedës e qe I clellun po prej të till I kopeve au ten- çdo pikëpamje cër Shtetin Shqiptarë 
, .pron në Shqipnië. I tlkc të doxunentave të Shoqniës, të , e tue majë parisyshë dispoziten e 

Depozita do të shlirohet mbas I cilia! l' jenë të till 1 që të tregojnë : konvencionit në bazë së cillë s asht 
,Jjudikicjonit u: bame dhe në çdo I per.son~t e 2utorizuem·e· me lidhë kon- j t d'l'! hu.aj~ e iregueme n':! nrmrin 1) 

i-ë 20 ditë mbas dates se verbalit të / t~a ~ n emën te shly~•.l:s o ·e të Sha- j H! rn3. ~.1r~~tiëm. 
~- ljcs se skedave të ofertës per të I qems, se edhe ato qi I referohen zbs- ! M1n1strq1 , Punv..:1 Betere reser- 
Ji&h ato ofruesa që nuk do të •• be- l timit të mirë këtpre kontratave e të l von të dre irën te mos pranoë ot.r.en 

I d I 

a adjudilatare. Depozita d) të oda· i mu~, te .ktnë auon zun mr dhanë i ma të ulët, o re edh , të refuzojë lë 

i het vetëm pfr Sip(!rmarrjeo qe do të ! defl,~~,t.ë v'efta n' emëi të Shtëpiës j tiitha ofertat 
besin adjt1dikat1re mbasi depozita j ose ~~'Shoqëo:es. l 11) Olruest nu'< do re ktnë të 
!rmban dorzanlën për të tryemit e .! I) Ofrues në _ofertën ~ tyne ~uk ! d.rt'jll! me lyp~ snpërblm edhe 1,ë 
, ire te punimeve e për zbatimin e ! mund të paraqesin kondita ti! tjera l kiottë S! ofertat e tyne janë të ps ii- 
v ershkr'meve të kontratës, i dhe të ndryshme prej atyoe q;_; i1në j suns me projekte. 

) P 
. ! caktue prej anës së Mtnistriës së Pun I Tirane me 192 

e rel listës se veglave dhe te 1 : ' • • • • . .. : ve Botore në dokumentat e apal!it, l 
· »aqmave qe do te përdoren ne punët ! dhe ato Jan li 1, bl' •• ;--------------- .. d , " o 1gu~m me maruc , 
z.u ~1,n e~. .. . . :. ! punimin e sipërmarrun po n' ati afat i Ministria 8 p. Hf Mbre- 

) P~eJ nJt dishmile te n11 Banke ! që oht ahenjuem, i d. 
·~ ! U! cilën komisioni adiudikucs fiton • 5) p . l f . . , 0 ahme ·' · ·- _ · I · arsqn a e o ertës do te mter- j' 
n sitnin, _tue garaotue seriozitetin dhe. pretohet per sejcitlia ofrues si pranim 1 Mbi dergimin e 6 bursis- 
i;orallteun ~ of1,sit e tij - ~in~nc~~re I absolut dhe pa perjasbtimc te gjitha ! tave për specializim 

•\ arabi ~ao~~sië~ '! puaës ofru si do I përshkrimeve kushteve: dhe klausolat· i Ju njoftohet se në bazen e buxhe- 
\f mamn n apalt. , ve të treg e d k t · • • : . . ueme o o umentat e I tit të v1tlt n'adhtim, kjo Ministrie ka 
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- në dispozicjQn të sajë oji shumë prej 
· :15000 Fr. ari. për bursa studtmt e spe 
. cializimi ne dcg~n .e drejtësisë i e · të 
~hk~ncave politike. A1a studentë 
pra që kanë mbarue mësimet e 1yne 
ndepër lyce e gimnaze dhe qi me 
'diploma mund të pranohen në d~gat 
~ sipërme t'Universitetit ose ata qi 
janë tu] vazhdue mësimet e ltyne në 
ktta d ga dhe qi dishlroinë të jen! 
bursistët e kësaj Ministrtë deri me 5 
Shtatuer 9l9 duhet të na drejtohen 
me k!to dokumenta: 

1) Diploma e Lpceut a Gimnazit. 
dhe n'asht tu] vazhdue universitetin, 
certifikaten e degës qt ndlek, ' 

2) Letër njoftimi, me të cilin ver 
teton ncsbtetsiën shqiptare. 

3) Raportin mleksuer qi nuk ka të 
meta trupore dhe asht i pa prekun 
pre] ndo] smundies ngjitie ~ mentale. 

4) Certifikatë për mirësjelhen le 
t'interesuemit i~ lëshueme prej këshi- 
llit administrativ të vendit. . ' 

Bursat për studim a specializim 
per vitin vazhdues janë 6 dhe do _!'u : 
epen styne qi do të drejtohen mbassi 
t'u sqyrtohen dokumentar e tpne prej Emnimi i Noterit Publik 
Këshillit të kësaj Mlnistrië dhe mbassi në Durrës 
të jetë konstarue se kanë sjellje mo- I Në b I{ ë · · · të k · M" 

. . . . . . . aze • propozrmtt sa1 i· rate të m r r, zellë e kuldesië në më· j . . . N 
2129 

d 
8 

,,. 
1929 

· nistrië r , • u· e SI 
sime dhe qi nuk janë në gjendje të J b hk · N 4,t3 " d ë 

9 7 . , m as s resës r. "' ·"' at • - 
vazhdojnë m-sirriet me mjetet e veta. I 1029 .. M" . ... , Ob ·t Mb t 

. 1 " ete 101s·ries s orr1 n - 
2t-Vlll-29. I N I M dh .. :T. !;llAb t· k" nuer, a t- a ntJa e IJ 5,n re t a 

Komanda e Mbrojtjes! pasë mlrësiën .me kekretue e~nimin 
. ! e Z-it Mymtaz ReshatKokalarit, No- 
Kombfare . ! ter-Publik në Tiranë j c.lli si ,mbas. 

Formim i nji komisioni 1· shkreses Nr, 2::.86-1 datë 23·8-t'926 
të Prokuroriës së Shtetit të ktushme 

për qirat e oficerave J ka fillue n'ushtrimln e Ienkcioneve 
Ne zbatim t' urdhavet të Nalt-.Ma• të tija. 

dhniës si Tij Mbretit me shkresën l,--5-h--al-,--l-je-t--M---p_,.,-_ :- 
Nr. 289 Re, për formimin e nji ko- p .., ,e •, • 
misioni i cm t~ marr! masa q~ qira- Botore · 
ja e banimit t'Oficeravet te paguhet Mbi blemjen e 70, kuintal 
si mbas ligjit rë Bashkiës e jo me, qymyr druni 

hçmime ma të nalta, kjo Komandëveu- Ministries së p Botore i nevojiten 

desi tf formohet nfi Komlslon i për- 
bamë prej; . 
Kryetarit të Givqi: Ushtarak Krye.tar 
Shef i Snerbimtt te xhenios, Antarë 
Kry1tar i ludendancës Përg'j. ,, 
i cili do të veprojë si vijo : 

Si/cm Oficer do •~ lidhi kontrate 
t>~r. marrje me qira Jobie për banë- 
se, duhet t'i njoftojë me shpejti Ko· 
misioniJ·kQn.ditat që pretendon i zoti 
I lokalit. 

· Komisioni do të merret vesht me 
Bashkien qit! caktojë çn.imin _e ar- 
syeshëm, rue përjashtu konditat pnra 
dhanje në dorë qi mundet t~ preten- 
doje i zoti' i banesës. n ' 

' . 
Pasi të merret vendimi i Bashkiës 

Kpmisloni ka me ba të diitun Ofcë- 
rit t'interesuem çmimin n~ baze të 
cilit duhet të lidhi kontratën me te 
zotin 

Komandant' I Mbrojtjes Kombtare 
K o I o n. e t 

Xh. Aranita d. v. 

Tl nJryshme 

r "\ 

70 (shratdhetë) kuiotal q:,myr druni 
dhe 3.DO (treqind) · ~u•ntal I dru prr 
djëgj<!. 

Konditat e shitjes, të p11g!sës e.të 
cillësiës m..aJerjal t ndodhen pranë Zp 
res Ekonomatit të kësaj Ministrie -ku 
mund të merren informatat e duhuna. 

Ofertat pranohen deri më 25 Shbi 
tuer 1929 dhe dorëztrni provizor, n · 
rosë që l!lhifet çmimi i. arsveshëm ba 
het me 26-IX-1929 n' ora .5 mas qre 
ke e aji definitivi (mbas 24 oreve. , 

Tiranë 28 VIII lii 

Shp. Gjyqeve 
Çpallje 

. Zihni Bej Bordi. pan u es në Elba 
Sl!] me &it-gjykimio e Gjyqit t~ Shk: 
se I të këtushem N r: 14 date 11 rl 2:58 
te vertetuerne edhe prejë Gjyqit të 
Diktlmlt (O. C.) Nr. 219 datë I 3 Qer 
sheer 1928 asht gjykuem me i pazu 
em padlttsit Halez Xheter Dinçit nga 
Elbasani · prej pasunie te ngelme 
nga e vdekuna Rtbihane b:ja · e Ka 
mber Gesdarit mbi të cilen pasuni 1i 

· trashlghntare e dorëvues asht i padi· 
tuni i lartë përmendua Zihni, al ba- 
1hkut me të kuidesuemit e tij të mitu 
nit Mahmut, Esad. Xhavid e Nadire, 
nji shume preië 1000.nap. arit se bs- 
~hkut me kameten ligjore qe prej d 1- 
tës ,e lutje-padis se pare 30:7 .2925 
me kushte qi t! mos kalojn kamata 
krerët, me shpenximet e gjyqit Fr. ari 

, 470;50 ni• t• clllat Pr. ari 2'JO i per 
kasin arkës së Shtetit si edhe me 2;50 
të tlrejtat avoka.tore ne favor të përf , 

; të paditësit Av. K. Gjergjanit, si edhe 
me snpenximet e përmbarimit. , 

· Për sigurimin e pagimit U! kësajë 
shume mbi kërkimin e gjpkim filu 
esit Hafez Xhafc:r asht vendoi. seku 
estrimi i pasunies së poshte sheaueme: 

1) NH dpqan ne Ixharetelaë nga 
Vakufi Mehmet Biçakçiu, të ndodhun 
ne -rru&ë të Renvet me kufi përpara 
rruge, djathtas Beqir Raaja, mbajtaa 

BKSH
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-~eltmet Shopi, prapa lsuf Bumçi, 
2) Nji ari me njizetën]! dyaym në 

<nuerln Kusarth çajre me: kufi: Lindja 
I ikO Mcherdari e Dervish Reu e Jo 
(i Naqi, Preodimi Naun Doka, veriu 
'ostakava. juge Ru1ë e Jusuf Beut 
roshanit. 

3) Nii are me dyoym gjashtë dhe 
, evlekë në Siouerln Kusarth-Borie 

- , re lufi lindja Aziz Gjoni, Preodimi 
.sho Mehcrdari, Veriu Abdyl Budrnl 

.,..: Hysen Kurthi, Jako Meherdari , De 

. vish Beu. 
4) Nii arë me dynym dymëdhetf 

_ .-~, -~ simuerie Kusarth- Rapish ta me ku 
i lindja Rust im Taf a e Aziz Gjoni, 

·,'rendimi Hysen Kurthi e perro], Pos 
·•;1 Kaves veriu Hpsejnë Kurthi e ls 

.· :uji Kërraba, juge zotnit e Abdyl 
~1odini. 

5) Nji arë me dynym tet në sinu 
:Jn Kusarth Xhevize ine Kufij: L. 
. .A lush Gurmani, P, Dyl Baxha e Be 
·' .;r Zena, V. Emin Ademi e J. fMeh 
.n~t Balza. 

6) Nii shtepi me IZ pjese vetëm 
dbitë pjesë U! ndodhura në Lagjen 
;.\rsllan Bejë te Elbasanit me K\tfif 
(J :rpara Rrugë, Djathtas Ali Grada 
•. bajtas lsmajl Shyti, prapa Hpsen 
Kopili e Haxhi Jusuf Debrova. 

7) Nil dyqan me 12 pjesë vetëm 
" -JO pjese_ të ndodhun në rrugen çelen- 

.;.,:jir ose Kristoforidhe me kufi: Per 
., ,ara Rugë, Djatbëtas Xhafer Shabani 
.Vlbajtas Hafez Xhefer Dinçi, prapa 
Hendek. 

8) Nji dyqan me 12 pjesë vetëm 
'.1 J plesë te ndohun ne ruget Qoshe 
ose Neim Bej. me kufi përpara rruge, 

· mbaj tas Musa Biçolu, prapa hendek. 
9) Njl hanë me 256 pjesë verem 

-:::, 
• )'.) piesë të ndodhun në rrugët Oii- 
lfl'llkastra me kufie: përpara e djathtas 
rtugë, mbajtas Musa Shinjini prapa 
verrezet, 

Pra pasunlrë e slpërshenueme ve- 

hen në ankante 'pir';m"e u shirë, shi 
tje e parë fillon mbas 15 dirëvet të 
kësajë çpallje dhe mbaron në krye të 
30 ditëvet, c!he aloe fundit nisë nga 
e nësermja e 30 ditëvet dhe mbaron 
në krye të 15 dirëvet. 

Kush dishëron me e blemë k~të 
pa sunie mbrenda alatëvet të caktueme 
të drejtohet në Zyren Përmaruese të 
të Elbasanit. 

Elbasan me 23:8: I 929. 

Ver.dim afati për t'aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Ram Çili 

banuës ne kat. Labino-. qi pan- 
dehet se me d. 10-3 929, ka 
shtie [pushkë mbi te quitunin Salih 
Canin Kr1etaria e Gjykatës së Shk. I. 
Elbasanit që pre] datës shpalljes U! 

këtl vendimi, të pandehuott përmendua 
i nep dhetë ditë afat, per me u pre 
z antuë pira giykatfs. Në slonë se 
nuk i paraqitet glykatës mbrënda kë• 
ti afati vërtetohet se nuk don me iu 
bindë ligirs, dhe kështu ka me u shi- 
kuë gipqi në mungesë, ken me:ju rrëzue 
t~ drejtat civile, ka me ju slkvestruë 
pasunia dhe me as nji mëoyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ankimi . mbi ve- 
primet e bamuna, 

Të gjith glendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij 

Për plotësimin e veprave te për 
menduoa i asht shkrue Prokuroriës 
Shtetit dhe në mbështetje të nenit 371 
372 të prcceudrrs penat" shpallet k?· 
vendim. 

Elbasan më 6 8 1,29 
Gjyqtar Fillor 

Pasunia e Patundëshme e Dorëzanës Dhetarit Hysen 
B uzbiqit nga Katundi Rlos i Matit 

Kstundl Ltoi i tokës i Strem 4: 
Klos Një arë buke me të drejt uji 

e quajtur Shksmt : 
Klos Nj! ari: buke me të drejt uji 

e quajtur ara e Kut tit, Strem 6 
Një shtëpt përdh se ml dp dhom 1 ., 

x u r r e r 
L. Met Buzhiqin, P. Dull Buzhiqj 
V. i zo.i, J. Vija e ujit. 
L. Proii Ramë,. P. Liman Xhihe 
ri V. Hebibin e J. Liman Xhiherin 
të katër anët t~ zotin: 

Mbasi dorëzanës Dhetsrl i nalt përmrndur Z. Hysen Buzhiqi nga ka 
tundi Klos i Matit si dorëzanës i Zotris Lilës riga katundi Klos që ishte 
bamun për U! dhiëten e vjetit I 1927 ka ngel pa pague fr. ari 852,o.sor" 
tetëqind e pesdhet e dy 0.5°10 dhe fr. ari (124) njeqint e njëzet e 
katër mbi taks arësimi pe së kamatën e tyre në srkën e Financavet 
të Matit dhe tue qënë se afati i letër lajmërimit të Zyrls Përmbarimit ka ka 
Jue dhe dorëzauësi pagesës nuk ju plrgjegj prandaj pasunia e sipër përme- 

• ndor qitet në aokao. 
Afati I shitiës parë ashtë 30 tridhjet dite tue fillue nga data e 1bp11ljes 

në fletoren Zyrtare dhe afati shitjes dytë është I, ditë dhe fillon nga e ne- 
1 er ml1 e mbarimit afatit të parës. Pra kush ahtë ceshëruës t'i dreitohet 
zyrës Përmarimit tf Gjyqit Paqit Matit. ~ .. 

Burel, më 15,8 929 Përmbaruësi 
• Shtypshkroja"Nikaj. TiJanë 
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MISRET1'1)A, snQIPTARK 

Fletorja Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

Nji cope e jave, fr, ar ltl:: afi cep 
e javes se tahaeme fr. ar 1.QQ 

PAJTIME: për nji mot fr.ar 12 në li Drejtimi: Drejtoria Fletore,Zyrtare 
Shqipni ; fr. ar 20 Jashta T I R A N ! 

PERMBAJTJA: i ndermjetsin e ner. unsave përkatës, bahet prej Kryetarit dhe prej d1 aea• 
Rregullorja e Këshilli! te Shtetit i drejton archivat dhe bibliothekën e kryetarvet. 
Mbi listen e Nëpunsave civila qi kan i Kcshillir. Neni 12. Këshilti i Kryesis pre11- 
mbarue sherbimin ushtarak. i Neni 5. Kryetari i Këshillit, për tit Buxhetin e Klshillit. 
Mbi Janjen të lirë të nttrit, j glestimin e fondeve të Këshillit ngar- Neni 13. Këshilli i K1yesis ne 
==============! kon njanin nga Sekretarët me dety. fund tt ç'do viti shqyrton llogaritf 
Rregullorja e Kishi• i ra ekonomi dhe Llogaritari. e gjestimit te Sekretarit U! oaarhem 

: Neni 6. Shpenzimet, në bazë lë me deryra ekonomi edhe me vendim 
lift ii Shtetit j Buxhetlt lë Keshillit, disponohen prei shkarkon nga ptr&jegjaija pir ati pe. 

l Kryetarit, i cili lëshon urdhën-page- riudhë, 
Organet Administrative të ! sat përkatëse N · 1 A K "'ll' · K glo t.• 1 • ent -r. es111 1 1 rye ..., m.1 
Mbrendshme të Këshillit ! Neni 7: Kryetari i ~:shillit e_kse- kqyer rregullimin e bibliotheke& .the 

të Sht ft '1 kuton drejt për së drejti ndeshklmet ropozon mbledhjen e librave dhe te e e 1 d. · 1· k d r s k P tsip more un ra persone 1t t! c - fletoreve te nevojshme, 
KAPT IN Ë I. retaris, të caktuem ne &: a te nenit i Neni Is. Këshilli i Krycais of 

Kr11eaiia 52 të këss] Rregullorie ' 
r ~ ~ ~ • ! bazë të § § b e tl nenit Sl te baj 

Ne11i I. Organet Administrative të . Neni I. Kryetari i Këshilllt për l 
11 

j dis ' d' • li , : rregu or e, isponon masat 111p ne- 
Këshillit të Shtetit janë : snkak sëmundjeje ose për arsye fa. ! k d li të S k t i 

• • 1 re un ra persona t " e re ar s. Kryetari i emnuem ne kontormitet miljare, mund t' u japë leje antarëve, : 
I 

me nenin 163 te Statutit Themeltar, ndihmësve mbas si të ketë marrë meh- ! 
I 

dy Nënkryetar të zgledhun në bazë dimin e dy nënkryetarve dhe perso- l 
të nenit 3 tf Ligjit mbi Organizimin nalit të Sekretaris i jep dre]: për drejt l 
e Këihillit të Shtetit, Këshilli i Krye. vet. l Neni 16. Mbledhja e Përgjithshme 
sis dhe mbledhja e Perglithëshme. Neni 9. Ç~o. s_hkrcsë. dhe akt qi j e Këshillit të Shtetit, për veç dety- 

N • 2 K t . . Kë h"ll"t t" del nga Këshilli 1 Shtetit nënshkruhet ,1 rave të caktueme ne nenin 4 (§ 5) em . rye art 1 s 1 1 •• • _ • . .. • •• 

Shtetit, për veç detyrave qi caktohen pre) Kryetarit. dhe ~-ë mungese të kttJ ! dhe 17 te ligjit mbi Organizimin e 
ne nenin 4 (& 6) dhe 9 të ligjit te prej za~endeait te 111· . . ! Këshillit te Shtetit, shqerton Budge·ia 

Ne01 10. Në mbësht.tle të nenit : e Këshillit të pregatitun si mbas ke· 
9 te ligjit mbi Organizimin e Ki!shi- ! saj rregullorje dhe per aprovim i a 
llit të Shtetit, në mungim ti Krpeta- l parashtron Këshillit Ministruer. 
rit, vendin e tij e zen Nënkryetari l Neni 17 ,"t1bledhja e Përgjithshme 

• I 

ma i vjetër, dhe ne rast te mungimit l vendos, mbi proponimin e Këshillit te 
te ketij, Nenkryetari tjeter, dhe kur l Kryesis, per blemje librash dhe fle· 
mungon edhe ky, antari ma i vjetër. I teresh per plotsimin e b'bliothekës, 

I 

KAPT I NE li. ! dhe mbi masat disiplinore kundra 
Keahilll i Kry •• ia l personalit të Sekretaris si mbas §§ c, 

Neni J 1. Kesbilli i Kr1tlis pt-.a I d, ti nenit ~2 te k~saj Rregullorle. 

organizimit të Këshillit te Shtetit per 
Iaqeson Këshillin, mbitqyer Sekre 
tariatin dhe Seksionet ne përmbush 
jen e detyravet U! tyne dhe kujdeso 
het per rregullimin e punëvet U! Ke· 
shillit. 

Neni 3. E ndamja e personalit të 
Sekretaris në Seksione ti ndryshme 
caktohet prej Kryetarit ti Klshillit. 

Neni 4. Kryetari i Kt1hil11t me 

K A P T I N E Ill. 

Mbledhja e Pël'l')ithëabme BKSH
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9l! nenit 62 të kës ,j rregullore. ! raportet përkatse i paraqiten Kryetarit 
_ Ned 22. Krp.tarl i Këshillit për· I të Këshillit I cilli i a parashtron mble- 

Sevslonet dhe komisionet e po· veç Seksioneve të caktuem ne nenin I dhjes së përgjithshme për të marrë 
saçern. ~ 4 të ligjit mbi organizimin e Këshi · j formën definitive. 

~eni 18. Zgjedh.ja e ~enkr.~etarv~·- llit të ~htetit, në rast nevoje prr I Neni 26. Rapo.tet e përrnenduna 
e caxrueme në n~n,,, 3 te I g.it mbi shqyrtimin e ndonji ç-shtjele ose pro- j duhet lë përmb iinë nji shkurtim të 
~rga'nizimin e __ Kfshillit të Shtetit ·.bj, iekti, mund !~ rnbledhi dp seksione I takteve pikat mbi të cillën rr] -dh bi· 
net me vot i te rn shefta dt e me shu- së bashku, të ci.ët i k•y~son vetë ose ' sedimi edhe arëspenat c shumicës e 
micë absolute. !:--;, ·: Nenkrpetari m a i vjetër. · r_ të pakicës. 

Kur kj,J shumicë nuk formohet, Kur këto proiek.e interesoinë shum Neni 27. Kryetari në rast të nevo]- 
- bahet nji vot.•m .~,d?~ë 0~. ~bledhjen Seksjone, Kryctari-nifrnd të formoj nji I shmet cakton seksionit të posaçëm 

P~~_ure· në të . cilen:-- ~giw:1a b;h:t Komision të P~~açcrn të cillln e krye· j njl afat. për '!'sh.qvrtimin e çeshiteve 
edhe me shumicë rel stive t.... vorav • son vetë ose r fl antar i shenuem prej I edhe për kthimin e akteve, bashk me 
Në rast qi kandilat ;I m irrio vota _.te tij. ! raportin relativ po ky afat nuk cenon 
njishme hidhet short mtdi: tyne, Të tilla Komisione ~und të for- I afatet e caktueme në l'gjin e Këshillit 

Neni 19. Periudna vjetore pr r mohe-i edh: për atribuimin c ç(shtjes I të Shtltit. - · -.· - - , 
ushtrimin e detyrave të Ne nkrpetar- interpretimi të rregullor, vt lpi'r 1~ c: \ Kryetari ,mundet si.mbas clrsostsn 
ve të.c3k1uem në nenin 3, '.të,; ligjit ·11~0 ban~, fJ;lë n. nl 5 (§ a) i 1 gjit i cavet të vendostvurnjen 'e çashtjeve 

,, mbi, organ·zimio'. e Këshillit 1ë, -Snte- mbi organizimin e Këshillit të Sntet.t. i në mbledhjen e përgjithshme pa prit 
t!~-tHI.Qn nga ~al~i- e zgj~~~j~-~ se : Nrni 23. Kry. tari i Seksionit ~se f· raforiin··përk~t~!· 
trne. ' i ai i Komisionit të posaçëm, për çdo / Neni 28. ~~~~-n log.a të tre seks]o. 

Gjithasbtu antarët e Seksjon. vet, : çeshtje, mu-id të shëno] një r. lator : net do të mbk nji incths alfabetik 
te zgiedhun Si mbas nenit 4 parag 5 ! nd~rrnjet antarve t' atij "seksioni ose i për çashriet qi _!rajt O. 
te ligjit mbi organiz.mtn e Këshillit : K . . . .: · . ~ i '· Neni 29. Seicilli prej ·1e tre: sek- . . om1s1001. . . . ~ _ , • , , . _ .. ,.; . _ -~· 
të. Shtetit, fonssionoln për atë p~riudil I i Asht e ;dali.te~~ .me b,.m~ të nj of-' ! sjonevh nii herë n'ëijav(!· në· b','zë të 

1· ,~; .em~-i~ e r:l~t0ri1\Jr asht ngar'kuei / dispozitës të .. 11'.!...t/nit.j.7 të I gjit mbi or- 
Neni 20. Kur për . çfardo ,,ar3ye'. I t dimin e 01·; ç 'sht·-1·~1-., ·· te" "cak _l ! ganizirnin e Këshillit të Shtetit do t~ ~ - ~ •. - . 1 me s u 1 . , • • • ~- • , ~ , . 

vendi i nji Nenkryetari mbetet- va· 1 1·" · f · · · · ! studioj ligjet e.rregullord qi ndodhen · • , ueme. , _ . _ . 
kau', z~jidhet nji tj:t~r i cilti ushtron I Neni 24. Shqyrtimt prrgatitul ~ i I në ~eprim e q\ ·i ·për\asio 

1atij seksjo- 
~etprat e Nenkry sis deri në rnbar.m ! Projekt-Ligleve i Projekt-Rregulloreve / ni edhe do të shenoj pkat' 'e errëta 
të periudhës së caktueme për prede-: I të Përgjithshme, dh e i gli th ç?htje. j o~e qi\ viin« ;°~ .~?~d.:rshtim si mbas 
cesorin e tij. 1 h·. me përjashti min e at nejqi : dispozltave t attJ l1g11 edhe të rregu- , ças , Jeve, . , y ~t , . :- . . . , < 

Në rasat qi zbrazja e n] i -enkrpe- I " d O ë 0·:01.-n 5 (§ b) te·: -1,g1·,t ! ·11orevi!_'të tjera, ose me zakonet e , p,;;rmen e n 1. L •• • . · : ,--. • - , - - . -;, 

sije rrjedM nga doreh qja e Nen~rpe- i mbi organ;zi~ifl e· Këshillit ti:! Shtetit ; p1_1C1Jrs~.'!;: të ven'd!t e~he,_b~s_hk me 
tuit përkatës ~h ! '.}~jed~~o.~ ~is~- ! bl het me Sek sjonin ose me Komis/o j.~~end1~et/, ~et.\t. t a paraqes _Kr~e 
tas asht antar _ 1 nu s ~ks1,on1 ucrer i nin e t-'osaçë,:n, të cilli(Ji ~k.oo landa : sis e c.l,~., .~bast t I a parashtroi këto 
vendin e ti] në kë.ë s ksjon e zen :, 1 -' • ktit -- a ht] .. :6 . ..--1 , _, : mendime .'Kr shil lit Përgjithshëm dhe · · : e' proJe I ose e .ç s ,,, . , ·· .,. . .. -<_.)' ;; , • •• •• 
Nen kryetari dorëheqës. ._ . i ·- . Neni 25. Sesslone]. sited he Komi-· ne qofte se pranohen prej ke1it ka me 

. Gjithashtu kuer vendi' i· nji an tari / sjonet e posaç ,e: mb lidhen në dho- i marrë masat e duhuna pt r re for mi· 
ë . d .. k . . . ' f ~ : . d ' h-n· .~. 'h . min e tyne, t n OOJ! se ~,0.11, per Ç arao arsye : ma të veçanta e hers qyrtoJn Ç:~ ljen ( ~•. , · 
mbetet vakant, antari qi i a zen v'.n- l-e,rtfuueme.prej·Kry'.:tarit të ;Kë"shi?-:, 

1 

.LI TlTULLI III. 
din Iunksjonon deri në mbarim të pe- / ltit, •.. i!I · i · - ·1 ,f., ,,,~ 5: .;'-' · Rrtgullimi i mbledhjes së Përgji- 
riudhës i;ll caktueme për predec .sorin J ~endi me· qi dalin· nga S,~sjonet thshrne dhe detyrat e saj. 
e tij. J si eahe Komisionet e posaçëfI!:Përveç Neni 30. Kryetari i Këshillit si mbas 
· Neni 21. Në rast mungimi të Kry,~ J çeshtieve të .v.endosttna ap li~~t_ J.i paragrafit II. lë nenit 9 konvonon 
tarit të Seksionit vendin e tij e ze n / mbas (§ b) të -nenit· S te liglit ,mbi mbledhjen e përgjithshme, mban rre- 
aotari ma~ i vjetër si mb.s dispozitO i or~aniziml!Jt t; Kë~~illi!. !ë Shtetit me gullin, u jep fjalëa antarve qi e k~r- 

TITULLI IL 

vjetore. 

•.. "l 
(') i 
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kojnë tue i mbajt në kufirin e the mës, 
parashtron çështjen e ven në bisedim 
e votim edhe shpall, përfundimin e 
votimit. 

Neni JI. Kryetari i Këshillit cak 
ton rendin e ditës së mbledhjeve të 
përgiithshrne dhe u a shp rndenë an 
tarve në kopje: të dakrillogr, f.ieme dy 
ditë ma parë. 

Neni 32. Rraportet e Mioistr;ve në 
mendi net e Seksjo revet ose j!{9misi•· 
nevet të posaçëm rasteve ,të- ngutçme 

. .., .. 
u ndahen anrarve me kopje të dak ti· 

- - 
llografueme të paktën dy ditë para 
datës së mbledhjes së . Përgjithshme. 

Neni 33. Në rast bl.se~imi të çash 
tjeve mbi të cilat k~rkohen v~ndimi i 

r· " - ~ . I' f fl' r 
Këshillit. nuk pranohe_t tidërhymja" e 
l' interesuemve. 

Neni 30. Mbledhjes së Përgjithsh 
me i parashtrohen për bisedim gjith 
çeshtiet e r. teruerne prej Qeveris ose 
prej Kryetarit të Këshilllt. 

Neni 35 Mbss bisedimit të çesh 
tjeve Kryetari :mbledh votat tue f11lJar 
nga ma-I riu ·h\ e~;im dhe nga ma i 

ri-~ ~~-~ ~~o:h: /uer j_~ë e_rnë(;-~er:>n~ 
n11 dite dhe vendimet merren nënshkru- 
hen por weivërn:timin shenohet edhe 
mendimi i pakicës ..•...• _ •.. , 

~JJ}.;J, S\J$lj'} 
Ptfënyr~~~<l P.~,tti.He.t.:..~ • 

: ..tf-.çethtjewret~ ~ 
Neni )o .. \A ktet.qi- i vijn·1:KeshilHt 

për çf4.q,Le_ m. ndlmesh,« përclllep •.. ,me 
nji shkresë të:.Krpesis. së,Kë~hitlir Mi• 
nistruer pse lë, MlnistriveL-bastik, me 
nji ral)oft; qi1 pfrmbaq-,içcsh1jet spr ci-' 
fike, mbi .të cUlat ktrliohtt , mendrrni, 

~ fl' . - 

Çeshtlet _edhe.:aktet e shenohen në 
nli rregji§te_r të .pesacëm, 

Ne1u 37·, ,P.,ërmiodor!J" ose .. doku. 
mentat qi t'interesuemit,cH!shiroJo"l:! me 
i parasbtnte Këshill it, duhet t' .I ·para. 
qiten ~ Jl(lf: t1 autori1etit qi ka kër- 
kue mendimin. • . ,,. c; 

Këshilli nuk mund të marrë para 

f '; . .:>.~ .·-_ .•.•. 

syshë as nli dokument tj!· nuk i asht 
transrnetue rn- ndërrnj. tsinë e autori, 
tetit në fjalë. 

Nt ni 38. Këshilli mund të· kërkoj 
prej autoritetit përkatës informatat dhe 
dokumentat ·qi i konsederon të n- voi 
shme. 

Kiler_:këshilli--sh"d me. nevolrme 
pasëdokurnent . ose tituj-ose akte or 
glinale qi ndodhen të de; ozituem ! në 
Ministrina ose në zpra _te odrpshiz e 
kryetari ban nii shkresë edhi! Kryese 
kretari i rnerrë në dori zim kundrejt 
nii dtf.trse. 

Neni 39. Mendimet e krshilli', në 
kopje t~ vërtetueme prej Kr.1esekreta. 
rit i transmeohen nga ana e krf tsrtt 
eutor ittit ·qn ka !{ërfue. 

Bashkë me këto kopi'i! kthehen ak- 

rbtrn'n e St kreta~iatit, rregullimln e 
protokolir, t' arshi ves. të ko ;Jistërit's, 
edhe i pranon Kryetari grithë ato ma-· 
sa qi i konsideron ië voilrshme p~r 
mlr valiien e sherbimir. ' r 

Neni 44. Krpese kretari kujdesohet 
për ruejtjen . e prcçesv- rbalevet të 
Mbledhjeve të Përgiitoshme. edhe 
verteton me nenskrimin e vetë kon 
formitetin me origjinalin e ç'do ko 
pjefe qi dd pre] Këshillit të Shtetit .. 

Neni 45. Kry?sekretarl, per me 
rue]t disiulinen e zyres, në rast mu 1· 

.- . •. r:: ~- ~ 1 
geës ose neglizhencë rë randa U! p· r.- 
sonalir, i' a referon me shkresë Krye. e - : . . 
tarit Këshillit. . , , .. , 

Neni 46. Kryesekretari ashd ngar-. 
kuem me deyrë bib!iotelt;ii ed~e 
formulon inventar.n e librave e të 

tet edhe dokumentit e ngjiuna në ra- i fte.oreve. 
portin, -p·l!r të cilia! bar.e fjalë neni 36 i Neni 47 Kryesekretari do të mb i] 

'· I 
e kësaFrregufiort>jP. . i nji rr-g'ister të posacëm ku ka_ m:e ,--:;~tt 

Neni 40. Pa pe lqimln me· shkrhë_ !_ shenue parime] ~, jurlsprudences a,~~,~· 
i' autoritetit, të cillif i1~pe'rket çr shtia ! ministrative qi ka :ll.d~otue .·Ke;b~l)i) - 
nuk n und t'jr!b~~~~Jf P.ri.va\ia ~-Opie I Shtetit ,,· : ,, . . i - •• : : _ _:~i:-',::;~/,;·, 
edhe;~~~ mu9~2t:,1_'!<~f!l u111ko.hen unen- i Kryrsek retart viston e~fl_e, , fo· mo~l" 
dimet e~~~ltiA~:Pre.i Kës~jllit,_të Shtetit.1.! ç:lo fletë të rregilstravet :e~tie rfl~!n. · 

Kl1r~~a~ 1tr, me __ ~m~rr~ ,: kopje~du-:-j nii sheni in n!! fundtë'· nufu~it .• ,t_ë f~e 
het t'i grçH_~l!~.t autoritetit: ko_mpeteJ\t._~!Iiëve, prei ·të clllëvet përmbahet libfi. 

Neni 4 i~ :i;.l!_er Kësh_illi '1i i:Sh tetit ·j·- Kryesekretari, në mbarim t~ ~~o'.· 
sh.f s ~ nji mendim qi ~1t_,~fiq1 rr,-und. I vtti mbl. cth r,ro~~svet6at~r-·e MhJed!t- · 
·' j ··l';, '. . ,,. :ri •rl;e-.t-~ ,~'1.interesoL::edh,e.·:: të .. tjera -autoritere, : jevet · të përgfittishme·' dbe~'alo ·1~ 
~u~d t1 ia komunikoj edhe a!yne. . itmhledhjfvi'teG'se-tsjoneVt:P~ffilrl1Jr.1"' 

Nen°i 4;h!{uer_~niiA,autoritet sh.tf hhtrnn· në volunie të\Tb;l(rrië riie·1~!:'!! 
I - 1"1, ~ . '\""1 ; •• n~yoj~n1µt~::k~t;.kJ1e mendimin e.Kë-: I ·cJëksin kronologjik të tyhe~ ·--~.-1 • · . 

shillitr të Shtetit, mbi,:rdi_·ç.esh1j~,.qi te-aj - Kryesckret~rI1fu]?an. e~-~e'~ nJi'~r1-.-.,,:. 
q në Jefe(~·~ k.ëtij'.,Këshill-i: · ma parë..'] gj'stër ;të p'e_fsonaltl. · · · ·· ·. · 

I .i...__. .•..• ~ - \ •. I . t ~- . .••. _. ,._ 

në. rap~r_tjn. •0~ ¥~të r.: duhet t' i kujtoj .ii Ne-n(•4g;: <s~t~eta0rf t"-rië · z~y~·~: ~!:·'·· 
datën ,e 11J!J:Pri9, e me.nu_imH qi ka dalë ! d-ion KryeseKrdarro' në rast mu;'gimC ,., 
pr~i Këshilii.t mbi kc:të,.çeshtje, 'edhe !· ··,·s~kretari i l-rë edhe i U-'rë,_ Jue 
ri këthei giit!1 dokum_~n1at qi i ishin.] qenë, në dtpendencën ~, K•ye~eiu;t.irit .• 
ug~ë !J!e r~portin e parë, tue i u shtue I ptirmbus1iin deryr~re· ~~,~lrëtari~r: 1s1!lh 

•r • •. • " 1_ .• , -~· •••. : • ·:· ' ~ •. -' ,y.;_·v:r, .... ;_rf"\j- ~·J1£'1ri çdbe dokurnentat e tjera të nevoish- J:·edh'.! lë Seksjorieve], st mbas nenit 3 

me. , ·· j 1e. kës»] Rregull~rie. , ": !" t ,~ :··,,~'·"': 
rn ULLI V. -· I Kuer nji Sekretad i np;arkvhet -~-e- :..:.-~. 

. -PeraonaJi.i, Sekretarisë "' ·. • · ·· \ iretarffa "e 1111 seksioni, - KP &fyro'H·et . 
Neni 43. Kryesekretari dirigjon shë- të mbaj edhe proces verbalet, rregjls. 
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4 FLETORJA ZYRTARE 10 Shtatuer 1929 

trat e.dtie aktet përkatëse të këtij Se- të . k~të .. dy eksem~la~e. Çdo I nga ana e Kryetarit. 
ksiotu. herë qt n11 astar merr nJI hber she- Kryeministri e 

Naeoi 49. Arkivist·Protokolistl rre- non nji defies. I Ministri i P. të Mbrendëshme: 
I 

&jistron ç'de akt që vjen në Këshill I As nji antar i Kshillit të Shtet:t, I K. Kotta d. v. 
ese qi del nga ky, edhe i dërgon në I pa marrë leje~ e Këshillit të .~ryesis I Ministri P. Jashtme: 
z1rat përkatse, rregullon dosjet çesh- I nuk ka të dreitë me mbajt n1• libër , R. Fico d. v. 
tJtvt qi marrin fund tue i ruejt ne I jasht zyrës më tepsr se 3 ditë, j Ministri i Arsimit 
archive si mbas rendit dhe vitit. I TITULLI VII. I A. Dibra d. v. 

Archivist-Protokolisti uht përgje- Rre&'ji1trat e Apeli•it • ti Diktimit I Ministri i Finaneavet; 
lils në rast humbjeje të ç'do akti. Neni ~-i. Seksioni administetiv qi j M. Tutulani d, v. 

Neni 50. Kopisti ka për detyr te : këqyr çeshtlet e apelimit, ashtë edhe I Ministri I P. Botore: 
kepjoj me makinë ose me dorë të I Mbledhja e Përgiithshme që k!qyr I S. Vuçiterni d. v. 
1jitha shkr~sat ~he a.ktet qi. r_edakta-11 çeshtiet e Diktimit, për këro mban Ministri i Ekonomis Ko mbtare 
hen edhe qt dalto pre] Këshill]. rrtgltstrat e posht shunuem: M. Juka d, Y. 

Neai !1. Në rast emnimi te per- i J. Rregji1•ër për rekrutimet ordi- 
soaalit U! Sekretaris, kuer për nji ofiq ! nare 
f · · · k · ! · Mbreti i Shqiptarëve t aqen ma tepër se DJt andtdat me : 2. Rregllstër për rrekrutimet e : . • . . . . 

c;Jlfsi të njfjta i shtrohen nji kon kur \ ngutshme. : Mbt .propommin e J<remmstr1ës 
si të eaktuem prej Këshillit të Kryesis I' 3. Volumet për procesverbalet t'a- j Nr. ~41o~l .datë ZO.Vl, 929. . . 

Neni 52. Personali i Sekretaris petimit dhe të diktimit. l St ~d~gJol~ .dhe pelq-lë .~endtmtn 
adoshkohet disiplinisht of rast qi i 4. Rregjistër për vendimet apelore i e Këshillit Mtntstruer në date 6 6.929. 
af •hl!rblmin e vet nuk përmbushin j db .• Diktimore, ku kan me u shenue i ~ ~ K R E T. 0. N 
aet1rimet e lypuna prej lig], ve dhe ! deftesat e Ministris, të cillës i trans- j A provim~n dhe z_b~tt~tn e Rre~u- 
rregullortve 881 qi ddttjn munges : metohet vendimi. ; gullores mbi Organizimin e Këshillu 
te renda ose o•~lizhtnse. I 1 ITULLI VIIJ. i te Shtetit. 

Ndeshkimet disiplinore janë këto : Di1pozita e Pir,jitis1hm• j Tirane. më 6 Gusht I 929 
) Q t • • . N · 55 V d' · 11 idi : Z O O. d. v. a or tm 101az1, ent . en t t preseanees mt ts : 
b) • me shkrim, antarëvet tf Këshilli! të Shtetit, rregu- !M-b . .--.-1-. stenenë .. ------. -.- 
) P rj d · ·· · d r· . · 1 1s en e nepunsave crvr- e .e e rroge ert nu muet, 1tohet mbas arës së illin.tt ne punë 
ç) Pushim nga puna deri në dy edhe, kuer kjo dntë asht në nji dirë la që kan mbarue sher- 

mue], I si mbas shkallës së detyrës qi kan ;,a- bimin ushtarak 
d) pushim nga puna delinitivisht, I së akopue ma parë, Dipartimenti U1htarak, pranë Oborit 
N:U!shkhnet e slpërme eksekutehen I Neni 56 Antarët e Këshilltt të Mbretnuer i ka dergueJCrye1i1 Kahi 

kundra personalit të Sekretaris prej I Shtetit si edhe ndlmsat e tij të cillët llit Mini1truer. udbain që vijoJ: 
I 

organevet te caktueme në nenin '7· 16 j mbrenda nji viti nuk kanë marrë lejë : Mbrenda. mue~it .Shtatur që vjen 
të ke.aj rregullorje. ! për arspna familjare si mbas nenit 8 ! të na paraqitet nJI listë e nepunsavet 

Pushimi definitiv i Kryesekretarit j të kësaj rregullorje më tepër se 15 ! Civiia që tani sherbeinë pranë admi 
si edhe i Sekretarit të Irë masi ven, I ditë kanë të drejtë për nji If je pushi- ! nistratavet Shtetnore, bashkiore e Ko· 
doset prej Mbledhjes së Përgjithshme, I mi jo m11 shumë se 45 ditf me kon- ! munale, të lindur çpre] vitit 1895 
i propozohet Keshillit Minist1uer. i dit që të mos pengohen veprimet e ! (perfshiem) deri në vitin 1909 [p ër · 

I o 

TITULLI VI. Keshillit dhe në ç Io rast të mos i a i fshiem) e që t! kenë mbarue nii sh- 
8 i b I i o t h • k a kordohet leje tjetrit para se të kërhe- j kollë, në Shqlpni ose jasht, e cita t! 

Neni 53. Bibliotheka e Këshillit het i lejuemi në de1yr pos kur ka ! mos jetë ma e voed nga gjymn\zi 
Mbahet mbikq,rj .• n e këshillit të Kq,e- arspe të randa. / ose nga shkolla ·, eknike. 
sis. Neni 57. Gjith personali i Sekre- j Për seicilin nëpunës duhet të mbli- 

Antarët nuk mund të qisin jasht taris para se të filloj në punë, beto- 1 dhen shenimet e përmbajtuna në pas. 
Zyre& 11 •ii lilter, ve~. se kur hen para mbledhjes së Për,iithëshme i qyrën e bashkaneJitur. 

ZOGU I. 
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Prej nepunsavet qi do të përfshi· 
hen në listen do të na shenonen ata 
ti citet, tue mos [enë kenë thirrë as 
kurr nen armë, ka.r për t'u mujtë me 
marrë pjesë, mbrenda vitit vazhdues, 
në nji kurs nxansash oficera rezervë, 
me shënim se këta oepunsa do li! 
mbeten efektiva në Administratat nga 
të cilat mvaren. 

Në ket shenjim do të merret para 
sysh se: në kursin e patë të stervitjes 
do të marrin pjesë pesohjerë nëpunsa. 

Prej ekzatitudit të nlohtimeve qi 
do U! jepen tienë të përgjithshem t'in 
teresuemit si dhe autoritetet nga të ci 
let ata mvaren drejt për se drejti e 
qi do të jene të ngnrkueme me kon 
trolli min e me transmetimin po t'aty· 
ne njoftlmn et. 

Asht dism.ë e Jonë që në ligiet e 
reja Që do të regulloinë gjendjen dhe 
gradimin e nepunsavet të cilët sher 
berjoë pranë administratavet Shtetnore, 
bashkiiore e komunale, të caktohen 
lehtesira për ata që do të kenë për· 
mbur me besnikrië dhe me nder sher 
bimin ushtarak. 

ZOG d. v. 

Mbi shtetsin e nëpunsa ve 
Lartmadhnija e Tij Mbreti i ka dër 

gue Zotit Kryeministër nrdhnin 
që vijon: 

Shtetësia e çdo nepunsi në shër 
bim të Shtetit, tue pasun ojë randslë 
të veçantë, asht e domosdoshme qi 
seicilll prej tynevc të jetë në gjendje 
me provue shtetsiën e vet Shqiptare. 

Ju porositim praodai qi masa për 
katse të mirren prej dekastereve të 
ndryshme për me bam nii rikqyrje 
t' imtë dhe sa ma të shpejtë mbi nën 
shtetsiën e të gjithë nëpunsëve në 
shërbim lë Shtetit. 

Dutres, më 16 _Gusht 1929. 
Z p G. d. v. 

nomis Kornbtare, tue pas në bisedim T. Selenica d v. 
shkresën Nr, 1715·21 datë 13 vm 929 Mbi shërbimin e nëpunë- 
të Ministris së Ftnancevet, me të ci 
lën kërkon ndalimin e imponimit nga 
jasht të Nitrës nga privatet, veu dosi . 

I 

mos ndalimin e Nitrit mbasi ligji re- l K . . . . bl dhi . . . I ësnilli Mtntstruer në m e Jen e 
lativ në dispozitat e tij nuke përmend I h . ë k : tij të sots me të mbaitun n n rye- 
këtë esencë dhe ky material jo vet-rn I . 2 K K K · · të J siën e . r stsq ots, rpermms er 
qi perdoret dhe në punra lë tjera, I M . .. . p .. Mb d1:1 h · I e Inrstër 1 • te ren ... s me, me 
por dhe pa u kompozuar me esence I H O 1 · M' · të I anëtarë ZZ. qmet e v.r-a, 101s r 

! i Drejtësisë, Rauf Fic.:i Ministër i P. 
j të jashme, Abdurrahman Dibra, Mini 
! stër i Arësimir e ZPv. Ministri i Finan. 

Mbi bursat e studentave i caver, Salih Vuçiterni, Mioistri i P. 
të jashtem I Botore, Mu,a juka, Minis.tri Ekonomis 
v E N D f M ! Kombtar ·, duke patur në bisedim se 

Nr. 713 me 19 Vlll-929 j në Shtetin t' onë si mund të kemi ne. 
Këshilli Ministrt.1er në mbledhjen j punësa të karierit dhe të pa pëlqeer 

e tij të sotshme të mbajtun nën Krye, j me abuzime e me çdo vesë të keq 
sin e Zl. Kostaq Kotts, Kryeministër ! tjetër, 
e Ministër i P. të Mbrendshme me ! V e n d o s i : , ' 

antarë Zl. Hiqmet Delvina, 
0Ministër I) Njl nëpunës i ndodhun në sher· 

i Drejtësis, Rauf F co, Ministër i P. bimio e nji dikasteri nuk mund të 
të 'jashtshme, Abdurrahman Dibra, merret në sherbimin e nji dekasteri 
Ministër i Arsimit e Zav. Ministër i tjetër pa u marrë akt zyrt&r nga 
Flnaccavet, Salih Vuçiterni, Ministër pëlqimi i autoritetit epruer ku sherben 
i P. Botore, Musa juka Ministër i nëpunësi. Çdo veprim i bamun lasht 
Ekonomis Kombëtare tue pasë në bi· këtij rregulli asht i pa vlefshmë dhe 
sedim shkresën Nr. 3069 datë 7·8-929 provokon përgjegjësin e autoritetit 

Këshilli Ministruer 
Mbi lanien e lirë të 1'itrit 

VENDIM 
Nr. 736 datë 22 Vili 929 

Këshilli Ministruer në mbledhjen 
e tij të sotshme të mbajtun nën Krye 
sin e Z. Kostaq Kotta Kryeminister 
e Ministër i P. të Mb0en tëshme, me 
antarë ZZ. Hiqmer Oelvina Ministër 
i Drejtësia, Rrnf Fico '¥1ini,tër i P. 
të Jashtme, Abdurrahrnan Dibra Mi 
nistri i Arsinir, e Zav. Minis1ër ,i Fi 
nancavet, Salih Vuçlterni, Ministri i , 
P. Botore, Mu<;a Juka Ministri i Eko- 

të tj< rë nuk ka fuqi eksplusive. 
Sekretari i Përgiithsh-m 

T. Selenica d. v. 

sh;ltit Qendruer t' asaj Ministrie, mbi 
barasimln e bursës për studentët t'onë 
të jashtëm qi sudiolnë ~në dtga e 
Shtete të ndryshme, vendosi pranimin 
e këtij vendi 11i i cili p0r dh anlen e 
burseve prej çdo dikasteri qi të jetë 
do të jetë bazë e pa prekur dhe rre· 
gullator i veprimeve kësodore. 

Gjithashtu Këshilli vendosi dhe 
bursat e dbanuua në sasi ma të 
shumtë ose ma të paktë që prej l Te 
tur 929 do të rregullohen pikërisht në 
shumën e caktue.ne e të tregueme 
me vendimin e bashaanglitun. 

Sekretari i Përgjithshem 

save etj. 
VENDIM 

Nr. 722 me 19.Vlll.929 

të lMinistris s' Arsimit bashkë me urdhnues ; 
vendimin Nr, 234 datë 2-S 929 të Kë- 2) Njl! nëpunës i pushuem, për çdo arsye 
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qi të jetë, nga njl zyrë nuk mund të 
merret në nji zprë tje ër pa u marrë, me 
akt zyrtarë, mendimi mbi sie llien, zot· 
siën, shkaket e pushimit nga zyra ku 
ka shërbye e pre] ku asht pushua në- 
punsi. Këto dispozita aplikohen dhe 
për nëpunëset qi merren me sh rbim 
t' ushtriës a të glindarmeriës , 

3) Çdo nëpunës qi asht në shërbim 
dhe kush do qi asht kandidat për n 'Q 
punësië- asht i detyruar të paraqitë 
[etshkeimin e vërtetuem rregullisht 
prej zyrës së Blogratlës e cila këtë 
vërtetim· e ban nibassi të ketë s~,qyr. 
tuar pikë-për p·ke dokumentar ortgii 
nale të shërbimit; 

Nëpunësat në shërbim qi nuk pa 
raqitin jetshkrimin e tyne dai me 15 
Shtatuer 1929 ou k konsideroh ;O në 
sherbim dhe prande] zyra Iinanciare 
nuk mu.od t'u bëjnë pagesën e rroga. 
vet. Emni_ i nëpunsavet ksodore do 
t' i njoftohet ·Mtnistriës sll Financavet 
dhe Ministrits përkatëse prej zyrës bic 
grafits! dhe me bazë të këtij njoftimi 
do të ndalohet rroga e cilia nuk do 
të paguhet deri sa të pan qitet prei 
t' interesuemit biografia me gjithë do, 
kumentat justifikuese të shërbimit. 

4) As nji zyrë Shtetnore a Bashki 
jakc nuk mund të -marrë në sherbim 
nëpunsat ,e çdokategorile qi lë ienë 
pa pater këta Ietshkrimin e vërtetuem 
n~a zyra e biografiës, 

Kjo ulspozirë nuk aplikohet për ata 
qi në .ie,tëo , t1ne .nak kanë parur ne- 
punsië. e n.vint. rishtas në.shërbim për 
të cilët. mMto.bet me dokumentet e 
kërkuem prej ligjit ·t! nepunsavet. 

Ky .vendim u shk-0r1 gji th Ministrië · 
ve e Komandave dhe giith autor1tete 
ve per veprim të cilat detprohen t' a 
venë DII zbatim pikërisht. 

Sekretari i Përgjithshëm 
T. Selenlea d. v. 

FLETORJ_A ZYRTARE 10 Shtatuer 1929 

Mhtistria 'c P. 1 fl! 
- Mbrendshm"e 
Mbi odat e Ekonomis 

I 

Mbi dekretimin e turiksio- 
narve të nalt të koraitetit 

Mysliman 
Pl'rgiegie ~hkreSës Nr 2)3 ·Res. 

d. 3-Vlll-929, 
Vijon qarkore]a Nr. 5427 datë 

9 Vlll-29. 
• . • ~ • r • Mbi proponirnin e b imun me 

M101st1 ta Ekonom is Kombëtare në , - •xr· 2 ;5 ct" .. ,!-·VIII· 9-29 të . , shkresën l-..r. ! , ate u· • , " 
bazë të vendimit Nr 595 dJtl" 9-Vll!- : · .. . b \..k ·s-ë'·s . ., . ·. : kësaj Kryesije. e s1 m as a·, re 
929, t~ Këshillit Ministruer, ka poro : Nr 663 datë 8_ VJlt.929 të Ministriës 
situn të gjitha odat l! Ekonomis duke t • . Mb . . · ftoh 

I 
se , . • . : s Oborrit , rernu.r, JU nJo t 

dhanë instrut cjone t imta per me : u h .1 T . Mb ti ati· mir 
. . . ' na! t- nad n1 a e I J r, P · • 

ba pregatuj t e duhuns sa ma parë. I . rdhnue dekretimin e ,fun"_,si- s1en me u "' ,, _ -- _. 1.· 
Mbas informatave qi kemi tregtia I onarve të. naltë re K~mi1etit Mysliman 

shqiptare asht tuj refye nji mos inte- l siç shënohen v..ëtu. _pQ5hr~.: 
resim të math aq sa disa pasanikë dhe l Z. B~hxh.t Shanati Krpetar i Ko• 
shoqnina anonime paskan mërriitë me ! · munitetit My-liman. . . . .. 

· r., -~ . ·. ! Z. Xhemat Naipl Drejtor 1 Pug11- rrefuzue dhanien zratts të një sa I . . Ad .. 
1 

të p1·.nanci·are · .. . , thshërn I nt!Ots r~. § _ _ . .. 
st e te vogël të produkt ve Odav.e , e vakfënore të Komunitetit Mysl man; 
t' Ekonomls, me kusht Qi këta të i'_a I z. Hsftz lsmet Dibra Drejtor i 
kthejnë përsëri në gjendje të mirë. 11 Medrl!së"s Përgitthrne; 
Tu] ju kui'ue se t'atilla kundravai.je z. Tahir Myf,iu Kryetari i Zonës 
kanë për t'i siell~ ç, shties ndalime të : së Shkodrës: 
rndhaja dhe qi ka me u ba shkak që l _ Z. ~Lfii..)Çh:.feri Krv.ctari i Zonës 
,. . Mb ë dë ht ië f - : së Korçës; ekspozua retnore t es OJ are · · .: J f. K .' · · Zonës . Z. Halit usu 1, rperan 1 <- per të cilën asht akordue edhe shu- .. c·· kastr'., :. se 1100 c ~, 

ma e tOOQO f~. ari nga Qeveria, Iu- z.1.\\uhar're"m M 1!11hu Kryetari i 
terni me thirrun të gjithë tregarër e Zonës së Tiranës. 
mirë të vëndit dhe të këshillohen në me- ; Mbi -me. :§Fen e transterimit 
Lyrën ellikace qi t~ tregofne iriferesin'[ .të .burgosunve -'·, _ 
e duhun për me 1' u dhanë Odave · ·' · •· · · 

, . . .. . , Tue marrë para spesh se asyenat t'-Exonomis ndihmën.v e nevoishme . d ... r, 
1• 

"idh··-.:':h·· · •11.~ r· ·-1~-.n~" · , a m101stra ive e i. r-gu 1meve ~ " 
due t'u e pet ~(. kuptue se ._Mbreto1ja i veprimet z'v1ii¥ë n'a'"k1 tokuë m~ u 
merr pje~ë n! p2na~jyrin_ e. Sele. niku1.,'I provue reth veprimeve · të "d. eri tash 
vetëm pë~ me mbroitun interesat, fre- , shme, mbas sodit nuk duhet të na pro, 
gtar7 e bulqësore 1ë vendit, ~,e I P?ZOhf!t transferimi ! _as nji të burgo 
qenë se· deri më 3-i te' këtië m~ed 1· suni prej .burgui t~ nii . vendi n~ .• nji 
artikujt -p~r ,eksp~zim . duhet të jenë J '!j~t~~, ,?7r,VtÇ ~IY,ls! qi ~/ ., sielliet _e 

• ~-- , r v , • • • • "" : këqija të përditshme mrrqne me _pr_1- 
gadi per l u transportue, lutemi me 1• . h . . k. · b · t dh ra· ·1 -· _ . , ~ . . . .. , ". ; , 'S ~ qetsien e reJt 1rg,1 ,'. e s ~ 
rands! q!. porosunat e nalt-treguerne !-.;era të iashtzakonshme si kjo. 
të shpejtohen dhe )ekgrJfisht .na r)of. j , .. Në propozimet qi do )ë na bahen 

"toni mbi rezultatin e masave të ma-, 1 për transferimin e lë burgosunve -të 
rruna. Ma· në fund r ju porosisim] kategoria .. sipërme, duhet të rreshto · 
mos me kursye ç'do ndihe~ qi duh;.t ! hen të gii1ha arsyet q'i ~hkaktojo,ë, 
, . · , , , l të cilat duhen të fenë bl pr-] tirutla- 
t u epen në ket rast Odave t Ekono 

1• 
• • . p f k · -11 d. ,. · ·ë rit t asa] r, e lure, 1 c: o k Jet 

i edhe pergiegles për propozimin qi do 
Tiranë 14-V~II- 929 ~. • _ - I të balë. 

P. Ministri i P. të Mbrëndëshme I 4 ·9-29 

mis. 
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i 
I 

Dhetar Hazir Selrnani e dorëzanësi / 
i tilë Shaqir Nuhi të dy nga katundi i 

I 

Shtiqan i Lumes, prej mos pagimit të ! 
së dhetës të vitit 928 të katundeve! i 
Gioieva ·, Paplekaj e Nikaj Prendaj J 

për fr. s ri. 9940 (oanmijë e nadeqlnde- i . . 
d I) . në k t dh d . ! rruna nga perf'aqsucsit e Shtetit, dhe tue marrë para syesh shtrenjtesin që mbret- yzt: u. Ja se ves rue e ven ost , 
shitja e tokavet të poshtë shenueme ; j non n' ato vende vendosi Qi knde] e tutle bursat e jashtme do t'akordohen si 
e tokavet të poshtë shenueme , !ë ci- ; ma poshtë dhe ato i'akordume deri më sot do të rregullohen mbas ksa] deri 
llst ndodhen në katundin e sipër për- ! sa të jetë e mundua: 
mendun. ! Në Bullgari Për Universitete e tj. Fr. ari 140 në muej 

I. E quituna Ara ke Zabeli i Maih e i . Në Rumani: " Shkolla lë Mesme ,, ,, 100 ,, ,, 
kufizuerne nga L. me arën e Sait Sha ! ,, » ,, Universitete etj. ,, 160 ,, 
qirit, nga P: ara e Sul. Islamit, nga j ,, Stamboll (Turki) ,, Robert Kol,ge " : ,, 1200 ;ë mott 
V. ara e Sheh Abdullah.t dhe nga J. : .. .. . . . 
ara e Ram F, izes 4 dynym në të i ., rrance ,, U mversttet Montrelier " " 190 " 

ttha1ë. i " " ,, Paris " ,, 210 ,, 
2. Ara ke Uji i Lumit, nga L. ara ! > ,, • ,, Trav. Pub! ike • ,, 230 ,, 

e Ismail Nezirit nga P. ara e Rama- ! • , ,, Elektrik ,, » 230 ~ 
dan Erninir, ~ga ~· Uji i Lumit, nga j > Angli Universitet Oksford 
J. ara e Beqir Idrizit tre dynym nen i 
'ë : 

UJ • A . U" . L . L 1 3, ra Ke JI 1 umit, nga . ara : 
l'vfet Sejdi j enuztr, dhe nga Veriu Ara i 

I 

e Rexhep Sejdis aga Juga ara e Os- ! ,, Greqi Për shkolla të mesme 
man Hpsenit 7 (shtarë) dynym nën i ,, ,, , Universitete 

uj\. Eqltun ara ke Uji i Lumit nga j i> Austri e Germani: Për shkolla të mes.ne » ,, 180 ,. ,, 
L. Ara e Rexhep Sedis, nga P. ara ! ,, " ., " Universitete fill etj. • ,, 2W « • 
Zt jnd R xhes, nga V. ara e Rexhep ! ,, ,, ,, ,, ,, . Medicinë etj. ,, • 250 • , •, 
~rah~s dhe nga J. Livadhi i Mal Ho· ! • ,, ,, ,, ., Teknik ,, ,, 250 • ,, 
yhë5s t~e dynym ~ë të thR~ltë. L ! Çekosllovaki: Përgjithsisht Fr. ari 190 në muej; vetem për konservatorium . ,,ra e quuun r ma nga , · 
kullosja e katundit, nga P. ara e Re- ' neper bursa e n] i shkoll : të naltë me nji shtes si pas vendit. Shtetete Bash- 
xhep Braho s. nga V. ara e Rexhep / kuar t' A•nerikës Fr. ar! 30() në muei 
M,ftarit, nga J. ara e _ hpseu shabanit ! Sh-I' i Seks. A. Sekretar' i Përgjirhshernr 
7 (shtatë) dynym në të thatë. . l L Shala d, v. A. Xhuvani d. v, 

6 Ara ke vreshnat e kufizueme : 
nga ·L. ara e Osma r Veliut, n~a P. !---~------~---------------·---· 
ara e Rezgep Brahës, nga V. rruga i - . Romanda e Mbrojtjes Kombëtare . I 
e katundit, nga J. ara e Asllan Bra· ! 
hos 5 dynym në ti! thatë. " ! 

7. Ara e rnoshme e kufzueme aga i 
lindja ara e Asllan Beres njfa P. ara ! . • . . . . • 
e Aqmet Mahmutit oga v. ara e ! I. Shitja definitlve e sendeve ushqimore qe duhen për ushtrinë ta shpa- 
Rexhep Beres nga r. ara e Dervish / llura në Fletoren Zyrtare Nr. 39 datë 18 Korrik 1929 për Q~ndrat ushtarake 
Inprisit (4) karë dynym në të thatë. i të posht shenuerne do të bahet rder ditët dhe orët qi vijojnë: 

Tokat që shënohen s'për shpatet / a) Kukës e Krumë me 28 Shtator ditën e shërua ora 11 para-dreke 
se mbas tri ~-net di ve .. të .d.atës së / b) Peshkopi, Burel ,, 30 ,, ,, Hanë ,, ,, • 
do të vihen ne ankar per shitje, pra- : ) T' .. 1 T tu r Mart., . . . . , c 1rane ,, e e ,, ... ,, ,, .,, 
dai disheruesit 1'1 drejtohen Zyrës së ! 
Përmbarimit të Gjyqit Shk. I. Koso- i ç) Elbasan-Ostren ,, 2 ., • Merkuer 
, Kukus, më 27· Vlll-929 i d) Shkoder e P.ikë ,, 3 " ,, Enjte 

Përmbaruesi i db) Durrës e Berat ,, 4 ,, ,, Premte 

Shp. e 8jyqeve Mble Jhja 104 
Me 2 Gusht 1929 
Vendim Nr. 234. 

Këshilli qendruer i ks&j Min;stri~ në mbledhjen e tii të sotme tae pas 
në bisedim raporte! e inspe ktorve të studenteve W iashtem dhe informatat e ma- 

,, 
,, 
• ,, 

L. Sterlina 430 në mott. 
,, ,, Kam brige ,, 450 ,, ,, 

)) 220 deri 240 ,, 
Fr. ari 170 në muej 

ti " ,, erjera 
Përgiithsisht )) Ita tr 

» '/) 

140 > 

200 » ,, 
" ,, 

Mioishi: 
A. Dibra d. v. 

Intertdanca e Përgjithshme 
ÇPALLJE 

,, • 
li 

,, 
,, ,, 
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e) Korçë " 5 
ë) Gjinokaster, Per- 

met e Delvlnë ,. 7 

" Shëtunë • " cyrë dhe Selim Ademit banues në Ri 
bar, e pjesërisht faqësisht e pjesërisht 
në mungesen e të padjturvet Azis Et. 
mazit, P uë mungesen e të paditurvet 
Azis Elmazit, e në mungesen e të pa • 
diturvet Koço Xhanit dhe Taqe Dhi 
markos që të dy banues në Brezhan 
paditësi Islam Kelcyra i perfaqësna~ 
prej Avv. Z, Themistokli Adhamidhit 
me kërkese padijen e tij datë 2,6,929 
si zgjedhës i dytë prr anëtar e të ka 

Zyrtare Nr. 39 : tundarlse Kelqprës tue parë vedin të 
demtuar ka ngrehur padi kundra të 

O 
. it . .11. , padituryet sipershenuar tue tregue 

e rrz: 1 ct I ga· , k · sh aqet e prishjes të zgjedhjes me 
kerkese padinë e tij dhe anullimio 
zgjedhlevet në fjalë dhe masi në rje 
dhjtn e gjyqit të ngrehun mbrenda 

në afatin ligfor të caktuar n@ cat. 
tuar ne nenin 7 te ligjit mbi zgje 
dhjet Bashkive si nga p:>rgjigje e Ze 
vendësit Kryetarit katundarisë Kelcy 
rës ashtu dhe nga kuptimi i kuptimi 
i proces verbalit të mbajtur mbi zgJe. 

P r e i dhjet e anëtarëvet mast paditësi u 
Paditësit Islam Kelcprës, banues në .,muar vesh se është një nga ata që 

Kelqyrë, i perlaqësuar prej Avv. Adha- kanë të dr .. jtë kundershtlmi dhe listat 
midhit, banues në Permet elekturale janJ mv .irun ne datën 3-6-29 

K u n d r a' dhe zdhjedhjet janë bere me datën 
Të paditurvet Azi-:, Elrnasit, Hi- 10-6-929 e nuk e panë të perbame 

san Rystemlt banues në Kelcyre se. kooform si mas nenit 32 të ligjit Ka, 
lim Ademit banues në Ribanj, Taqe iuod~_risë, andaj. si mas. prlcclpavet të 
Dhimarkut dhe Koço Xhanit banues pergiithëshrne të zgjedhjeve kësodore, 
në katundin Brczhan. 1 u vendos a .• htu siç është shenuar me 

Sot me daten 25-6 929 dha ketë: i sipër dhe kështu u shqyptua sheshazi 
V e O d i m i Permet me 26 6 929 

Çështia si u mentua, u vendos a, i Kryesekretari Gjyqtari Paqtues 
nullimi i zgjedhjevet të anëtarëvet të i M. Riza (d. v.) D. Gina (d, v.) 
katundarisë Kelcprës bamuna me da- i Vërtetohet niesla me origjinalin 
tën 10 6-929 tue ju ngarkue lë padi- i d~e banimi i të paditorit Selim Ade. 
diturvet spenzlmet giyqore dhe tO fr. l mit nga katundi Ribanj nuk i dihet, 
ari honorar avukatorm në favor të Av. i kopja e akt gjpkimit në fjalë për të 
Adhamidhit. hy veodim për të paditunif zenë vendin e komuniki-nlt në bazë 
Taqe Dhimarkon e Koço Xhanin e i të nenit 502 të Shtojcës li. të P. C. 
Azis Elmazin është i kundërshtushme : çpaliet në fletoren Zyrtare dhe nië 
dhe i diktushme dhe Hasan Rystemin · kopje! ngjitet në korlcorin e gjyqit 
e Selim Ademin vetëm i dlktushme. Paqit Permetit tue i cakto të paditu- 

A r r ë s , n a t rit oje muaj afat për te p·_:rdorur mje- 
Sepse: Në gjyqin që rrodhi botë- ter ë diktimit që prej datës botimit 

nisht e faqe (paditësit shuhet një fj~l~) në fletore. 
Z. Adhamidhit si Përfaqësues i anës i Permet me 28 Gusht 19.29 
paditëse _Islam Kticprës dhe të padi- /: G yqtlri Paqtues 
turvet Hasan Rpstemit banues ne Kël- Shtppshkuoja «Nika], Tirane 

,, 

,, · Hanë ., " ,, 
2. Por ofertat me zarfa të mbyllura dhe formalitetet e tiera të garan 

• els të Kompioneve (mostrave) konkuruesat detyrohen t'i paraqesin pranë 
. loteodancës PergJithshme para datës 18 Shtatuer, 

3. Prej datës 18 Shtatuer Komisjoni Permament shqprto.i ofertatat e 
paraqituna me zarfa të mbylluna dhe mbi ofertën ma të vogël e venë bazë 
t' adjudikatës të hapët e cila vazhdon deri në ditën e fundit të shi-les defi.' 
nitive të shenueme këtu nalt për se'cilln Qender. 

4. Të gjitha konditatë e tjera të çpalluna në Fletoren 
dalë 18 Korrik 1929 qendrojnë në fuqi. 

Konkuruesat do të kenë parasyshë edhe fornitaren 
bimisht nut qe çpallun ne fletoren e siaër- men dun. 

Vendim afati për t'aratisuii' I muar .prei z. z: ~t~vish Gines, ?iyq 
Mbas'i nuk asht zanun Zef i biri I tar Paqtuës Dh1mttri Papa S0tlr11, Se. 

Gjet Doçit banues Armolle që pande- , kretar. 
het se me' d. 31- 8- 928 ditën e Prem. ! Per me shique padinë civile të re- 

.. . . ' ! gjistruar në regiis.rin themelor të çe- 
te ka vrarë te qujtunin Mud Sul Da- ! shtjevet civile në Nr. 182 të vjelit 
çio atmolta, Kryetaria e Gjyqit të ! 192:-1, ngritur 
Shk. I, Dibrës që pre] datës shpalljes 
te Këti vendimi të pandehunit për 
meaduo i nepet dhetë ditë flfat, për 
u prezanhte para gjpqit. Në qoft se 
nuk i paraqitet gjyqit mbrenda keti 
afati vërtetohet se nuk don me ju 
bind ligjës, dhe kështu ka me 11 shi 
kue giyqi ne mungesë, kanë me ju 
rëzue të drejtat civile ka me ju sik 
vestrue pasunia dhe me as njt mënpr 
nuk ta me pasë un drejtë ankimi mbi 
veprimet e bamuna. 

TE aiiJb .,:fendarmet e policit janë 
të detyruem me zanzjen e tij. 

Për Iotësimin e · veprave" të për 
menda '._i ashkrue Prosuroriës dhe 
ne mbësbtetie të nenit 37 J, 312 të 
procedurës penale shpallet ky vendim. 

Peshkopi më 31-8-929 
Gjyq. Pilluer 

A.KT GJYKIM 
N' Emea të Nalt Madhënisë Tij 

Zogut I. 
Me vullnetin e popullit 
M.bret i Shqiptar~ve 

Gjyqi Paqtues i Permet D. C. for. 
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Vj eti i VIII. 

MBRETNl]A 

etorja 
Nr. EO 

SftQIPTARK 

Zyrtare 
~ 

Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 
~ ---:::::-:-cz;:;; . -· . --- - ~ 

PAJTIME: për. nji. mot Ir.ar 12 në ·11 Drejtimi: Drejtoria Fletore1Zyrtare Ir NjJ copë e javës fr, ar 0.2S: uji copë 
Shqipni ; fr. ar 20 Jasht:11 T I R A N , e Jav!s s~ ltalueme fr. ar 1.00 

PERMBAJTJA: \ Si ndigjoj dhe pelq.] vendimln e 
Dekret Ligjë mbi përjashtimin e emf- / Këshillit Mlnistrur me datë 5. Ylli. 
grand:ve liga e tretëta edhe për vie- / 929. 
un 19,.9,. . . . . . . : D !! K R E T O N 
Dekret L1g1i! mbi zgtattnim e afatit I 
për perjashtimin nga taksi doganuer I Aprovimin dhe zbatimin .. e Dekret- 
të misrit. li_gjit mbi perjashtimin e emigrandëve 

Dekret.,Ligjë 1 edhe për ketë vjetë nga e tretëta e 

M . . h . . . I tokës. 
bt perjas timin e erru- /' 

grandëve nga e tretëta edhe . Z O G. d. v, 
p, r vjetin 1929 j Tiranë 22 Gusht 1929 

· Dekrcu-Ligjëi 
Mbi zgjatinim e afatit për 
përjashtimin nga taksi do 
ganuer të misrit qi duhet 
importuc për nevojat e ba 
norve të Prefekturav 

Art. I. Emigrandët e msiaruem 
ndrr tokët shtetnore qi kanë kalue të 
tri vjetet si mbas art. 5 të ligjës s' 
ernigrandëve. perjashtohen edhe për 
vjelin 1929 nga e tretëta e tokës që 
u asht dhanë me kohë prej qeveris. 

Art. 2 Kjo dekret li~jë hyn në 
fuqi qysh nga data e shpalljes në Fle 
toren Zyrtare. 

Art. 3 . .Ministria e Flnancavet asht 
e ngarkueme me zbatimin e ksaj de- I 
kret-ligië. 

Dibër e Kosovë 
Art. 1. 

Afat' i treguem n' art. I. të dekret 
Kryeministri e Ligjës me datë 26·1· 1929 për sa i për- 

Ministri i P. Mbrendëshme: ket Prefekturave Dibër e Kosovë, 
K Kotta d v. . 5 v· sh t I ë . . . · zgjatohet deri më 1 [es e r 

Ministri '. Dreitësis : 1929. Misri nder këto dy Prefektura H Delvma d. v. 
· Ministri i P. të Jashtme: , do t' importohet vetëm nga portat e 

R. Fico d. v. I kufinit toksuer. 
Ministri i Arsimit e i Art. 2. . 

Zev. Ministri Financavet I Kjo Dekret-Ltgië hyn në fuqi qysh 
A. Dibra d. v. prej ditës së shpalljes në Fletoren Ministri i P. Botore: 

S. Vuçitërni d, v. 
Min ls tri Ekonomis Kombëtare 

Musa Juka d. v, 
ZOG U I. 

Mbreti i Shqiptarve 
Mbi proponimin e Kryeministris 

Nr. 2075· I datë I O. 8. 29. 

Zyrtare. 
Art • .3. 

Ministrija e Financave! ngarkohet 
me zbatimin e kësa] Dekret-Ligie. 

Kryeministri e 
Min. i P. Mbrendeshme: 

K. Kotta d. v, 

.Ministri i Drtjtfsis: 
H. Delvina d. v, · 

Ministri i Arsimit e 
Zav. Ministri i Financavet 

A. Dibra d, v. 
Mnistrt i [konomis Kombëtare : 

Musa Juka d. v. 
ZOGUI. 

Mbreti i Shqiptarvet 
Mbi proponimin e Kryeministris 

Nr, 322-Vl datë 26·V1II ·929 
Si ndigio] dhe pelqe] vendimin e 

Këshillit Ministruer me datë 23·VI11·29. 
DEKRETON 

Aprovi.nin dhe zbatimin e Dekret 
Ligjit mbi përjashtlmin nga taksi do 
ganuer 1ë misrit qi duhet importue 
për nevojat e banorve të Prefekturave 
Dibër c Kosovë. 

Tiranë, me 4 Shtatuer 1929. 
ZOG d. v, 

Kë!shilli Ministruer 
Mbi regjistrimin e Z. Jusut 

Strazemirit si shtetas 
shqyj ta. 
VENDI.M 

Nr. 777 me 3.IX.1929 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotëshme të mbaitun nen krye- 
sin e Z. Kcstaq Kotta Kryeministër/ - 
Ministtr i P. të Mbrendëshme e Za.'ti; 
Ministër i P. t~ Jashtme, me anejarë 
ZZ. Hiqmet Dclvina Ministër i Drej 
tësia, Abdurrahman Dibra Ministër 
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Arfsimlt, Mi1to Tutulani Ministër I 
Financave, Sati Vuçiterni M'nistër i 
P. Botore, Musa J uka Ministër i Eko 
aomis Kombtare, tue pasë në bisedim 
shkresën Nr. 651 datë 2.IX.929 të Mi 
nistris P. të Mbrendëshme me të cl 
lën kërkohet nënështetsi 1 Shqiptare të 
z. Jusuf Strazemiril nga Dibra e bl· 
nues ne Tiranë, vendosi t' au·orizohen 
Zyrat kompetente me bamë gjithë for. 
malitetet e nevojëshme mbi regjistri 
min e tij në nënshtetësin Shqiptare, 
mbasi aji gëzon gjithë cilsit e lypu 
na prej ligjit për këtë qëllim. 

Sekretar i Përglithsht m 
T. Selenica d. v. 

Mbi Rregjistrimin e z. Hamdi 
Zaimit 

VENDIM 
Nr. 782 me 3.IX.929 

Këshilli Ministrner në m ble dhjën e 
tij të sotëshme të mbajtun nën kryt. 
sin e Z. Kostaq Kona Kryeministër, 
Ministër i P. të Mkrendshtm e Zav. 
Ministër i P. të Jashtme, me anëtarë 
ZZ. Hiqmet Delvtna Mini :U i Dre] 
tësis Abdurrahman Dibra Ministër i 
Arësimir, Milto Tu1ulani Ministër i 
Financave, Sati Vuçiterr i .Vlinistrë i 
P. Botore, Musa Juka MiJistër i Eko 
nomis Kombëtare, tue pasë a ë bise - 
dim shkresën Nr. 657 datë 3 IX.929 
të Ministris P. të Mbrendësh me me 
te cilën kërkohet nënshte ts ia Shqip 
tare te Z Hamdi Zaimit, lindun në 
Gjakovë e banues në Shqipni, vendo. 
si t' autorizohen Zyrat kompetente me 
bamë gjithë Iormalitetet e nevojshme 
mbi regiisrrimin e tij në nënështetësin 
Shqiptare, mbasi aji gëzon gjithë cit· 
siet e lypuna prej ligiës për këtë që 
llim. 

Sekretari i Përgjithshëm 
Mbi Internimin familjes ush 
tarit aratisun Oani Qerim 
Vendim Nr. 731 date 22.Vlll.929 
Këshill] Ministruer në mbledhjen 

e. tij të sotshme të mbaliun nën krye- I 
sin e Z. Kostaq Kotta, Kryeministër 
e Ministër i P. të Mbtëndëshme, me I 
antarë Z. Z. Hiqmet Delvina, Minis- j . 
tri Drcjtësis, Rauf Fico, MJnistëri P. 1 Vdnd1m Nr 732 më za.vm 9_9 
Jashtme Abdurrahman Dibra, Ministri ! Këshillt Ministruer në mbledhjen 

I .. h 
Arsimit, e Zav. Ministri i Financavet : e ttJ të sots me të mbajtun r.ën krye- 

' I • Salih Vuçiterni, Ministri I P. Bo·ore ·: sm e Z. Kostaq Kolla, h.ryeminisU!r 
Musa Juka, Ministri i Ekonomiës Kvm: i e Ministër i P. të Mbrëndeshme, me 
bëtare, mbi proponimin e bamun me ! antarë Z Z. Hiqmet Delvina Ministri 
shkresën Nr. 5849 datë 20 Vlll.929, të i Drejrësiës, Rauf Fico Ministri P. j ssh 

, tme, Abdurrahrnan Dibra, Ministri i 
Arsimit e Zev. Ministri i Financave! , 
Salih Veçiterni, Minislti i P. Botore 
Musa Juka Ministl'r i Ekonomis Korn- 

Ministriës së P. të Mbrëndëshme, ven 
dosi t' autorizohen zyrat kompetente 
me internue në Berat familjen e ush 
tarit t'aratisun të qujtunlt Qani Qerim 

Mbi Internimin e familjes 
ushtarit aratisun Dhimitër 

K. Face 

~ ekretar'i Përgjithshëm 
T. Selenica d. Y. 

. bëtare, mbi proponlmin e bamun me 
nga katund~ B'.c~.'.ë ?arkut të Korçës, I shkresën Nr. 5850 datë 20 Vili 929, të 
për sa kohë qt &Jt t iu dorëzohet au. 1• M' . t · ë p të Mbr" d11 h d , , trus ris . en es me, ven o- 
toritetevc kom. etente për të kryem i si t' autorizohen zyrat kompetente 
sherbimin ushtarak : . L h · • ·1· · : me tnternue në us me r am: Jen e 

Sekretar'i Prgjitshëm: ! ushtarit aratisun .e quitunit Dhimitër 
T Selenica d. V ! K ~ L . B t" K ë · · : osta r-aco ng:i sgta arçe " ore s 

Mbi rregjistrimin si shtetes] për sa kohë qi aji tiu dorzohet auto- 
shqiptar të Z Dr. Hugo j riteteve kompetente për të kryem shër- 

Raduch I btmln ushtarak. 
Vendim Nr. 773 me datë 30.VIII.929 I 

Këshitli Ministruer në mbledhjen I 
I 

e tij të sotëshme, të mbajturi nen I 
kryesin e Z. Kostaq Kotta Krpernints- j 
tër e Mioistr'i P. të Mbrendëshem e I Mbi përgjigien e drejtime 
Zev Ministr'i P. të Jashtme, me an- !' 
tarë. Z. Z. Hiqmet Delvina Ministr'i i 
Dreitësis, Abdurrahman Dibra Minis· : 
tr'i Arëslmit, Milto Tutulani Minstr'i 
Financave, Salih Vuçiternl Mini~tri i 
P. Botore, Musa Juka Ministri i Eko 
nomis Kornbtarë, tue pas në bisedim 
shkresën Nr. 61 o-I datë 24 Vlll-929 
të Ministris P. të Mbrendëshme me 
të cilën kërkohet reglistimi në nensh 
tetsin Shqiptare të Z. Dr. Hugo Ro 
duch, nënshtetas Gjerman e banues 
në Tiranë, ver.dosi t'autorizonen zyrat 
kompetente me bam! gjithë formalite 
tet e 'nevojshme mbi regiistrimin e 
tij në nënshtetsiën Shqiptare. 

Sekretar i Përglitshëm. 
T. Selenica ·d. v. 

KTyeministria 

ve private 
Me hidhrim po konstatojmë se 

kundra dispozitave të Statutit The· 
meltar dhe me kundërshtim të plotë 
me urdhnin e këtushëm Nr. 2046 datë 
30·V11·9.c9 shumë zyra drejtimeve pri- 
vate nuk po u përgjigjen fare dhe 
t' interesumve nuk po u njoftojnë për- 
Iundimin e drejtimit të tyne. 

Gjith klo munges në veprim du· 
ket dit për ditë dhe n' aktet zyrtare 
të cilët sa do qi i drejtohen prej nji 
autoriteti një zyrje shtetnore kjo nuk 
interesohet për të njoftuar p;rfundimin 
dhe sa do qi kalon nli kohë tepër e 
giatë pa u bërë dy tri herë përsritje 
zyrave kompetente nuk kujtohet fare 
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se akti qi asht drejtue pret nii për- pranojë nder te dhe elemente qi nuk cilësiët e lypuna prej ligjit dhe dish- 
gjf gte pozitive a negative. zotnonin ketitetet e duhuna por sot roj në me u emnue në sherbime të ti- 

Përsritjet qi ka bërë kjo Kryesi kjo nevojë asht zhdukun dhe e lemen- lia i shtrohen nii konkursi. 
në disa dikastere në ditët e fundit tet e pa zot do të rarnplasohen me Neni 2. Konkursi do të bahet për 
dishmojnë se kjo mungesë e toleranc djemë të rij që kanë mbarue univer- para Këshillit të Dreitësiës të vendit 
në veprim vazhdon jo vetëm në qar- sitiete e lycena qe kështu të kryhet në qendrat e çdo Gjykate të Shk. I, 
ke por dhe në zyrat qendrore. ml! zotsi barra shume e randë qe u dhe për ata të Gjykatës së Diktimit 

Për t' i prerë hovin ksaj indite- përket autoriteteve komunale. Lutemi dhe të Kryeprokuriës së Shtetit për- 
rcnceje të nëpunsave responsabel prandej bani çpalllet e duhuna para Këshillit t! Diktimit. 
urdhnoi në mënyr të preme se ktel e dhe jepni të kuptojë kandida- Neni 3. - Ata qi aishroinë me 
tutje çdo zyrtar, qi nuk i përgligiet tëve për këta nepunsi se deshire e marrë pjesë në konkurs detyrohen të 
një drejtimi ose nuk njofton përfun- tyne në asnii meoyrë nuk mund të paraqesin Prokurorles së Shtetit të 
dimin e një akti dhe provokon për- plotsohet pa patur kalitetet e pakten dy ditë para konkursit: 
seritien e zyrës dreltuse do të ndesh- plota qe kerkon ligji kornunavet dhe a) nji lutje të shkrueme me dorën 
kohet në mënyrën më shembllore dhe pa u hapun vend për emnimin e tyne. e tyne ; 
vonesa në ka shkaktuar damtimin e j Gjithashtu urdhnoni Nenprefektat dhe b) jetëshkrimin e t,ne të vërte- 
ioteresavet "personale ose shtetnore inspektoret e komunavet t'i spin fund I tuem dhe të shkruem me dorën e ty. 
këta do të çdamohen duke u dërguar taktikës së gabuar që kanë ndjekur ne të mbështeturi në dokumenta zyr 
shkaktari në giyqë për dënim si deri sot duke pro pozue herë pas he - tare. 
mbas dispozitave ti! qarta të Kodit re transf. rimin e personalit të kom u · c) ç~r,itikatat shkollore ose kople 
Penal për sa i përket o meti mit në de· nave për arësve pa· zotsi]e, gja e cila të tyne të vërtetueme rregullisht; 
tytë dhe damtimit të provokuem nga jo vet.m asht qesharake, por cenon ç) çertiftkata të Zyrës së Gjendjes 
ky emetim. dhe dispozitat e ligjit mbasi njl nëpu- civile me fotografiën e tij mbi shte- 

Kryeministri oës që nuk asht i zoti per të krye tësiën dhe datëlindjen e tyne; 
K. Kotca d, v, nji detyrë në nji vend të Shqipnis vjen d) çertiftkata penaliteti nga Preku- 

----------------1 vetiut se at detyrt nuk do të mund roria e Shtetit të vendit ku do të she. 
Ml p Mb d h m'e pt tsue edhe në vendin për. ku n~het dhe n~ _se gëzon të drejtat cl- 

n • • ren 8 mel kerkohet m'u translerue. Shpresojmë vite dhe politike 
Mbi disa propozime për ne-1 se këtij anormaliteti do t'i epni fund dh) raporti nga mjeku zprtar, mbi 

dhe nuk do ti! përsritni propozime të gjendjen shëndetsore të tyne, dhe 
ktilla; por për ata nepunësa të kornu- c) çertifikatë nga komuna ose ba- 
nave qi me ndergjegje të plotë kon- shkia e banimit të fundit të tij 
statoni pa zotsin e tyne të na propo- mbi sjelljet dhe moralin. 
zoni pushimin e menliherëshem. Neni 4. - Ata nga nëpunëset e 

28. 8, 29 përmendun në nenin I të kësaj rregu- 
Horde që nuk kanë me paraqitë në 
kohë dokumentat e përmenduna në 
nenin e sipërme nuk pranohen në kon 
kurs dhe pushohen nga puna. 

Neni 5. - Ata qi pa arëspe të 
zhustifikueme nuk marrin pjesë në 
konkurs, konsider ohen dorëheqës dhe 
me nji herë largohen nga sherbtmi. 

Arësyeja çmohet prej Këshillit E 
perm Gjyqsuer. 

Ata që për arëspe të zhustifikueme ~ 
nuk marrin pjesë në konkurs, i shtro- 

pun si 
Nga drejtimet e shpeshta që po 

na bahen nga propozimet e disa Pre· 
fekturave po konstatojmë se dispozi 
tat e neneve 23 e 24 të ligjit komuoavet 
nuk janë kuptue fare dhe kështu për- 
sona qe nuk kanë asnji cits! nga ata 

, qi shenohen në nenet e sipërme, po 
propozohen për Kryetar e sekretar ko- 
munesh, gja e cila natyrisht nuk me 
rret para sysh po provokon damtlmin 
e t'interesuemvet që vijnë dert këtu 
dhe ngjalle mentalitetin për nepunësi 
dhe t'atpne qe nuk kanë asnj i nza ci · 
lsiet e kerkueme, Noose nevoja 
e ngutësh me para se të vehesh në 
veprim ligja e kornunavet e detyroj 
ket Ministri të hapi oji kurs dhe të 

Ministria. e Drejtsis 
Rregullore 

Mbi provimin për Kryese 
kretar dhe protokollist- 
kopistave të Gjykatave 
Neni I. Giithe Kryesekretarët, se 

kretarët dhe preto .. ol.ist- kopistat që 
para shpalljes të ksaj regulloreje 
ndodhen në shërbim sidhe ata qi kanë 
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hen nji konkursi tjetër, përpara Kë 
shillit të Diktimit mbi thema të cak 
tueme prei tiJ. 
Neni 6. Ditën dhe or; n qi ka me u cak 
tue për provim kandidati d. lyrohet të 
prezantohet në sallën e Gjykatës Shk. 
I. ku asht drcitue, dhe ata të Diktimit 
në Sallën e Gjykttës së Diktimit. 

Neni 7. - Për të marrun pjesë në 
konkurs kandidatëve Ministria e akor 
don tri ditë teje. 

Neni 8. - Ç .o kandidat mesa të 

nda afatit të caktuem në nenin 12. 
Neni 14. Kandidatëve masi të kenë 

krye punën e vetë pa vue nënshkri 
min ose tjetër shenjë e mbytlio në nji 
pllko që u dor-zo'iet nga komisioni 
dhe mbrenda në këtë pliko mbyllin në 
në ji pliko mbrenda në këtë pliko 
të ve çantë ma tt vogël nii letër të 
pështjellë më katërsh ku shenolnë em· 
nin, rnbiemnin e atit dhe banimin. 
Plikot duhet të mbyllen mirë me z ankë. 

Pltkua qi përmban punën sidhe 

përpara Këshillit dhe ay që në provi 
min me shkrim ka fitue të p~ktën 15 
pika përpara Këshillit të Diktimit 
dhe 20, 25 ose 30 pika përpara Kë 
shillit Epërm Gjyqsuer, kur ky for 
mohet prej 4, 5 ose 6 vetash, dekla 
rohet fttu( s, 

Neni 21. Në rast qi ndonjeni prej 
shkrlmevet të jetë krejt ose pjesërisht 
i kopjuen prej ·ndonji tletër kandidati 
de klarohet humbës dhe në rast qi 
nuk dallohet seicili prej të dyve ka 
kopjue prej tjetrit hu nbasin q~ të dy 
provimin. 

Neni 22. Në rast njisie votash mi 
dis Kandidatëve në shëbim dhe kan 
didatëve të jashtëm, proferohen kan 
didatët qi ndodhen në shërbim. 

Kandidatët ftronlës të tjerë mund 
t'emnohen në nji vënd tjetër. 

Neni 24. Kandidatët qi humbasin 
në provimin emërohen në nji dtiyrë 
tietër simbas zotësiës ,yne ose pusho, 
hen nga puna 

Neni 25. Listat e firuesve boto 
hen në Fletoren Zyrtare. 

Neni 26. Ata që humbasin provimin 
nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në 

" konkurs tjetër për atë d. tyrë që ka 
dhanë provim, pa kalue nji vjet dhe 
ay që humbet, për herën e dytë s'mun 
det me marrë pjesë ma në konkurse 
t~ tilt. 

Neni 27. Kjo rregutlorre hyn në 
Iuqië qysh prej datës së sotme. 

Tiranë, 10 Shtatuer 1929 
zav. Ministri i Drejtësiës 

Ministri i Arësirnit 

[et e mundun do tti vehr t '~ tavolinë I pliken e mbyllua me oruntn e kandi 
të Vt çMtë dhe do t'i dorëzohet prej datit mbasi të mbyllen si ma nalt i 
Këshillit letra ku do të shkruei the- I dorëzohen Këshillit, i cilti mbasi të 
men; letra do të jetë e nënshkruerne, shënojë ditën e dorëzimit i vulos me 
në krye prej Këshillit dhe e vulosun I vulën e Giykatës dhe me dyetl të I 
me vulën e Gjykat"s Shk. I. dhe për I kuq. 
ata të Diktimit me vuleu e Giykatës 
Diktimit. 

Neni 9. Në pranië të kandidatëvet 
çetet plikua e Minis!riës së Drejtësiës 
qi përmban themat e progatituna prej 
Këshillit Epërm, të cilat u diktohen 
kandidatëve, 

Neni 10. Në sallën e caktueme per 
provim për veç kandidatëve dhe këshi 
llit askush tjetër s'ka të drejtë me hye 
mbrenda dhe Këshilli asht i ndaluem 
në vazhdim të kor, kursit t'u jep shpje 
gime kandidatëvet, të citët janë të 
ndaluem të merren vesht dhe me -njeni 
tjetrio. 

Neni li. Kacdidatët kanë të drejtë 
me mbajtë me vedi kodet, tigjat dhe l 
Dekretet e Shtetit, por janë të nda 
Iuem me mbajtun çdo libër ose she 
nim tjetër, 

Neni 12. - Provimi vazhdon tre 

Neni 16. - Plikot e mbyltun, ba 
shkë me dokurnentat që përmenden 
në nenin 3 me nli listë të veçantë dhe 

• ojl procesverbal të provimit përcillen 
po atë ditë që mbaron provimi Mini 
striës së Drejtësiës, posë atvne të Dik 
timit qi shqyrtohen prej Këshillit të 
Diktimit 

Neni 17- Ministri e Drej ësiës pli 
kot qi përmbajnë provimet ja_ f'&ra~h 
tron për shqyrtim Këshillit Epërm Gjy· 
qsuer, i cilli mbrenpa dhetë ditëve 
detyrohet të mblidhet dhe t'i shqyrtojë. 

Neni 18. Kandidati qi në akt pro. 
vimet ase në plikot që përmban këto 
shënon e:nnin ase ndonii shenjë tjetër 
rëzohet nga provimi dhe në qoftë në 
punës pushohet pa u shqyrtue provi- 
met. _ 

Neui 19. tue u ndodbun gati gji- 
orë. por me vendim të Këshillit mun- I thë piestarët ·e Këshilli! çelen plikot · t< O P J E 
det të zgjatet dhe nii orë tjetër. j qi përmban emnin e kandidatit pa e TE LEG RA M - Q A R K U E R 

Neni 13. Nuk pranohen në provim çelun secili nga piestarët e Këshillit Prokurorive dhe, Gjykatave 
kandidatët mbasi të ketë Iillue këndi- I shënon notën me shkr m dhe me shi- Në bazë të nenit 53 të Ligiës mbi 
mi i themës dhe përjashtohen nga -pro- Irë tue disponue secili prej pjestarëve organizimin e Dreitësis dhe rregullo· 
vimi ata qi kapen tue u konsulltue ti! komisionit dhe pika. res përkatëse që impostohet • gjithë 
n:e libra ose shcnime të tjera pos :1- Neni 20. Mbasi të mb aroië shqyr- Kryesekretarët, Sekretarët, Protokulist 
tyne qi përmenden në nenin. IL ashtu timi i gjithë provimeve: çelen plikot I Kopistat qi ndodhen në shërbim i 
dhe ata qi nuk dorëzojnë punën mbre- qi përmbajnë emnat e kandidatëve; shtrohen nji konkursit. Në konkurs 
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uue në tilla Nënpusina, Për paraqitjen I re që vërteton aftësia e ofruesit për 
tën e Shk. Irë në të cilën mvaren, e dokumentave të interesuemit të drej- te: kryemit e punve n' apalt që do të 
Për kët qëllim u akordohet nga tri tohen për spiegime në Prokurorit marri dhe prej listës së punëve të 
dit leje gjith atyne qi ndodhen ne dhe në Gjykatat Paqru.se të cillavet krperne prej ofruesit tu: u bashka· 
shërbim Konkursi për Sekretar"! bu- sot u irnpostue rrugullot ia mbas të lidhë vertetime. e ko laudos a të krye. 
het me 22 të vazhduesit. Të g thë cillës duhet të konlormohen të glith. I mit e rregullshëm. 
Kryesekretart, Sekretarë, dhe kopist •. t Nii kopJe e rr-gullores te ngjitet në b) Prej nii Dishmi]e ,ë Mioistris 
e Diktimit, Krpeprokuroriës Gjyqeve sallën e Gjyqit për me e pas un pa- së Punëvet ~o tore t· t' autoritetit të 
të Shk. Irë, Prokurorive, Gjvkatave rasy-sh të gjith. Prefekturës së v-ndit me të cirlën 

Themat e provimit u irnpos'ohen. verteton se ofruesi ka qenë në vend 
Zav. Ministri i Drejrësiës ku do të kryehet vepra për me i kë- 

!Vlinistri i Arsimit. qyrë gjendjet. 
A. Dibra d. v. c) Prej nii dish mis së Dispozitës 

r 

së ~arancis (shif s~sien e prrkatshme 
si mbas listës së sipërrne.) 

· Garanciia mund të b ih.: : 
a) Duh p'ng11e të drejtat të ti 

kulduern» dhe te pa bit <tu-me që 
mund të ketë me marë nga Snteti, 

b) Duke pengue pasonin e ti] për 
Sioërrnarrëie deri në 50.000 franga 

. ari. I c) Tue depozitue të holla. 
d) Me nli IPtër garanciie të nll 

·ct I Banke të nioltun prei Q -ve ris e që t em 
. . .. vepron në Shqvpnt. a) Përjashtim nga pagesa e indem- 1 . .. hi' h b' d Depozita do te s rro et m as a • nitetit për xanien e përkoiëshme të dh d ,t 

. . . [udikaclonrt të bam'! ~ në ç o rase tokave për të ngr- hu nu e kantierë- b 
1. 
t 

1.. 
I 

.. 20 dite mbas datë, s6 ver a 1 e çe • 
vet, për shpërngulje të p rkohëshme . f .. .. të Ji'th . . . , . jes së skedave të o wes per gf 
të rrugave e të rriedhievet t ulnavet . k d .. b · diu .. . . ato ofruesa q~ nu o te m estn a • 
për çeljen e guror~ve P'~. me. nxJer~ Jikafarë. Depozita do të ndalol:et ve· 
landën, guroreve per gure, për zhuri . Si ë • që do 1s. mbe . tern për tp rmarrien "' - 
për ranë a për landë t~ riera SI ~u!!~ sin adiudikatarë mbassi depozita për- 

H! Qeveris Shqiptare. I· a tjetër, mbassi indernnitete të tilla 1 ba d ë ien për të kryemit e 
I .. d të m an or zan 2) Dokumentar e apa tes mun ngarkohen Qeveris Shqip are. . . . . " ër zbatimin e 

shtlen pranë Ministris së.· Punëv~ Bo-1 b) Përjashtim nia takt sa Dogano- m~rë të. punime~ ... " P .. 
tore ku .duhet të shlwjn~ ofrue~tt për re për impor inin dhe eksportimin e përshkrim:v~ I~ kontratës. ., .. 
me i kqyrë tue uasë per detyrë edhe . dh 1 ë - . h e) Pre] listës së veglave dhe le ' maqrnave e veg ave t ncvoJs me _ .. 
me vue nënëshkrimin mbi nji fbc .. . k . . ë ba .. të maq'nave që do të përdoren ne pu- . . .. .. per të ry:m!t e pun1meve·.n •• 1:e . .. . .. . .. , . 
të veçantë në sheni se 1 kane kqyre . . .. , . . .. net e qe do të J. ne pro nest t ofruesit 
pse pa nënshkrim të tillë ofertat even- j ltstave qe do l 1 ~a:aq~ten dhe do_ te I tue tr gue dhe vendin ku gjinden. 
tuale të tyne nuk do të pranohen. vistohen nga Ministria e Punëve f) Prej nji dish mije të oji Ban ke 

2) Në përpilimin e ofertave ofrue- Botore. . . , 1 .. clllën komisjoni adjudikues Ii- 
) O ~ d h t ·· • ·· të me e · si duhet të marrin parasysh l-htësic- 4 renat u e re Jere c patue- . . t l ·1 tin 

t • . ton besimin tue garan uc senozt e nat që u ipcn nga ana e Qeveris me me dokumentar c posht shcnue- . ' . . . 
1 
ibi 

.. • · dhe moralitetin e ofrusit e të so vi 1· Shqiptare të tregueme ma posh te : me· 

mund të marrin pjesë dhe cili-do 
tjetër qi ka c.lsiët e Iypuna pre] li 
glës. Kcnkursi do të bsh-t në Gjyka. 

Hetuese, dhe Paqtuese i shtro'ien de· 
tyrisht provimit mos marrja pies ë në 
të cillën ka me u konsiderue si dorë 
hiekës. Qarkorja e sipërme të shpa- 

!let rregul -ishr për me m rrë pjesë 
dhe të tjerët qi dish-ojnë me u em- 

Ministria e P. Botore 

Objekti: 
1) Ndertim i Shkollës 

Garanci ja 
Ven aë shpalli e për paksim Botuer : 

Profesionale në Korçë. 
2) Ndertim' i Shkollës 

4.600 

Profesionale në Gilnckaster 
3) Ndërtim' i Shkollës 
Profesjonale në Berat 
4) Instalimin e stacjonit 
Zooteknik në Selenicë. 

2 600 

3,400 

12.000 

Konditat e shpalljes [anë : 
1) Pagesat [anë të garantueme me 

huan e 50,000,000 fr. ari që Qeveria 
Shqiptare ka kontraktue me Shoqnin 
për zhvillimin Ekonomik të Shqppnjs 
(S. V. E. A.) e cila ka depozitue ka 
pitalin pranë Bankës Kombëtare 'lë 
Shqipnis, ku giindet në drspoziclon 

Data e marries sofertës 
30 Shtatuer 1923 
(10 para dreket . 

idem 
idem 

idem 

a) Pre] oji dishmije e nii Admi 
ni strimft Qeveritarë për vepra Boto - 
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6 FLETORJA ZYRTARE 13 Shtatuer 1929 

litetit të tijë ffnancjare karshi randësis 
të punës ofruesi do të marrin n' apalt. 

g) Prej lstës së çnimeve në fr. 
ari të tregueme me shifër e letra në 
tarifën e skemës së kontratës s' apal 
tës dhe të kërkuem në dok.rmenat e 
apaltës për çdo njisi punet ; prej llo 
garls përkatëse si mbas s isinavet të 
shenlueme n' ato doku menta për çdo 
sasi punet dhe prej shumës së për· 
gjithëshme të punëve e cilla shumë në 
praktik mund të ndryshohet mbrenda 
në kt:ifijt e kontratës. 

Në rasë që sipermarrësi bati nji 
zbritje në fund t' oh rtës mbi sh u men 
e përgjithshme me nil perqind/se të 
ç; mimeve t'ofrueme kjo zbritle i re 
ferohet të giith ç'mimeve unitare me 
proporcjonin respektive të tyne. 

h) Çë do oferte e bame n' emen 
të nii Shoqniës duhet me qenë ser 
ëieliun nga nji kopje autentike të do 
kumentave të trajtimit të Shoqniës. 
djith ashtu çë do oferte e bame n'e- 

përshkrimeve kushteve dhe klausolat 
ve të tregut me në dokumentar e apal- 

nxjerrjes n'adiudikate ndertimi i godi 
nes së Fidanishtes Tiranës e për ketë 

tes. I ishte caktue afati provizuer me 
6) Ofertat mund të bahen në nii f25- 8· 929 dhe ay deftnitivi mbas 48 

nga këto tri gjuhë: 
Shqip, Italisht, ese Frengisht, 
7) Paraqitja e oler.ave mun1 të 

bahet deri dlten •.•. (shif datën eca 
krueme për secillin vepër në listen e 
sipërme) ..•. pranë Ministriës së Pun 
ve Botore ase pranë Drejtimit të Ban 
kës Kombëtare te Shqipniës në Tiranë 
në tufe të mbyllua e të vulosun 
mbi të eillin do të cill-n do U! sheno 

het: Of:rt e Sip-rmarrje s.; (Emni),. 
Per të marrun pjese ...• (Emertimi i për 
katëshme i veprës) .... 

8) Ofertat do të çek. n në presen · 
ce t'olruesvet pranë Ministrië;; së Pun 
vet Botore e do të perpilohut verbali 
i veçantë që do të nënshkruhet edhe 
prej konkurrenteve. 

9) Adjudikacjoni do U! bahet për 
Komisionit adludikues mbaenda 14 

men të ndonji Shypije t@ veçante, ose ditëvet prej datës së vërbalit të çeljes 
të ndonjf Shoqniie kolektive, do t'je- skedave, tue zgiedhë oferten ma t@ 
në percjellun po prej të tilla kopjeve miren në çë do pikëpamje për. Shte 
auteotike të dokumeritave të Shoqnlës, tin Shqiptare e rue majtë para-spshë 
të cillat t' jenë të tilla që të tregojnë aispozlten e honvenclonit në bazë së 
përsonat e autorizueme me lidhë kon- cillës asht lidhë huaja e tregueme në 
trata n' emen të Shtppies ose të Sho- numrin 1 të ma parëshem. 
qëniës, se të Sh~qniës, se edhe ato qi \ Ministrija e Punvet Buto~e rezer- 
i referohen zbatimit të mirë të këtyne von të drejten të mos-pranoië oferten 
kontrateve e lë mund të kenë autori- ma t' ulët, ose edhe të refuzojë të gji. 
. tha ofertat, 

ztm me dhanë dëftesa të vlefta n' e. l I) Ofruest nuk do të kenë të 
men të Shtëpiës ose të Shoqniës, drejtë me ..• lypë shperblim edhe në 

1) Ofruest n' oferten e tpne nuk kjofcë se ofertat e tyne janë të pali 
mund të paraqesin kondita të tjera suna me projekte. 
dhe të ndryshme prej atpne cë janë 

1. 

T" në me 192 1ra e, . . . . . • 
caktue prej anës së Ministriës së Pun- Ek · K bt M. om. om are ve Botore në dokumentar e apaltit, 
dhe ato [anë t'obllguem me marue pu 
nimin e sipermarrun po o 'atë afat që 
asht shenjuem. 

5) Paraqitja e ofertës do të inter 
pretohet tpër sejcillin ofrue si pranim 
absolet dhe pa perjas htime të gjitha 

orëvet, Tuej kienë se n'atë datë nuk 
u çfaq a~n-ji ofertues, afati provizuer 
zgjatet deri me 18 IX-929 dhe av de, 
Iinitivl mbas 24 orëvet 

Prandaj i shtohet letër adjudikatës 
së ma parshme çka poshtreshtoheu 
Çemim I që ka me u clertue prej kon 
kurrentavet duhet të jetë "a Iorfait» 
(qesim) për t'u godit ndertesa si mbas 
planit ,' preventivit. 

Komisjoni për !ns 
talintin e nënunë- . , 

save në Kryeqytet 
Shpallje 

Komisjoni i posaçëm për instalimin 
e nëpunësave në Krpeqytet ka vendose 
qitjen n' ankand për ndërtlmir. e shtë 
pijave të nëpunësave te Krpeoytetit, 
prandei me anën e këss] shpallje i 
bahet me dijt t' interesuemvet se Ko· 
misjoni në fjalë pranon oferta me datën 
30 Shtatuer 929 n' orën paradreke. 

Konditat kryesore për marjen pjesë 
në këtë ankand janë : 

I) Dokumentimi i kapacitetit teknik 
e finaccjare për ndërtimin e 2S0-300 - shtëpljave nëpunësesh, - 

Shtëpiiat janë të kategorizueme me 
tic e të ndryshme prej 2 deri në 8 
dhoma përveç vjeksavet. Projektet 
mund të shifen prej t' interesuemve 
pranë Minis.tris së P. Botore, ose mund 
t@ paraqiten të reja prej ofruesve. 

II) Materialet e ndertimlt përlash- 
tohen nga taksat e ndryshme t' irnpor 

Mbi ndertesen e Fidanishtes' timit si mbas ligjit të posaçme.' 
.1: •• • •• I III) Pagesat per ndërtimin & këty- 

se Tiranes ne shtëpiiave garantohen prej Qeveris 
Në vijim _të shkreses Nr. 84-48, Mbretrore të Shqipnis, e për këtë prej 

d. 12-9,29 Ministris së Financavet. 
Në fletoren zyrtare Nr. 44, d. IV) Si afat pagese, caktohet prej 

12-8-929 ka qenë shpalle zgjatimi i nji kohe minimum për 10 vjet. 
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FLETORJA ZYRTARE 13 Shtatuer 1929 ~~~~~~~~-~~~~~~~- 
V) Çmimet do të bahen për dy 

lloj konstrukcionesh, si mbas pershkri 
meve këtu poshtë : 

Përshkrimi i punimeve 
Mënyra e zbatimit A. 

1) Të çilunit e gropave (Kati nën 
dhe) dhe i themeleve. 

2) Beton për themele (200 kgr.) 
3) Beton ndër kallype (250 kgr.) 

për muret qarkuese të katit nëndhë 
dhe të mureve ndasa. 

4) Beton i trashë, 1 O cm. trashë 
'250 kgr.) zbashku me nji të lyeme 
dyste 2 cm, trashë (500 kgr.) si dy 
sheme e katit nëndhë. 

5) Gjiriza nevojtoresh beton ndër 
kallupe (250 kgr.) dhe dystim (900 
kgr.) 

6) Mure tullash vendit për muret 
qarkuese dhe mure: ndasa. Muret qar 
kuese dhe ndasa të katit për dhe dhe 
të katit të sipërm do të jenë 25 cm. 
trashë. 

7) Mure ndasa të hells, 12 cm. 
trashë me tulla të zbbirueme. Kamina 
me tulta të djeguna mirë H. D. afro 
25t25 cm. 

8) Davanzali dritoresh dhe terrase 
balkonesh prej çe mentiet të dpstuerne 
(500 kgr.) 

9) Shkalla prej katit për dhe në 
katin e sipërm-Shkalla ordinare drujet 
çamit me parmak dhe dru vijues) cor- 
rimano) 

10) Shkalla prej katit nen dhe në 
katin për dhe. Shkalla beto ait (250 
kgr.) me dystim çernentiet (500 kgr.) 
si edhe me hekura mproitëse ndër 
ka nde. 

11) Shkalla të jashtme. Betonit (250 
kgr.) me dystim çementjet (500 kgr.) 

12) Tavane).» Tavane me trena 
dhe me mbulesa ndërmjetëse. 

13) Mbulese pullazesh.- Mbulsse 
pullazit me kushaki! (correr ti) dhe me 
tjegulla vendit. 

14) Ulluqe për kullimin e ujnave 

trashë me traverse lisit. [care (sherbet gëlqerjet). 
l 9) Derë kryesore të hijmit - 

drujet lisit 45 m]m trashë, niturë dhe montim I nevojtoreve alla 
20) Dperë dhomash në katin për turka (Hockkloseus) prej gizet heku 

dhe dhe në katin e sipërm. - Prej . rit të zmalluem. 
29) Të çumlt e të gjitha uiinave 

të shiut, gjysë rrethi, 33 cm. gjanë 
sie dhe gypa për kullimin e ulnava, 
I O cm. gjani! prej llamarinet hekurit 
të zinguem, s' paku 0,9 ml m trashë 
sie. Mprol . llamarlnet zingier s' paku 
0,7 mlm trashë. 

15) Izolim me karton asfalti i mu 
reve ndërmjet të themeleve dhe të co 
kolos, dhe ndërmjet të cokolos dhe të 
mureve në përpietle. 

16) Dhanje miatrijet e mbrendë 
ahme.- Dhanje mistrijet me dhaç çe - 
mentlet me gëlqere (150 kgr. cemento 
Porland ma 300 kgr. gëlqere mbi 1 
me. ranë) e mureve dhe e tavaneve 
të katit nën dhe. Tavanet dhe muret 
e katit për dhe dhe ato të katit të si 
përm do të mistrohen me dhaç gël 
qerret. (Ti! lyemit e tavaneve ti! bame 
me rrypa drrasash ~ ngushta ose me 
kallama, do të ndodhia tue i dhrnë 
mistria përsipër. 

17) Dhanje mistrijet e jashtme. 
Dhanie mistrijet me dhaç çementlet 
me gt I qere që të jenë i qindrueshërn 
kundrejt motit, tue i shtue dhe Cere 
sit. 

18) Dyc:rë nji kapakut dyste në 
katin nen dhe, drujet lisit 32 m/m 

dr .. [ët çamit 36 m.m trashë me 5 
mbushje. - Mbushjet (specchi) 18 
cm. trashë zbashku me fodera, mvesh 
je dhe prak deret, 

21) Dritore. Në katin nen dhe 
drujët lisit 32 m.m trashë me të gji 
tha vjekcat e tyne !ë merthyeme dhe 
me xhama. 

Në katin për dhe dhe në katin e 
sipërm : drujët tisit 36 m.m trashë 
me bordevela dhe shula përrnbrenda 
baskule me xhama të kjarët të llojit 
të parë. 

7 

22) Kornici dritoresh drujët tisit 
32 m.m trashë në katin për dhe dhe 
në katin e sipërm. 

23) Shtroje dyshemesh - Shtroje 
dyshemes me drrasa të :ngushta Pl· 
chtpine të vueme mbi trenat e drunit 
në të gjith dhomat, me perlashtim të 
banjos dhe të kuzinës, zbashku me 
cokolaturë dru çamit. 

24) Shtrojë me rrasa gur artit e 
banjos, nevojtores dhe e Kuzlnës, 

25) Mëveshje muresh në banjo, 
nevojtore e Kuzlnë Dhanje tri duresh 
vol me bojë për deri afro 1.50 m. 
nalr, 

26) Dritësore për mpro]e kundra 
motit - Ti! përbame porsi griti për 
jashta, drujët lisit. 

Kasha 40 ml m trashë 
Mbushjet 18 m.m trashë 
Zhalousijet 24 
27) Punime dhanje bolnash - Të 

lyemit tri herash i të gjith veprave 
të drujta dhe të hekurta si përmbren 
da ashtu prrlashta (Veprave të hekur 
ta u duhet dhanë dora e parë me 
minio) 

Pikturim i të gjitha dhomave dhe 
vendeve të katit nen dhe për dhe dhe 
të katit të sipërm në mëndprë ordi- 

28) Punime instalaclonesh - For- 

për t' u derdhë (kuztnë, sqolle banjo 
dhe nevojtore, ujina shiut) deri në gji 
riz (të ndertuemit e tij i përshlmë) 
(krye -katër shtëpiiash nji gjiriz). 

30) Instalim komplet i elektrikut 
por pa forniturë të veglave ndriçuese. 

Në çdo dhome asht parapa të vu. 
mit e nji Hampe tavani dhe nii kon· 
takt marrje energjie. 
Mëndyra e zbatimit B. 
1) Të çilunit e gropave (Kati nen 

dhe) dhe i themeleve,- 
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2) Beton për themel (ZOO kgr.) 
3) Beton nder kallupe (250 kgr.) 

për muret qarkuese të katit nën dhe 
dhe tf mureve ndasa, 

4) Beton I trashë, 10 cm. trashë 
(250 kgr.) zbashku me nji të lyeme 
dystë 2 cm. (500 krg.) si dysheme e 
katit otn dhe.- 

5) Gjiriza nevojtoresh-beton nder 
kallu pe (250 kgr) e the dy .tim (900 
kgr.) 

6) Mure me tulla vendit për mu 
ret qarkuese dhe muret ndaesa -Në 
katin për dhe dhe në katin e sipërm 
muret qarkuese do të jenë 40 cm. tra 
shë dhe muret dasa 25 cm trashë, 

7) Muret odasa të hollë, 12 cm. 
trashë me tulla të zhbirueme- Kami u 
me tulla te djeguna mirë. H. D. afro 
25·25 cm. 

8) Davanzali dritoresh dhe tetra- 
5 balkonit me gur artit (350 kg,). 

9) Shkalla prej katit për dhe në 
katin e sipërm. Shkalla betonit arme 
350 kgr. me shtojcë betonit (gur artit 
350 krg.) si edhe parmakë hekurit. 

10) Shkalla prej katit nen dhe në 
katin për dhe Shkalla betonit (250 
kgr.) me dystim çementjet (500 kgr.) 
si edhe me hekur mprojtës nder ka 
nde.- 

11) Shkalta të [ashtme-Prel gurit 
artit (350). 

12) Tavane-Tavane betonit arme 
350 kgr. 

13) Mbloje pullazesh-Mbuloje pu- 
llazesh me kushakë (correnti) dhe 
tjegulla vendit. 

14) Ulluqe pullazesh, forme gjy 
sem rrethi 33 cm. gjanës! si edhe 
gypa për kullimin e uiinave, 10 cm. 
gjanë prej llamarinet hekurit të zin 
gueme, s'pa ku 0,9 m Im tra shësi .• Mproje 
llamarlnet zi ngjet s'paku 0,7 ml m tra 
she si. 

15) Izolim me karton asfalti i mu 
reve ndermjet themeleve. dhe të coke 
los, dhe ndermjet cokolos dhe të mu- 

reve në përpietie> 25) Meveshje muresh banja, nevo], 
16) Dhanje mistriiet e mbrendë- tore dhe knZina- Mëveshje me rrasa 

shme. Ohan je mlstrijet me dhaç çeme- France të bardha deri afro 2,00 naltësle, 
ntjet me gelqere (150 kgr. çemeoto 26. Dritësore për mproieo motit- 
Portland ma 300 kgr. gelqere mbi 1 Roulehë me dru Pitschpine [larice] 
me. pranë) e murëve dhe e tavaneve komplet të vueme në vepër me vlekse 
të katit nen dhe. Tavanet dhe muret . relative, 
e katit për dhe të katit të si- 27) Punime dhanie bojnash ··• Të 
perm do të rr istrohen me dhaç allçi- lyem it tri herësh I të gji th veprave 
jet .. (Të lyemit e tavaneve do të bahet të drujta dhe të hekurta si përmbrenda 
mbi tavane I massive-tavanet në beton ashtu përjashta (Veprave të hekurit u 
arme). duhet dhanë dory e parë me minlo), 

17) Dhanje mistriiet e jashtme.- Pikturimi i të gjith dhomave dhe 
Dhanie mistrijet :me dhaç çernentjet vendeve të katit nën dhe dhe i tave 
rne tel qere që të jenë I qindrueshem neve të katit për dhe dhe të katit të 
kundrejt motit, tue i s htrue edhe Ce- si,,ërm me sherket gëlqerjet> Tapecim 
resit, 1 dhomave të katit për dhe dke të 

18) Dperë nji kapakut, dystë në katit të sipërm. 
katin nën dhe drujet tisi 3.2 m/m trashë 28) Punime instalimesh - Fornlture 
me traveasa lisit' dhe montim i nevojtoreve alla turka 

19) Dere kryesore të hiimit drnitë (Hockklosetts) prej hekurit të zmal- 
lisit 45 m/m trashë. tdeme, me reservoir të nallë t' ujit 

ZO) Deere dhomash në katin për shperlase. 
dhe në katin e sipërm.- Dvere a Eornture dhe montim i reservolre- 
sbarra me nji mbushje (specchio) · ve t' ujit prej hekurit te shkrimë, me 
drujet tisit 20 m/m trashë; kasha 40 : nii kapacitet përmbajtjen prej 2000 I. 
ml m trashë zbashku uë Io rera. me· · ujë me gji th difroisie e ujit të tepërm 
veshje dhe »ëak, (superfluo) komplet. 

21) Dritoret- Në katin nën dhe Forniture dhe montim i gypave 
drujët lisit 32 m[m trashë ne të Rittha çuese prej reservoirit e deri në pus, 
vjek.cat e tyne të mërthyme edhe me si edhe ndër vendet marjes s'ujit ndër 
xhama. kuzina, skolla. banja dhe nevojtore. 

Në satln për dhe dhe në kat të 29) Nderttmi i nji pusi zbashhu 
sipërm: drujt lisit 36 mlm trashë me \ mu të vuemit e nji tullumbës eletrike. 
burdovela ~he shula p~rb~e •• nda Baskulë 30) Të çuernit e të gji!M uinsve 
prej metali të b~rdhe dn~ me xhama për t' u derdhë (kuzlnë, sqoll, banjo, 
të kjarët të dorë~ së pare. . . . . nevojtore dhe eina shiut) deri në gjiriz 

22) Korniçi.dt1to~esh,.drueJët hs1t 3~ (të ndertuemit e tij : përshime) (kryet 
m]m trashë në katin për dhe dhe në h .. h .. . .. ) ka1er s tpijas oJI gnnz . 
katin e stderm. 31) Instalim komplet i eletrikut 

23 Sstroje dyshemesh- Parqueta . 
. . · . bi por pa fonniture të veglave ndriçuese. dyshemesh drujët lisit të vueme m 1 .1 

. . .. t--ë çdo dhomë asht parapa U! vuerm dysheme qorre kushineta ndër të gJt· . h .. k t kt 
· e nii laupë.tavani d e OJI oo ra tha dhomat tue përiashtue banjat, ne. I . .. . • 

vojtoret dhe kuzinat; zbashku me ma1ore energ11ke 
cokolature dru lisit. 

24) Shtrojë me rrasa gur artit e 
banjave, nevojtoreve dhe kuzinave 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë 
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Vjeti i Vili. 

M3RETNI]A 

f letorja 
Nr. El 

SHQIPTARE 

Botohet prej Ministrls së P. të l\Ibrendshme 
- 
PAJl IME: per nji mot Ir.ar 12 ne /j Drejtimi: Drejtoria Fletorei,Zyrtare li Nji copë e javës fr. ar 0.2:: nji copë 

Shqipni ; fr. ar 20 Jasht~ T 1 R A N P e javl!s së kalucme fr. ar 1.00 

PE~MBA J~J A.: . 5) me formue .si mbas nevojës, vet dhe në ka të meta, cilia! lanë, e 
Rregullore: Mh1 adrnlni strimin e detp- kurse H! përditshme nder endra b 1. · .. · . rat e personelit të bulqesis. . Q u si mund të pë, mirësohen, me dety- 
Dt'kret-ligjë Mbi. [rregjistrimi t per- qësore ma me rendësi për dobi të rue bulqit për mlrëmbaiten e mos 

gj'thsbem të r-opullii; Mbi shtirnin bulqevet. damtimin e asnii pjesës së pleaës; 
e nji kap. në buxh. t: M. E. Komb. 6) me marrë masa si preventive I me dhanë këshilla mbi nevojën e për- 
Mbi transt. rime kredinash. ash u dhe kurative p~r luftimin e 

M. e Ekon. Kom. adjuJikat.i per faroa smuadieve bimore e Irjtore. 
e mater.a! 7)~ m i k · h ·11· · · Dreir, P. P. T. Zglarrm afati per di:a I . e n urajue z vt imin e in- 
mat. rial. Sh. e Gj qev<! I dus.rive bulqësore te udrpshmer 

, 8) te marri» pjesë ne mbledhjet 
K r C'? g u I 1 o r e I t! dhomave ekonomike. 

r.ilbi Administrimin e de- I 9) të kujdesohet otr m:rP zbatimin 
tyrat e personalit të 1'1 e ligjeve, rregulloreve, u, dhnave të I meta me i diftue mënyrën e përmi- 

bulqësiës dhanuna nga autoriten t eprore. rësimlr: 
Art. 1. : 10) me ba I xim.t në aparatet e 16) me studiue prodhimin vletuer 

Ushtrimi e rregullimi qarkuer nda- ! meteorologjisë e me korekcjonet e 1y. I ç'do bimës dhe sasin e farës se 
het në dy trupe: i ne me i a slellë Mloi~tris. 

1.. Administrimi bulqësore (zyret ! 11) me bl studime ehe me dhanë insru- 17) me studiue sistemin e rotaclo- 
bulqëson ). : . . .. . · · h b · h 

2 F h t t k 
'k . 

1 
k . : ksione mbi 1101·0 e birn: vet të mblellme mt qt as t n! z sum d e në kjoft! 

• us a a e 01 e e ins ru stoner : bulqësore. : mbi proporcionin e atyre qi dominoj- se e don nevoja t'api këshille per me 
Detyrat e personalit i n~; mbi fuqia pjelloe të tokës dhe e nd ue me një sistem ma të mirë; 

A t 
2 

i mbi bimët a punët qe mund të jenë 18) me dhanë këshilla mbi ushqi- 

1) · Agrottom; ·Pr~fekturue i ma Iavor-bel për at q.rxë. min e banimin e shtazave mbi mëny- 
ka për detyrë: ' 12) me ba studime dhe insrruks]o- rën e përfitim;t ma të maah, me dha- 

I) Përmirësimin e konditave eko- i ne mbi klll:tetin dhe menyrën e mble- në ncihma dhe informacjone veterina. 
nomi.ke të përgiithshme bulqesore .të i dhjes ,e farnavet te ndryahme, te re për ç'do çlaqle-smundie; 
provtnces ku ndodhet· : h · ·t t" ,. · · ë d 19) T · 

2) 
. k . '. . .. . : s artimt , c " 1,,f&$tlUt1il t ruve pe· uej marrë parasysh klimën 
tnipe Umin e raiomt ë t!J tuet : . . . •. . • 

studjue gjendjen e bulqësiës dhe ne- ! mor.e, . mbi cak~1m10 .e lloJJt ma. lë dhe .gJendJen. ekonomi_k të vëndit me 
vojat e s-ja në të gjith degat '= ndrv-: dobishirne, ~i:: ~1kpam1en ekonomike studiu see cilia nga industrit bulqë- 
shme; të tokës e te klimës: sore (qumeshti, mendafsheri, pulori, 

3)_ me m~ajt konferenca e mëslme 1~) ~e ba . studime _dhe .lm.e bletë etj.) shifet e pëlqpshme m'u 
praktike mbt çdo H,oment qi i për- dhanë instrukcjone mbt mJellt- ,. d , h .11 d 
k h 

· · f ë " d · hi di! 

I 
rexoman ue e mu z vt ue me na- ct çat treve bulqësore ; min e ar s s.. r11 It, tue 1 1ue . .. . . . . . 

~) përdorirrun e permendav.t, e pratiklsht pregaditjen e tangut e të n~ kes_h1l_l1 e mësime -~rauke mbi 
makinave moderne, plehnave kimike plehnavet qi përdoren për ket qellim; 1 përdorimin e veglave te ndryshme 
c tuej refye merhoëar racionale për 14) me caktue llojin, sasin meny- / për këto industrina, 
kulturën e bimevet të ndryshme etj' rën dhe kohën e përdorlmlt të plehna- 20) me ba studim, mbi gjëndjeo 

dorimit ti! plehmvet chimis>, U! ma 
terialtt qi përmirëson gtindlen fisike 
e chimike të tokës, te caktoje mëny 
rën dhe sasinë e tyne qi lypset te për 
dorohet per çdo hektar; 

15) me studju s'sternat e të shlmit 
të korrunit dhe në kjof·ë se kan te 

mjeli u~; 
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FLETORJA ZYRTARE 16 Shtatuer 

dhe mënyrën e përmirësimit të liva 
dhevet e kullosavet; me dhanë kt shi 
lla mbi nevojën e krijimit të Iivadne 
vet artif.cial ! tuej mbjellë ndër to 
trifil, lusern etj. 

21) me rekumandue popullit, mba 
ssi të keië marrë para sysh klimën 
e token e vendit, druet pemore dhi! 
bimar perimore ti! cillat duhen kolti 
vue, 

22) t'i njofrojn : Mini5'ris llojin 
dhe emnin e a yoe pemve e perimeve 
qi janë të shqueme n'arë qark1'. T''apë 
këshille mbi përhapjen dhe mbjelljen 
e himeve industriale si: pamuk, lie, 
kamp, hashash etj. dhe t'apl mesime 
mbi sh-rtimin e druve 1' egra; 

23) Krijimi i Fidanishteve (eptni. r) 
private në marrëveshje me persons 
pr.vste për cakunin e tokës dhe të 
fidanave qi kan me u pregatitun; 

24) ndër qarqe ku ndodhen ullish 
te me dhanë iostruksione dhe Ktsh1lla 
pratike mbi krasitje mbi menjrën e 
të smumit dhe te luftimit kundra 
smundjes (Daeus) kruemit etj 

25. me dnanë njiherit për te ma 
rrunit e masavet të duhuoa për zgje 
dhjen, e përmirslmin, në selekacionin 
e farnavet; 

26) Të propozojnë me sjellj ~ fare 
nga jashtë të rekomandojnë e të sje 
llin ato faroa qi japin oji rizultat të 
mirë në proven e bame; 

27) me dhanë instruksione mbi 
përdorimin dhe konsomasiontn e pro. 
dhimevet bulqësore e të kafsbavet, ruei 
kërkue dhe vende ku do tt eksporto· 
hen këto. Me dhar ë Këshilla e mbas 
nevojët detyrim bulq-ve qi të marrin 
masat e du hun a për pastrimin e to 
kës, për ujitje tokas>, drenash tij lo 
struksjone e detyrime mbi pregaritien 
me kohë të tokës; me dhanë këshlla 
mbi dobinat e ds m .t qt rr]. dhin prej 
pregaditjes se tokts me kohë a vonë; 

28) me dhanë këshilla mësim! 

rnbl krijimin e venesht, vet, mb'ellien mut [ve tuej shtue dhe mendimin e pro 
e shartimin e hardhive etj. rvte ha stu- pozimet e duhuna për ç'ka shifet ne. 
dime mbi smundret e veneshtavet, vola për m'u vue në veprim për për. 
mbi menyrën e marrjes së rnasavet mirslmin bulqesue r. 
të shpejta për zhduki en e t}'n1; ! Ri portat në fjalë do të paraqiten 

29) për plotsimin e instruksionevet i mbr-nda JO ditve të muejtt qi pason: 
të statistikë~. mund të ma~:in sheni- 

1: 

33) do 1ë dergolnë n'administralen 
met e nevojshme për regjistrat e de- qendrore për mos'rë nii sasi të vozel 

I 

gavel të ndyshme Qeveritare, mbi llo i farë të birnëvet të ndryshme e sido- 
' [in e bim-ve, sasin e rosës, mbi Iarë- i mos të bimvet industriale, të qarkut 

në hethun e prodhimin e nxjerrjes, ! ku ndodhen· I , 

exportaclonin, giansin, e livadhavet I 34) di..lyrohen me pregadirë nga 
të kullosavet etj. i nji koleksion për prodhime bulqesore, 

30) Në rasë kuer të çlaqet ndonjl i për sëmund]e të bimëver etj për inse- 
' smundje bimore e parazitlxe (insek- I kta darntuese. 

tash) tue kërkue dhe ndihmën e Q.!- : 35) do të parashtrojnë mendime 
veris lokale, do të marrin masat e ! mbi xomunikacjos. e shëndetsie, të 

I 
nevojshme e të shpelta pH zhdukjen !qarkut ku gjindet; 
e sëmundjes në f1alë; e iostruksjonet 1 36) ne marrëveshtie me mësuesit e 
në nji gjuhë që i'a suptojë njiherlt shkollave të çdo grades të kujdesohet 

do te lajmoinë dhe ~ioistrien kur për formimin e koshteve shkollore; 
te jetë nevoja. 37) duhet ë pregatitet nji program 

31) Nder vënde kur dalin për ins- prr gjith veprat ma me randësie që 
pek.time do të japin konferenca mbi do të ushtrohen rrokull 3 muajve, 
gjendjen bulqësore, sistemet qt lypsen dhe I p-raqiten Ministries për studim 
të vehen në veprim përmirësimin e e korregiim; në bazë të cillave do të 
U! mbetavet qi shofrn, ne nii fjalë bah.të veprimi. 
për ç'do send q'i përket përparimi'. 38) në programet do ti! shenje- 
bulqësuer, konferencat do të oepeo hen: 
ma shumë në dirnën k11 bulku për a) çeshtlet bulqësore ma me rand- 
shkak të motit të keq nuk ka punëra ste, mbi të cili at do të bahet studimi; 
të shumta jashtë nder ara. b) vendet ku mendohet me u sh- 

Në konl-rencat e vjeshtës do të kue përsonalisht; 
jepen këshilla e zhvillime ma tepër 
mbi punërat bulqësore qi lypset të 
bahen në dirnën e mest të dimnit 
për pu.iërat të prend-verës e të vjesh 
tës. 

32) Në fund të ç'do muejit 1o të 
paraqesin nji raportë me të cillën do 
të shviltoinë gjanë e gjatë veprimet 
dhe rezulratn e rrjedhu n prej zbati 
mit të detyrave! të ngarkueme. 

);"ë fund të ç'do gjashtë muajve 
do të paraqesin dhe nji raportë tjetër 
në të cillen do të shvillohen glarë e 
gjanë veprimet e baeme mbrenda 6 

c) qellimi i vajtjes dhe argomen 
tat që do të z'tvillo'iec ne ç'do ve 
nd; 

ç) Gjith veprimet që do të ushtro. 
hen gradualisht e për ç'do ditë do të 
shenjohrn në nji liber doreake 11! për 
ditshme. që do të ruhet-ne zyrë si 
bazë kontrollime të veprimeve të 
baerne. 

Art. If I 
Ndihme• Agronomi mvaret 

prej Agronomit dhe ka për dety 
rë; 

a) Me ndthmue agronomin dhe 
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me veprue si mbas urdhnave të tij 
në zbatimin e çcshtjevet bulqesore; 

b) me krye veprimet e korisponde· 
ncës dhe me mbaitë në rregull pro 
tokolin e ç'do rregliser tjetër qi urdhë 
nohr t 11g1 q'ndn; 

c) me zavenr'su- agronomin në ra 
së qi &j mungon dhe me dhanë ins· 
nuks'one si mbas Iuqis së tij. 

Art. iv. 
Agronomi i Nën;::refekturave 
Agronemi i -Nenprdekturave ush 

tron në qarkun e tij gjith a:o detyra 
qi janë caktuc pir agronomet e Pre 
Iekturaver. 

savet kuerse të krejnë shkolleo. I edhe sjelljet e tyne, dhe i raporton 
f) hartimin e shpenzimeve preven- Drejtorit; 

tive e konsumtive të parapaeme a të I b) kujdesohet për fjetjen dhe ush- 
shpenzueme mbrenda nji vjeti: 

g) hartimin e programltë të veori 
meve bulqesore që do i'ushtrohen rro 
kull vietit, 

Art. VI 
Ndihmea Drejtori i Shkollës 

I ndihmon dr .jto: it në vrejtjen e 
zhvillimit e detyrave qi i janë ngar 
kue st edhe interesohet për mirë-viii- 

qimin e nxansavet tuej i raportue 
Drel'orit të metat ose rermirsimet qi 
duhen ba. 

Art. XI 
Kryetekniku i Fermës 

Kryet~kniku i fermës dipondon 
nga Drejtori i Shkollës së Bulqesis 
dhe ka për detprë: 

a) drejtimin e përg lithshe m të pu- 
min e veprimeve e mirë zbatimin e de· 1 nëve bulqesore qi bahen në fermë; 
tyres se sejcilltt, b) me I cakue dhe me i da punët 

Gjithashtu kryen dhe detyrat tjera, I personalit; 
qi mund t'i ngarkohen me rregulloren j c) te mbi-kqprin e të vrejnë Hoga. 

, e mbrendshrne të pranueme nga Mi- I rinat e majtuna nga Sekretari i Shko- 
nistrlja. 1 lies persa i perket Ferm-s ; 

Arr. VII I ç) b.n prova mbi adaptimin e se- 
1de1ue1i-Agronom Detyrebet / lekslonin e farnave të ndryshme për• 

a) me studiue e me u marrë në dnrimin e plehnsv, kimi'<e dhe të ma- 
mësime të shkenc.s bulqesore; kinave bulqesore mo Iern ·, mbi lulti- 

B) me u zhvillue nx nsavet, si mio:e smundj.s s~ bimëve e ç'do prove 
mbas programit mesimin e atyne la- tjttër shjt:ntifike a veprim qi i ep 
odeve qi i janë ngarkue, shkas përparimit buiqësuer, gjithashtu 

Art. Vlll kujdesohet për pr cgadttl-n e fidanave 
Mesueat i Shkencave të tjera të bimeve frytote e bukuri]e gjithVe 
D:tyrohet me zhvillue programin Iarësh me q- llim q0 tt! shpërndahen 

e landëve qi i janë ngarkue: si gju· në popull. 
hsi, historia, dheshkro] ~, arithm tike cl) kujdesi min për marë viilmn e 
etj. veprimeve, dhe zbaton të glith urdh- 

Art. IX nat rregulloret e 1,gjët qi i epen pref 
Sekretar! Ekonom i Shkolita ka Drejtorit të Shkoll-s; 

Art. , V- 
Dretori i Shknlles Bulqesis 

Ka për det yr~: 
a) me kryesu i këshillin arsimuer, 

dhe me vr jtë veprim c t:knike e di 
siplinore t~ shkalles, tue] dhanë nji 
h, rit kë~hillë mbi i as: rukslonet pra 
tike e regullar e vit f ëshme p: r edu 
ka ten; 

b) vrejtjen e mirë-%bat mit rë pro· 
gramit të më-imeve: 

c) rregullimin tdrninisrraiiv të shko 
lies, si dhe detprirnn e majtj :s në rre 
gull të rregiistrave, të inventarit, të 
llogarinave, t' arnzes e.j, si edhe mbi 
kqyrien e tpne; 

ç) kon.rollimin e ushqimi! e të ma. 
jtjes të nxansave ; 

d) me raportue si mbas ra uës, 
ke q sjelljet e tru.iit mësi nuer dhe të 
nxansaver; si dh ', në fund të ç'do 
vlerës shkollore me ra poi rue mbi ve. 

për detyre 
a) mbaitien e korrispondences, të 

shpenzi neve ti! shkoll ·s t'inventarlt e 
tjera; gjithashtu kuidesohet per ushqi- 

primet e usht uerne mbi të metat e Imin e kontrollimin e tij; 
çfaquna dhe mbi masat qi duhet marr b) me mbajë llogaria dhe inven- 
për nji organizim ma të plotë tt.'· 

dh) me shpalle në ç'do trernujuar 
mbrend i në shkollë pikat siellie]e të 
ç'do i.xansit, si dhe: me: ia njoftue fa. 
miljeve të ryne; 

e) m'u ioreresue e me i hi në n.a 
rrveshtje me bulqë e me pronarë to 
kësh për marrjen në sherbim të nxaa- 

tarin e Iorme s qi i mvaret shkollës si 
mbas s'ste m-ve qi do t'i njoftohet nga 
Ministrija. 

Vepron si mbas urdhnave qi t'i 
apin Drejtorit. 

Art. X 
Kujdestari 

a) vreo disiplinen e nxansave si 

oh) për posë raporteve periodike, 
detyrohet në rnarim 1ë ç'do vietit me 
i paraqitë M•nistris me ndermlets: të 
Drej.oris së Shkollës, nji raporte që të 
permaiaë 1ë gritha veprim. te ushtrue, 
me r. okull vjelit tue i shoqnue nji 
herit me nji preventiv të punimit të 
ardh-hem ••. he permirsimet qi i shef 
t' arsp-shme m'u ba ; 

c) hartimi I shpenzimevet preven 
tive e konsumtive të parapame a të 
shp.nz.m.ve mrënda nji vjeti, dhe 
hartimin e programit të veprimevet 
bi; lqësore qi do të ushtrohen rrokull 
vjetu. 
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Art. XII. : pregaditje të fidaneve, të bimëve t!! I Art. XVIII. 
Magazinjeri i F, rmëa j ndry~hme, t~"( i ndihmue në të gjitha j Sptcjal1atat o pun~orët-Sp~cialiata 

Ka për detyrë: i veprimet qi t Jane ngarkue të parit; i Specjalistat dhe puniorët specialis- 
a) kujdesimin per ruejijen e të gji, i b) me usht~ue !ë gjith ve~rime~ e j ta të degëve të ndryshme, mvaren prej 

tha prodhimeve te Permës ; l korr~s.pondeoc.ës 8_1 ed.hc "" f'.nanc1a· I zyrave të pulqt sis dhe detyrohen; 
b) mbajtjen e rregilstrave te nevoi- : re qt I përkasin Iidanishtës st mbas i a) me majtë kurse praktike hut ë- 

shme e te hymevet e t! dalunavet të i urdhnave te Ministris s' Ekonomis j sore. të shkurta nder qendra bulqë:o. 
magazinës, tuf'j i majti! mba rregullit j Komta re; . .. .. j. sore me randsi,. mbi degcn qi i asht 
e urvhnave qi i epen prei kryctekni- i c) me ma]t U! gJtth rregilstra! e i ngarkuc. 
kut. i llogarina:e, tl' &hpenzt~ev~ t~ fidani- ! b) me permbledh studimet qi ka 

Art. XIII " i ahte, të inventarit, e të tjetër, mbas i lidhje me specializlmtn e tyne tue] i 
: modeleve c sistemeve qi kan me u : M. · · .. . 

M
ekaniku i fermës dipendon prei : d Q d : reportue intstIs St' Ekononls Kom, "' , : ergue nga en ra; : . 

Kryetek;nikut dhe ddyrohet • : ) . . . . l bëtare me anen e zyreve belqësore · · · : ç përposë raporrave periodike në l . . . . ' 
a) të kujd, sohet për rnirë-rnbaltien ! fund të ç'do vjeli detyrohet me i pa- i _c. me ~eprue p1krts~t st mbas ur- 
• • I Ill · të ·· h : 1 dhënave QI u epen prej zyreve bul- 

pas.rim n t: rr-gu mm e - g111 a : raqite Ministris nii rraportë ku të tre- ' . : : kë-or- · 
makinave q1 ndodhen ne Ferme. ! gohen mbi të gjitha veprimet e ush· i ' . . . 

b) me veprue pikrisht ai mbas ur· l . • . . . • . : ç) me dhanë këshilla praktike tuej i trimit st bimët e mbielluna shartimet i · . . 
dhënave të Kryeteknikut n' t z kutimin 1 • : 

1 vu mun në veprim. •• • . 1 e bame etj. dhe së bashkut me spe- 1 
e të glitha veprimeve. 

1• 
• 1. .1 .. .. bi , Art. XIX. , era istat perpi on n11 pre ven av m 1 : o· · t· - 1• b- b : . i 11poz1ta e perg it ea me 

. . ~rt. ~IV.. _ / punimet e ~rdhshme, dh~. propozimet i Lejet-pushimi do të kërkohen me 
SpecJab1t1 l F1.lan1abtea ka I e masave qt duhen marre. lutje, e c-11:J, tuej ndjek udhen [erar- 

për detyrë I Art. XVI: kike do t'i paraqitet ~ini~tris për pel- 
' a) mirë-rritjen e snermendavs, të fi.11 Nëpunai i Depos e Llogaritar qim; në lutje do re shenjohet vendi ku 

danave e të pemëve qi do të mb]e- ka per detyrë do të kalojnë kohen e lejes dhe nll- 
lleo ne fidanishte. \ a) mgullimin e mbrendëshen e të h~rit me ke do t' a sigurojnë xavend- 

b) me ba ç'do lloj shortlmit mbi : :ashtem të materialit të depos si edhe I sm, 
peme frytore të ndryshme; I kujdesimin e mtrë mbajtjes së tij ; a) Du t'i njoftohet autoritetit su- 

e) të pregatisi fidana himesh fr1- j b) zbatimin e të gjitha urdhnave perior dala e kthimit nga leja. 
tore e bukurije gjtthefar sh, për me i i e rregulloreve të dhanuna nga Minis- b) Kuer ndo] Nëpunëse mbas mba- 
shpcrnda ne popull; / triia e Ekonomis ; rimit të lelës nuk këthen në detyre në 

ç) të kujdesohet e të marrin ç'do l c) t' i shperndaj qarqeve veglat e kohe o e cakiueme, at- herë veprohet 
mesa per ndalimin e smundjes të bi· i sendet e tjera qi ka në disponim; si mbas artikullit 46 e 47 të llgiës së 
mëve dhe t~ ven në vend ato bimë qi i ç) rregullon korspoodencen dhe nenpunsav-. 
nuk kanë xane, qi janë shgulë ose ' mban në rregull llogarinë e rregjistrat Art. XX. 
tha. për ç'do ngarkim e shngarkim qi ba- Nii punës qi, me leje pushimit a 

Specjaliati i Fidaniahtëa het në Depo ; I detyre shkon në n]i vend tjetër, mbre- 
Specialisti i Fidanishtës dlpendon ~ep~o:1 pikrisht. m~as urdhrra~~ të li nda _z ditvc _ç"prej datës të mn ijtjes, 

dreit persëdrejti prej Ministris ~1000. Drejtorit n' ekz- kuti mm e të gjithë do te paraqu-t me doemos ne zyren 
mis Komtare, por korespondencen ë veprimeve. ! e bulqësls të vendit. Në rasë kuer 
ban me anen e Sekretarit Ekonom të Art. XVII. I nëounsl pa lejen zyrtare ka lan dety- 
tij. Mekaniku i depos I ren tue shkue në ndoj vend tjetër; at- 

a) lidhë dhe ven në punim të gji, 
1, 

herë Adm.inistrata e Bulqësis e atij 
Art. XV. h 1 b I ~ ·· d di d h . t a vegtar u qesore te epos ; ven 1 eryro et me pa vonesë me 

Ndi~i•" apecj&liat i F!danishtëa I b) kujdeset p=r rnirë-rnajrien pas- I njoftue Qendrën; në rasë të kundert 
. ka per detyre trim e rregullimin e ç'do vegles e ! përglegisila i veshe! atij qi nuk ka 

a) bashkpunimin me speclallstin në- I makinës. . l dhanë njoftimin e nevojshcm. 

BKSH
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Art. XXL 
Kuer të kerkohet e të propozohet 

pushimi nga puna, a se ndri-ni i nii 
nëpunsit prej nii vendi në tjetrln, do 
të diftohen kjartazi e .materjalist. t 
shkaqet e pushimit ase të ndrimit. 

Art. XXII. 
Në rasë të shpern ,2'uljts të ndenji 

nëpunsit a të largimit të tij nga dety- 
ra, lypa'!t t'i bahe: dorëzimi rregu 
llisht nëpunsit të riiemnuem a 1' auto. 
rizuern, për të gjith axret, rreglictrat, 
llogarit etj. letër dorëzimi bahet me 4 
(katër) kopje, nji prej .të cillavet rrin 
në zyre, dy mahen prej dorëzuesit e 
dorëmarrësit e nji dergohet Admini 
stratës Qendrore, e shoqnueme me 11ji 
raportë ku duhet të tregohet klarta. 
zt gjendja e të marrunit në dorfzi,11 
lë zyrës si edhe të veprimeve të gje. 
tuna në janë në rregull a po jo. 

Art • .XXIII. 
Janë të ndalueme me u shamatue 

me shoqishojnë ase me persona të 
[ashtmë, si mbrenda ashtu jashtë de 
tyrës; gjithashtu edhe, edhe, me për 
dorue fjalë të fyemit ndaj subalternat 
ase sjellje krenare para superjoreve 
vet. 

Art. XXIV. 
Janë të ndaluem rreptësh ht m e për. 

dorë mënyra t' ashperta e të pa- pet. 
qveshme kundrejt ç' dokujt, mbrenda 
ashtu dhe jashtë detyrës. 

Art. XXV. 
Zyrtaret e Bulqësis qi transfero 

hen, duhet sa ma shpejtë të shkojnë në 
vendin e ri të tyne; nuk merret para 
sysh e ndeshkohet dishlplinisht, për 
dorimi i rnjetev, t indirekte për ndali 
min e transferimin, dënohen si ma si 
për, edhe nëpunsat qi përdortn mjete 
indirekte për të marrë leje pushimit 
të rregulltë ase shëndetsor. 

Art. XXVI.· 
Të gjitha aJo të personalit t'admi- 

nistrarës së Bulqr'sis, qi marrin dijeni 
mbi mos-zbatimin e detyrave nga ana 
e inferjoreve ase mbi keq-si-Il] t e'.y 
ne, janë të deryruem me i ba raporti. 
met e nevojshme superiorëvet pa lanë 
kurrgja në heshti"; nen-ri feri mi porsa 
u tha do të shkaktoinë dënimin si 
mbas rasës. 

Art. XXVJI. 
Per rregullimin e v prirnevct, p-r 

gjrgja e shkresavet e te l gralavet, 
lyps. t 1ë neper me nji ~er<'; vonesa e 
pergiegj-s për veç ndeshkini: disipli 
nuer, shkakon edhe shp-rblimin e te 
lcgrataver në të cilLt do të kërkoher 
gj·:gia e s'ikr.savet n/i fjale=; pe rjashto 
hen ak•et qi lypin koh- p-r studim. 

Art. XXVIH. 
Librat e ndrpsnme, rfgji,trat, etj. 

do te rnshen në rr guJ1 e dirtë. 
Në rasë të ndenji g ibimi, folla a 

shifra e gabu-shme nuk d i të Isbthet 
të mbytet me boië, a te gryhct e të 
shduket me brisk, por do të vizatohet 
me nii a dy vija të holla e në mëny 
rë qi të mund të këndohet çk<1 asht 
shkrue përpara. 

Arr. XXIX. 
Zyr are! e bulqësis në kurrIarë 

mënyrë! nuk mund të largohen nga 

lit t~ prrm-ndun në këtë Rregullore 
mund lë ba het kontrollim a inspekclon 
prei ndonii Nëpunsit tleër 1' autori 
zuern prej Ministris. 

Art. XXXll. 
Në rasë të marrjes së ndonii në 

punësit nën tye:jc: do të formohen 
proces-verbale të rregullta mbi çka 
kërkohet m' u hetue, dhe nirhertt do 
të datohet e të nënshkruhen ppetsit 
e përgl. glsir. 

· A· t. XXXllI. 
Proces-verbs I\ do të formohet në 

fjalët e py tjls e të pë gitgi~s, pa 
shtue a mangue ndo 11ji send. 

Art. XXXIV. 
Por në kioftë se për plotsimin e 

hetimevet lypsen të thirren e të pye 
ten tregtarë a tje·ë nierzë të jashtëm, 
at-here duhet të thirrr:n dhe këta, e 
përgjegjet co të merren me shkrim 
tue] u nënshkrue e datue prv] tyne. 

Art. XXXV. 
Për në klolt" se pyetjet e bame i 

takojnë shumë punvet, stëhere lvpset 
qi letër h-rirnet për ç'do punë, të ba 

, hen veçanrisht. 
Art. XXXVI 

Në murim të hetimit, nëpunsi he 
tues si poshtë.shënim do të shkruajnë 
nii raportë në të citën do të spjcgoin 

detyra e të dalin jashtë qarkut të de- kjarisht nglari.n; ky rraportë i nën- 
tyrës së vet, pa rasë ndo' njl urohen shkruem prej hetuesit nuk do të jetë 
a leje të rregulli: perndryshe, v pro· në mëny.ë e në fuqi të oji vendi- 
het si mbas dispozitave të Jigjës së · mit. 
Nëpunsavet; veçanerisht bahen edhe 
r.d ekje ligiore p-r dame: qi mund të 
vërtetohen se janë shkaktua për ar 
ken e shtetit ng. largimi i Nëpunsit. 

Në rasë të dalunit iashtë për kon 
trollime etj-:. ose vajtjes me le.e du 
het të sigurohet xavendsija. 

Art. XXX. 
Për nëpunsat qi veprojnë [ashta 

kompet .. ncës, bahen ndjekje ligjore, 
Art. XXXI. 

Art. XXXVII. 
Letër-hetimet e dokumentar për- 

. katse, i paraqiten administratës qen· 
drore, e cilia në rasë të vërtetimit të 
ndonii f :jlt, merr masat e duhuna e 
mp vendirnln mbi nëpunsin - fajtuer, 
me e ndrue e degradua në nji nëpun 
si me rrogë ma te ulët, me pushue, 
me gjobit, me dhanë pelqimin për 
me e sjellë n i gjyq::! për ndëshkim a 
me i kërs ue shpërblimin e damit qi 
ka sjell a shkalctue arkës së Shtetit 

Mbi veprimet e të gjithë persona· 1 etj. etj, 

BKSH
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Art, XXXVIII. 

Detyrat e caktueme t' agronome ve 
të Nënprefektura vet, për d .ri sa këta 
të eksisioinë në budget i ngarkohen 
agronomeve .ë Prefekturave, 

Art, XXXiX. 
Entet bulqësore duhen të mbajnë re- 

gultisht librat e poshtshenjueme : 
J. Protovolin 
2. Ditoren 
3. Librin themeluer (mastro) 
4. Librin e [etshkrim.t 
5 Ragiistrin e puntorisë 
6, Registrln e punës 
7. Inventarin 
8. Regjistrin e depos 
9. Rtgiistrin e baktive 
10. R, glisrrln gjene. logjike të big. 

t.ve, 
11. Rtgjistrio e të ndërxymit e të 

plellies së bagrive 
12. Kuponin e r-xie rrjes taksash e 

tjera t,hi1jes) 
13. Regjistrin e kredin •• ve 
14. Regjistrin e do.zimeve t.! zp · 

res. 
15. Librat e ins pt: krimeve. 
Pre] zprëve të bulqesis duhet të 

mbahen rregiistrat e depos, inventari, 
kuponat e nxjerrje, ti hollave nga 
shitjet e ndryshme si dhe globs pro, 
tokoli, libër ieishkrimit, kredinave pa· 
dinave e libër dortzi nit c t' Insp.k 
ttmeve. 

I. Rreghstrat mb.hn në përgiegj- 

Art. XL. I Ari. XLVI. 
Veprimet dot sh. no hen në r, giis- j Shitja e pemurinave q!! prodho· 

trin mbrenda ditës qi ian ushrrue pa ! hen ndër Ierna e ndër Iidanishta si 
I 

ndonii të m.të dhe pa ndnnii I-itntm. ! edh! ç'do lloj ferma rnle llse shiten 
I 

Asht ndaluar regiistrimt i gabues'iern ! me ç nirn e qi caktohen mas tarif .ve 
I 

dhe të haroh- t për dit tjeri-r. ! të piacav t të vendit. 
I 

Mbi prodhimet dhe mbi mëndyrën ! Art. XLVII. 
e disponimit të tyne i Drejtoret e Shefat e Enteve But. 

I 

Ari. XLI. ! qësore m' anë të komisionit e me 
I 

Si të mb rohet të vielunit c pro· ! pelqimin e Minis!rh së Bulqësis kan 
I 

d •.. im. ve të ndyshm-, Drej ori ose ! t~ drejtë me bl blerje të ndrpshm e 
I 

Shefi i zyris i En eve Bulqësore asht I prodhim sh për rregullimin e u shqi- 
i detp.u m të lajmëro] Minis rinë mbi I mit të k f ;hi vet ·ë Fermavet, 
sasia e prodhimeve të vjeluna, llojin , Art. XLVIII. 
e tpne shpen. im.t dite punimit trans· I Shitje e ç'do prodhimi pemë a 
portimit, plehna dhe 1j~ra shnenzime ! farë me 1' holl i në dorë (o.shin) Në 
të bame për prodhimin e rransportin I kuponin e mzu r nënëshkruhet blersi 

I 

e tyre dhe procesin e dorzimit m iga- : dhe fletën e diftesës qi j ·p t nëns'ikru- 
zinieri: në rasë se ka: H g.itha ·ro. het pr.] Drejtorit a Shefat të Enteve 
dhimet typ,et të pes'iohen. Bulq-sore qi marin të hollat. 

Si ma sipër duhet të v prehet NJ rasë që blersi n•1k di me shkru 
edhe për prodhim- q' vilen ma shum sh•ja e gish'It të tij vërtetohet prej 
se nji herë në mot nii të tretit d-shmu-s. 

Art. XLH. · ë kuponin ernzu .r shenlo'iet dhe 
TE- gjith pro Ihimet do të shiten banimi i blerësit. 

prej Dr. j1o·is ose shefit të Enteve Art. XLIX 
Bulqësore, i shtrohen shitles dhe të Shuma e të nxlerrunave dorëzohet 
Jli·th prodh'met e gj1; gjati·. n' arkën e finances së ve idit kundrejt 

Art. XL II. • disttesav.t. 
Drei-orat e shefat e Enteve Bu'që- 

sore kvnë të drc:jt me ba shitjen e Ç·fo e shime me gomë o me mj e- 
sendevet të she aueme më sipër kur te të tjera a çJo veprim i pa kryem 
se vlehia e prodnimevet nuk kapër- rr j pa kuidesimit qi lë vertetohet 
xen shurnë a e Fr. ari 500. në rasë të ndonji insp -ktimit mbi 11 · 

Art. XLIV. brat, do të r.deshkohet plotsisht si 
mbas randesis s ! shpërdorimit. 

Art. L. 

sinë te. Drejtor~vet e s~efavet t~ ~y- I Prodhimet e ndryshme qi ka për· 
ravet s1 .mb~s. 1n~1ru\s~onevet qt Je- l xejnë shumën Fr. ari 500 s'ii en prej . • 
pen prei M1n1str1s e cilia dergon rre \ nii komisionit të sheniuem prej Kë shi- \ Llogarinat mu Jore: 
glistrat të shtypun e të vertetueme, I . Ad .. t 1• t" vendit I Këto llogarina nuk [anë tjetër veç , 1111 .nints ra rv '" • 1 

2. Në zprat qi ndodhen sekretarë I Art XLV. I nji kopje e rregiistrit të kredirave 
llogaritarë rregjisrrat mbahen prej tij \ Drejtorët e Shefat e Enteve Bui- \ mbi të gjitha veprimet e bame mbren- 
por kuer donerë sh. fi i zprës s' bash. \ a,: mbasi të caktojnë sasi nat e \ da nil mueji kopjet e të cillave i njof- . . . . I q_~or.:: ' . 
ku me llog-ritarin Jaoë përg1egfës. ! nevojshme për f~r~ e për ushqim të l tohen Qendrës për shqyrtim e Vl::P 

3. Për veç rregitstrev :t të naltë- I kalshëvet; tepricën mb isi të kenë merë I rim. 
rregueme mund të bahen dhe rre- I pelqimin e ~inis'ris Bulqësis, e she-~ j ~rt. Lil. . 
glistre tjera qi dot të urdhnohen prej ! sic si mbas dispozitave të art. nalt I Çdo shpenzim do të _bahet n~ ~azë 
Minitrisë, I përmendua. të autorizimit e të krediaavet qr Janë 

Art. LI. BKSH
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Blernja e ç'do sendit që kapërcen 
shumën e çmimit Fr. ari 500 mbahet 
me autorizimin e Minlstrls e me ven · 
dimin e Komisjonit të posaçë 11 që 
do të cakto ht t si mbas instruksione 
ve të dhanuna nga Ministrij:i. 

Komisioni vendos blerjen që të 
bahet me Adjudikatë a po jo si mbas 

Në mbarimin e ç'do inspektimit 
nrn·~shkruhet pr j insp .ktor.t e Krye. 

Punimet Kulturale bulqësore mba- tarit të Zyrës dhe Ionaohet, proçes 
hen me pun torët f.ks dhe në rast ne- në re gjis1 rl.1 e posaçë 11; nji kopje 
voiës mund të mereo puntore provi- proç-sit i dërgohet Min·s•ris. 
zore në bazë të Krrdlnave qi dot Krvem+nistr! e 
akordohen prej Ministris. Ministri i P. të Mbrcndshme: 

Art. LV. K. Kotta d. v. 

Personali që do të jetë në krye 
të puntorëve çdo ditë do të paraqesë 
listën e puntorve të ditës, e cita do 
të jetë bazë e listës definitive të ja 
vës ose të muajit, në bazë të cillvet 
bahen pagesat. 

Art. LIV. 
Punime kulturale bulqësore mund M" . . Ek. . K tmstn onomis ombëtare : 

të bahen dhe me qesim në rast që M J k d usa u a . v. 
shuma e shpenzimeve nuk do të ka 
përcej shumën e te hoUave qe kishte 
me u shpenzue në pagesën ditore. 

Art, LVII. Mbi proporurnrn e Kry~mioistris 
Shpenzime preventive qi do të Nr. 1434-11 datë 21.8.929. 

bahen mbrenda vierit paraqiten Mi,- Si ndigjoj dhe pe lq- ië vendimin 
nistris 3 muaj para fillimit të vjttit e Këshillit Ministruer me datë 10.Vlll. 

financjar, dne mbrënda nji muaj 1:: 929. 
vjelit të ri finaocjar paraqiten shpen- 
zimet që janë bane vietin e kuluem. Aprovimin dhe zbatimin e Rregu- 

Art. LVIII. llores mbt shërbimin e personalit 
Bashkë me listën e shpenzimeve tadministratës së Bulqësis, 

definitive paraqitet Mic,i;tris dhe in- Tiranë, më Gusht 1929 
ventari me giith ndryshimet që kanë Z O G d, v 
rrjedhur mbrënda vletit. Dekret-Ligji 

Art. LIX. 
Në fund të çdo vietit financiare Mbi rregjistrimin e Per- 

mbyllen llogarinat dhe kontrollimi i gjithshem të Popullsis 
tyne bahet prej inspek'orit e që asht Neni I. Ne fillim të muejvet Prill- 
i detyru -shmë. Majë të vitit 1930 në Mbretnin Shq j. 

komunikuar prej Ministris. 
Art. LIii. 

rasave. 
Art. LIV. 

Art. LX. 
Në rastin e inspektimeve mbyllen 

këto regjistrat, 
a) Ditori 
b) Regjistri i kapitalit të tundesh 

me e të pa tundësh me. 
c) të Depos 
ç] të bagtive 
d) të puntoris 
dh) kuponar. 

Ministri i Dn [tësis: 
H. Delvine d. v. 

Minis1ri P. të j ashme : 
R Fico d. v. 

Minisri i Arsimit 
A. Dibra d, v, 

Ministri i P. Botore 
S. Vuçiterci d. v 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarvet 

DEKRETON 

pëtare do të bahet rregiistrimi i Për• 
gjiihshem i Popullsis. 

Neni 2. Formulimi I pyetjeve, të 
cilave populli detyrorohet pa as nji 
kundershtim a pengim t'u japë për 
gjegjet e duhuni', dhe marria e të gji 
thë masave që do të vlejnë për me 
sigurue plotësisht r. zplratin e deshi 
ruem të rregjisrrimit të popullsisë, do 
të shp!egohe~ e do ië caktohen me nji 
qarkore shpleguese (talimatname) të 
pregaitun pr. i oji Komisioni të po 
saçem qi for moh. t pranë Ministris së 
P. të Mbrecd. shme me vendimin e 
Këshillit Ministruer, tue uaorovue edhe 
qarkorja në f,a " prej Këshillit lë per 
mendun dhe tue u boue rregullisht. 

Nen! 3. Për v ç g:ykatt sëve, të 
gjithë nëpu sit civil ose ushtar, 
ant tarët e Këshillave AJministrative 
të Prdc kturave, Nt npre]. k.urave, KrYt!· 
tart e Bashkive doe të Katundsrfve, an 
taret e'ktyne këshillave trupi Arsimuer 
dhe gjithë nëpunëst e instituteve pu 
blike qi paguhen pr ej Iondeve të po 
s içern dhe gjilh ala qyt tas qi diinë 
me këndue d.-1yrohcn me pranue dhe 
me ekzekutu e sherbirnin qi do t'u 
ngarkohet prej autorite e v . adminis 
tr stive. 

Nxansit e Shkollsve qi kanë nji 
moshë ma të madhe se 16 vjet në 
rasë nevoje mund të detyrohen me 
sherbim rregiistrimi edhe për ketë 
shkak mund të pushohen edhe Shko 
llat maksimum për nii javë. 

Me nji vendim spesiftkues te Kë 
shillit Ministruer mund të prriashtohen 
nga barra e nëpunsis së rregjistrimit 
ata qi kanë le baj oë me sherbimet e 
përgjithshme të sigurimit dhe të post 
tel- graft ve ose ata qi munge sa e tyne 
provokon cenimin e jetës okonomike 
të vendit. 

Neni 4. Ata qi nuk do të praiol 
në detyrat qi ju ngarkohen për të 
kryemit e rregjistrimit dh.e ata qt 
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shkelin dis, ozitat qi përmban qarko 
ria spieguese, si mbas nenit 2, dëno 
hen me gjobë që nga 25 deri 500 fr. 
ari, dhe gjithë ata · p rsona, nëpunës 
ose jo qi nxjerrin pengime për mos 
pranimin e detyrës së ngarkuerne prej 
autoriteve kompetent o se qi u kun 
dërshtolnë veprimeve të rr. 11ii~trimit, 
ashtu r dhe ata persona qi nu'{ rregii 
stroinë dhe fshehin anëtarët e familjes 
së tyne ose nuk deklarojnë pikërisht 
moshen e gjithë giendien e r nëtarëve 
të families së tyne dënohen me globë 
që nga 50 deri 1000 fr. ari. 

Vendimi i ndëshkimeve me gjobat 
e sipërtrcgueme merret prej Kornisio- 

nit të rregiistrimit dhe c kzexutohet pa 
vonesë prej autorlte« ve admtnlsrra 
tive të qarkut ku bahet rregistrmi. 
Vendimi ne fjalë asht i pa kundërsh 
tueshëm dhe i pa diktu shëm. 

Neni 5. Në rast q' giobat e tr· gue 
me në nenin e ma sipërmë nuk pa 
guhen mbrënda 24 orëve, giob i.kërn 
behet në burgim, këmbimi i gjobës 
në burg i tako 1 P, okurorit të qarkut 
tue u bazue në proces-verbalin e Ko 
misionit rregjistrues. 

Neni 6. Fondi i nëvoishë n qi asht 
destinue për rregjistrimin e popullsis 
dhe qi nuk asht caktue os ! do të 
caktohet në buxhetin e Ministris së 
P. të Mbrënd@shme do të shpenzohet 
në pagim dietash, shpenzime rrugash 
personave të ngarkuerne me shërbim 
kur merren nga jashtë dhe nr punsa 
ve civil ose ushtar kur dalin jasht 
banesës ose q. ndrës së tyne. 

Gjithashtu shpenzimet tjera të ne 
vojituna për rregjistr imin paguhen 
prej Utij fondi. 

Neni 7. Kjo Dekret-Ligië hynë në 
fuqi me dalën e shpalljes në Fletoren 
Zyrtare. 

Neni 8. Të gjithë Ministriet e Ko. 

I 

I 
! 
I 

i 
I 
I 

i 
I 
I 
I 
I 
I i Si ndigloië dhe nelqejë vendimin 

v. j e Këshillit Ministruer me datë 
! 20 Vlll.929. 
I DEKRETON: 

Mbi shtimin e nji Kapitullit në. Aprovimin dhe zbatimio e Dekret- 
I •& - - Buxhetin e Ministris s'Eko- I Ligiit mbi shtimin t.. njt Kapitulli në 

nomis Kombëtare t'ushtri- 1 budgeiin e Miois·ris s' Ekonomis Ko· 
mit 1929·30 për shpenzimet j mb~r~re 1· ushtrimit Iinaucj-r 929-30 . 

.. f .. . it t'. d t . l Tiranë, me 9 Shtatuer 1929 e per aqesirm m us rrs i ZOG d 
Shqiptare me Panagjirin e ' · v. 

Se lanikut 

I mandat. ngarkohen me zbari do e 
l kë~sj l)ekret Ligje. 

Krpe ninistri e 
Ministr i i P, l\1bre·1dëshm.! e 
Zav. Ministri i P. të Jashtme: 

K. Kotta d v. 
Min;strl i Dreltësis : 
H. Delvina d v. 

Minbtri i Arsirr it e 
Z: v. Mlni.;!rt Financave! 

A Dibra d. v. 
Min is tri Ekonom is Kornbëta ·e 

Musa Juka d. v, 

ZOG U I. 
Mbreti i Sbqiptarve 

Mbi propor.irnin e Krverninis'ris 
Nr. 1203 I/ datë 26,8 929 

Si rdigjojë dhe pëlqejë vendimin 
e I,t'shillit M·nist~uer në da'e 27.VII. 
829. 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligjit obi Rregjisrlm'n e Pr'rgjirh 
shëm të Populle!s. 

Tir snë, më 7 Shtatuer 1929. 
ZOG. d. 

Dekret-Ligj~ 

Ari. I. 
Buxhetit të Mioistris s' Ekonomis 

Kombëtare t' ushtrimit financjar i9.Z9· 
30, i shtohet nji Kapitull i rij, Nr. 20 
me emërtim "Shpenzime për Panag]t 
rin nër Shtete të Huja., i cili pajiset 
prej fr. ari 12.COO. (Dymbëdhjetëmijë) 
të zbrituna nga kap. f. "Rrogë perse 
nelit mbas kus drir., po të këtij ushtri· 
mit. 

Art. 2. 
Kjo Dekret-Ligjë hynë në fuqi me 

shpalljen e tij në Fletoren Zyrtare. 
Art. 3. 

Ministriia e Eko :omis Kombëtare 
dhe ajo e Finar.cav. t ngarkohen me 
zbatimin e k~·t:j D krer-Ligii. 

.Krperninisu i e 
Ministri i P. Mb.endëshrne 

K. Kotta d. v. 
Mi histri i Drejtësis 
H D lvina d. v. 

Ministri i P. të jashtme: 
R. Fico d v. 

Min'stri i Arësimit 
Zav. Mi,iistri i Financwet 

A. Dibra d. v, 
Ministri i P. Botore: 
! Vllçi'.erni d. v, 

Ministri i Ekonomis Kombtare : 
Musa Juka d. v. 

ZOG U I. 
Mbreti i Sbqiptarve 

Mbi proponimin e Kryeministrls 
Nr. 2267 datë 22.Vlll.929. 

D~kret-Ltgjl 
Mbi transferime kredinash 

Art. I. Transferohen fr. ari 36200. 
nga Kap. l • Rrogë i llokoclon»; fr. 
ari 8600.- nga Kap. 4 «Shpenzime 
të ndryshme për Perlaqësioa.: dhe fr. 
ari 4000.- nga Kap 8 -Kontribucion 
Shoqënis së t<ombeve ,,të budgetit 
1929.30 të Ministris 'së P. te jashrm : 
tuej i a mveshë këto shuma : Kap. 2 
"Shpenzime udhërimi diete e misione 
të iashtëzakonshme, fr. ari 6000.-; 
Kap 3 "Shpenzimet Zyret,, fr. ari 
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90~0.-; Kap. 7 "Shpe.rzime tt! më 
shehta,, fr. ari 31000.- dhe K0p. 10 
"Mbajtje auto noblli., k ari 2800.- 

Arr. 2. Kio Dekret L'gië J,ynë në 
fuqi ditën e s'ipall[es. 

Art. 3. Ministrija e P. të jashtme 
dhe ajo e Finaricavet ngarkohen me 
zbatimin e kësaj D kret-lig]e. 

Kryeministrl e 
Ministri i P. Mbr-ndëshme e 
Zav. Ministri i P. të Jashtme 

JC. Kotta d. v: 
Ministri i Drejtësis 
H D, lvina d. v, 

24 orëvet m-rr fuod I shimi definitiv. 
3) Ofer.uesat bashkë me ofertat 

detyrohe n të sl-llin e che r.ga nji ka 
mpion të sendevet qi kërkohen, për 
t' i pasë bazë barazimi me ata që do 
te sillen prej sypërms rrësit. 

4) Ot.rtuesat si për rnirësin të far· 
navet ashtu edhe se janë pa ndenji 
sërnund]e parasttologjike do të sjellin 
nji ç rtifikate të lëshueme prej zi,reve 
kompetente të hue]s mbi vërtetimin e 
origjinës së Iaruavc t. 

5) Mbas datës se lrshirnit defini 
tive dhe rnb isi të jetë lidhë kontrata 
ndërmjet të dy anëvet, sypërmarrësi 
mbrenda 20 ditëv-t detyrohet të sjellë 
farnat në fjalë të dorëzu-me në moto 
bankine Durrës. 

MiniSiri i Arsimit 
A. Dibra d. v 

Mini~tri i Financavet : 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore 
S. Vuçlterni d. v. 

Minis ri i Ekonomls Kombëtare 
Musa Juka d. v. 

ZOG U I. 
Mbre1i i Shqiptarvet 

Mbi proponirnin e Kryeministris 
Nr. 2346 datë 3 IX 929. 

Si ndlglolë dhe pëlqejë vendimin 
e Krshillit Ministruer me datë 29. 
Vlll.929. 

DEKRETON: 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligiit mbi transferime kredinash mbre 
nda buogetii 1929 të Mioistr;s se P. 
Jashtme. 

Tiranë, me 7 Sbtatu er 1929 ! Tagji 
ZOG d. v. " 

Ministri e Ekonomis 
Komfare 

Këtu posht botohen 2 lista 
që përmbajnë disa llojna 
f ·!'\ rnash, barishtesh qi 

nevojiten: 
1) Oler.at duhen të paraqiten deri 

me d. 4 X-929 ndër zarf a të mbyltuna. 
2) Mbas datës së ofërimit rnbrenda 

Tiranë 
Durrës 
Shkodër 
Berat 
Elbasan 
Vlo në 
Gitrokast-r 
Korçë 
Dibër 
Kosovë 

Bathë të vogla 
Bari i Shenjtave 

" e .. ,, 

Mol zë 
Jonxhe 

,, 

Tagji ,, 

9 

6) Gjithashtu për mirë zb i-i.nln e 
pikës 4 e 5 në rasë kishte me çfa,ge 
ndonji sëmun Ile e shkavtuerne nga 
fara e k qe, sypërmar rësl duhet të 
spin nji garanci bankare prej Fr. ari 
2000 ase nji garanci prej Fr. ari 40l10 
e cila garancie do të jetë e l-gal zue 
me pr.] Noaris dhe do të mbetet e 
pengueme deri me. gërminszlon'n ('ë 

blmunir) të fares. 
7) Pa gesa I! vlefries së tpne do të 

b ih t si të marrin fund dert zimi. 
8) Pë r shkoqitje ma të glans inte 

rrsueslt munden të drejtohen Mioistris 
Ekonomis Kornare. 

Tiranë, me 10 IX.929 
Ministri i Exonomis Korntare 

Musa Juka d. v 

Lista Nr. I. 
Bari shenjtave 

(Salnloine d' Bsoagie) 
kg. 35 
,, 75 

. ,, 75 
,, 75 

,, 35 
• 35 
" 75 

Jonxha 
(Mtdicago) 
Ql. 1.00 
, 2.uo 
• 1.00 
,, 3 00 
,, 2.00 
,, 1.00 
» 2.00 
,, 2.00 
)) o.so 
,, o.so -- 

QI. 15.00 

,, 75 
,, 35 

" 35 • I 

kg. 550 

Lista Nr. II. 
Avoine hybride Viimcrin · 
A voine Joanette 
Fevorollë d' hiver 
Sainloine ordinaire 

" a deux coupes 
,, d' Espagne (sull.) 

(Serradelle) 
Vesce comune d' hiver 

Kg. ·200 
., 100 
• 2C{) 
" . 300 ,:; 
,, j8o .:i .ria 

.- :,ia .70 :-1.sJln 
..J~!n :J,l pl'-3~ (u 

., bnut ni "\,m }f)r,t-!.£dm 
_d i m-ssrob :11,;:> q O(jom sn Luzerne de Provence 

,, Rustique 
Semences pour la Station 
Avoine grise de Hondan 

,, noire tt' Etalnpe __ .;.i! 
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të dhettës të vitit 1928 të katundit 
Lusen, Bies] Giegia], Brut, Vasije fr. 
ari (20465) njizet e katërqindë e glash 
dhjet! e pesë, i fanë sikuesrrue dhe 
vendosë shitja e tokavet të poshr-shë, 
nueme; të cillat I dodhen në katundin 
e sipër-përmëndun : 

t. Ara ke Hurdha e blçit, e kuti 
zurm nga L. ara e Hyseinë Dautit, 
n za P. ara e të përrnendunit Hyseinë 
Dsutit, ngi V. ara e Nebi Kssemlt 
nga Juga ara e Mal Brahimit, 15 

Kio Ministri nxlerr; në adjudikatë doganore. l dynym në të thatë. 
sendet e poshtë shenuemer g) Dorëzimi i veglavet s'ç u prr- 11. Ara e Mogolles, e kuf. nga 

I) Gjashtë copë trie ur qi do U! mend në paragrafin d.) i bahet Komi- L. ara e Zelnel Olnes, nga P. Liva, 
jenë të t.ërbaeme m 6 cilindra e ç'do sjonit qii formohet prej nji ërfaqsue- dhi i Xhafer Abaelt, nga V, ara e 
cilinder me diemeter të mbrendshme I sit të Pinances dhe dy i Eltonomis Mihmut Rexhepit, nga J. ara e Salih 
40 cm. I Kombtare. , Nazërit, (30) tridhet d1nym ne ujë. 

2) Kater ventilatora me nji aparat I Kp komisjon mbassi ngarkohet nga lii. Livadhi i Nuhës, i kuf. nga 
për të pshtet theset me 11 sita të ndry· I Ministrija kootraktJese vren e sqerton L. rruga publike, na:i P. livadhi i 
shme me rrypa komplet për punim ! çdo ndryshim që mundet të çlsqet në Neb! Kasemit, nga V. rruga e katun- 
doret, /! konlormim të përshkrimeve te kontra· dit, nga J. livadhi i Shs qir Hasmit, 

3) Konditat e adjudikaus janë, tos. Veglat që nuk i përshtaten këtynt (7) shtatë dynym ndër uië. 
a) Ofertet do të paraqiten rr.e za- I psrshkrimeve nuk kan me u pranue IV. Livadhi i qujtun Uroje], nga 

rfa të mbytluna Ministris kkonomis prej Komisjonit dhe i këthehen spprr- L livadhi i Hasan Osmanit, nga P. 
Kom~are mbrenda d~të~ së leshimit I marrësi_t ~a të drejtë kërkimi për dam- ,;a e Dervish Krahmanir, nga V. liva- 
prov1zue~: Mbas manmu te këtij afati I shpe~bl1~1. , . . dhi i Zejnel Dinë,, nga J. ara e Der- 
mundet te konkurohet çiltas e para I gt) Për çdo mos plotsim kondi- vish Rrahrnanit, (7) shtatë dynym 
Komisionit. j cjonit të shkaktuerne prej anës se shi· oder ujë. 

b) Afati i lëshimit provizuer cakt tsit garancija bankare e tij mbetet në Tokat qi shenohen si;>t"r. shpallet 
tohet me 5 Tetuer ditën e Shtune në favor të shtetit. se mbu (3o) dhvet të datës së shpa- 
oren 11 dhe aj definitivi mbas 24 ore. I tijes do të vendosen n' ankant për 
vet ditën e Hane me 7. - j Drejtorlja C! Pilrgj. shitje; prande], deshruesit t'i drejtohen 

~~ Veglat e oxjerruoa në paksim I Post telegraf ave Zyrës Prembarimit të Gj. Shk. lrë 
do te dorzoheo mbrenda 20 ditësh I z . ti t ti Kosovë. 
mbas datës lë stipulimit të kontratës I . gJ~ rm a a 1 Kukës 27.8.Z9 
sl nënshkrueme prej dy anevet. ! Mblss1 dert sot nuk u shfaq ndo- Përmbaruesi i 

ç) Ofertuesi për zbatimin e mirë lë j n!i ofert.uës. për materjal qi nevoiton Gj. Shk. lrë Kosovë 
art c duhet të apt' .. • . b I kJo Drejtorië, shp illun në fletoren l . 

• • '- O OJI g-rancie 8· I . S h p a l J e 
Okare Fr ari. 400 1 Zyrtare Nr. 46 d. 26-8,929, afati anka- . h d . h K · k • • , B:: et e ltur se rs ryl'se re.ar 

ndit zgjatet edhe 15 ditë që nga data . G' . Shk .. 1 .. 0.. k 
1 [yqit së . se se uno a-rrrs 

e shpalljes së parë. . . . . . Z. B. sn Beqir: me shkak të largimit 
1 o Shtatuer 192.9. .. të 111 nga detyra e përmendur k~ kër- 

kuar ngritjen e sek uestrës së vënë në 
pronat e t,j për mbi Akt Gai ancine 
me Nr 252 D, 23.4.1926 të vërtetuar 
prej Noterisë se Gjino1'astrës, dheme 

• ,, jaune des Ardennes l) 5 

" jaune von Lochon ,, 5 

" de Biberie ,, 5 

• Blanche de Ligono amclioree ,, 5 
Orge Carre d' hiver ,, 5 

" d' hiver a six rangs ,, 5 

• carree de printemps 
,, carrees tres procore de La ponie " 5 

" Cheralier " 5 
,, de Morarie ,, 5 

• 
" 
" 

Elbe 

• 

• 
" ,, 

Adjudikatë I pi<r U! ken të përlashtuerne prej takses 

d) Vleftja e veglavet ka me u pague 
mbassi te marrin fund dorzimi i tyne 
ne moto i cilli dorëzim i bahet nji 
komi&jonit. , 

f) Oh rtat duhen të epen tucj e 
përmbajt çmimin e veg les se of, rtue 
me cif (tot) molo Durrës dhe kao 

Shpallje e gjyqeve 
Dhetare Selman A!iu nga katundi 

Kolesjan i Lumës prej mos pagimit 
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qenë se kjo Giykatore në r ist që t'i qes të Suleiman Haxhi Alushit shu- 1 nga L. Ibrahim Seldini P. J. i zoti V. 
mos çfaqet ndonjë kundërshtim do ve, ! mën pr. ] 6+:50 (gjls!itëdhetekatër e l Rugë. 
ndosë ngritjen e s:kuenës s1.' venë j gjysmë) Nap. Hit, së bashku me sh pen- i 9) Nji are tanëslsbtë 5 dy~vmesh qui 
përmbi pronat e ·ii, kusvdo k a për l zimet e gjyqit Fr. cri 41:80 dhe Fr. tur Re thi i Shhllës ogi L. Aqif Beu, 
të marrë gjësendi p~cj tij nga saip at l ari 40 shpërblim avokatuer Av. H. P i zotl, J. Rruge P. V. ShkumbLii. 
sfiduar e dorëzuar rn : shkak të cilë- i Plangaricës dh- të Zyrës së përmba- 10) Nji arë tanrsisht 10 dynym e 
sisë zyrtarë q~ kishte pasur përv. ç i rimi: Fr. ari 47:20. qu] ur Shqopa ose Shkdla e ku] zue- 
atyre që dinë se të drejtat e tyre z. j P, r sigurimin e këtyre të hollave! me ng, L Aqi! Beu, P. lbra hi'n Se]- 
Basri i ka dorëzuar në Gjyq, duhet i mbi kërkimin e gjykim fitu se s të dini, J. I zo-i, V. Rrugë. 
t'i kundfrshtojoë ngritjes se sekues • i lartë përrne idunit i [anë sekuestrue I I J) Nji arë tanësisht 5 dynym e 
trë s rnbr nda giashtë rnualvet që nga i tokat e poshtë shenuerne qi giinden ! quituri Rrahi Cuker ose Rrahi Polak 
data e sbpr llles së parë në Iletoren J në katundin Breshkë gjithashtu edh e I e kuf zuc me nga L. J. Mahmu' Xhu · 
zyrtare. i riji shrëpii dhe nji kolibe, mbi të ci- j' ra. f>. V. Aqif Beu. 

Gjinokastrë 249-~ 9. . i ll·t rregullishtë asht vuern dorë nga 12)'Nji arë tan~sisht tre dyny~, e 
G1yqtar Filluer i Zyra e Pcrmbarimit : kufizue me nga L. Aqif Be], P. lbri- 

Letër-thirrje ! t) Nii arë tansishtë 21/2 dynym e him Sejdini. J Rr1Jgë e Veriu Shku- 
Thirren për me u prr zantue para l qultur Shpata ose Ara shkozet e ku- mbini e qujtur Sh uran ose Naliga. 

giykatës Fillore të Tiranës të quitunit j I'zueme L. Ibrahim Ef~ndi, P. J. V. 13) Nii arë tar-ërlsht te të dynym e 
Vasil Panajot Reufos e Mihal Gjorgj i arat e të zotët. roitur Qafa ose Troje e kufizueme L. 
Haxhia (nënshteres Grekr) i paI nga i 2) Nii are tansishië oji dynym e Ibrahim Seidioi. J. Rrug~ e V. Shku · 
qyteti Ermupolis Nislës të Gr.qiës j qultur Ledhet ose Fires e kufizuerne mbini. 
dhe : dyti rga nisia e Karpës po 1~ i nga L. lb-ahim Efendiu Seidtni, P. J. 14) Nii arë tanës isht dy dynymësh 
Greqiës dhe tash me banim të pa di· i Arat e të zotit V. Rruga. e qultur çarje e kulizuerne nga L J. 
tun me datë 5 X 929 ora 9 para mes j 3) Nji arë tanësishtë pr. [ë dy dy- i zoti, p Aq'! Beu. V. Brace Zhura. 
dite, për me u gipkuern për s'.ikalc se j nymesh e quirur Arz a ose Fusha e 15) Nii arë tsnësisht katër dynym 
bashke me të par dehunin tjetër Vasil ! kufizueme nr:a L. V. me Aqif Bejnë e qnjtur Fusha ose Vinkore e kufi- 
Shshinin nga Gjinokastra në dam te i P. Kahrernan Beu. J. Arata e Ibrahim zueme L. Prroj, P. lbrahl m Xhui a. 
shteteve të Bashkueme e të Shtetit i l tendiu'. V. Aqif B,u, 
t' onë kanë marrë nisjativë për të fat. i 4) Nii arë tanësishtë 10 d;nymsh 16) Nii arë tani'sh:ht 20 dynym e 
sifikue pasaporta, por ng.1 çlrkostan- ! e qujtur Ara ose Gryka e Zabelit e t qojtur Rrah i i Shkollës e kufi zu 'l·. 
ca të p s mvaruna r g I vullneti i tync ! kufizueme Dia L. Ibrahim Zhura P. V. me L J. Aqlf Bej. P. V. i zoti. 
nuk kanë .mu]t me e realizue qellimin. ! Kahrarnan Beu. J. Arat e Aqif Beut, 17) Nii arë tanrrisht tre d}?,1ym e 

Në qoftë se të përmenduni: Va~il \ ~) Nji arë tmësisht prej 1112 dyaymësh quitur Ferra jazogut L. P. Aqi! Beu 
e Mihal nuk kanë me u prezentue nëll e guitur Kopshtë e Ledhë e kulizue- J Ismail Pasha e Veriu i zoti. 
datën e orën e sipërshenuerne para i me nga L me të z nin. P. V. Ibrahim 18) Nii arë tansisht 150 dy. p.n e 
g;yqit në fjalë Gjykatë kA me shikue \ Ele-idi Sejdlnin. J. ara e Ibrahim qujrur Gryka e Mustës e kuf zu.rneL. 
në mungesë të tvne, \ Zhurës. P. Aqir Beu, J. Ismail ea sha e V. i 

Tiranë, me 5.IX.929 \ 6) Nii arë tanësishtë tre dynymësh zoti. 
Gjyqtari fillorë \: e qojtur Musha ose Galiga e kuf zue- 19) Nji shtëpi e kulizueme përpa- 

. h l) . \ me nga L. Aq'! Bei P. Ibrahim Se]- ra rrugë, dhe me tri anët tjera tokat 
s P a J e \ dinin. J. Gorga. V. Shkumbini. e të z.otit. 

Me aktë-g'ykimin e Gjyqit të Pa· l 7) l:\ii arë tanësishtë dynym 1 e 20) Nii kolbe po me atë kul-, 
qit lokal Nr. 24 datë 22 1.929 Abedin quj,ur Ledhë ose Kopshtë, e kufizue- \ Tokat e lartë përrnenduna e shtë- 
Mitarja nga Elbasani si trashigimtar me nga L. Ibrahim S.jdini. P. V. J. pija e kolibe nxiron në ankan për të 
e dorëvues në pasunio e të vdekunit i zoti. u shitë. Shitja e pirë nisë \ 5 dite 
Ali Mitar.« nga Elbasani asht gjykuem 8) Nji arë tanësishtë 10 dynymësh pas çpalljes në Il.tor. n zyrtare dhe 
me i paguern paditëses Santies të sho- qujtur Stan ose Ledhë e kulizuerne mbaron në kry; të 3 ,1 ·1 . r , 
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shitja e dyte! nis nga e nesërmja e I L, ara e Bahi[ar Muharremit, nga P. 
mbarimit të shitjes të psrë U! 3 d-t-vet I ara Nur Xhernës, nga V. Kodra e Lu 
merrë fund në krye te 15 ditëve t. Pra I mës. nga J. Via e katundit, që I për· 

I 

kush të dlshëro] me i blerë këto të I ket Kurtish Shabanit, tet dynym nen 
drejtohet mbrenda afatevet të caktue- I ujë. 
me në Zyrën e Përmbarimit të Elba· I Tokat që shënohen sipër shpallet 
santt, I se mbas tridhete ditvet të datës së 

Elbasan me 3.9.929 I shpalljes, do të vihen n' ankant per mi, porositet me i dorëzue në këtë 
Përmbaruesi i Gjyqit të Shk. I. j shitje prandei, deshruesit t'i drejtohen Zrr"', rër ndrvshei do të veprohet 

*•* , I Zyrls së përmbarimit te Oj. Shk. Ire si mbas ligjës. 
Dhetar! llj:is Dulh dhe dorëzansi I të Kosovë. 

i tijë. Kur~ish Shabani t~ d9 l'lga ka- \ Kukls 27 6 29 
tu_nd_a Shtlqen I Lumës, ,)rej mos pa. \ 
gtmit te dhenës se vitit 1928 të ka- 
tundevet Shalqin e Tregtan, të Hasit Vendim afati për t'aratisun ; N' emer të Lart-Madhnies së tij 
fr. &ri (5265) pesemiië e dyqind e Mbasi nuk asht zaoun Myslim Pe- j Zog I lrë me vullnet të popullit 
gjashtëdhetë e p-së, o janë siruestrue : zi banues P<'Zl ( I'iranë) që pan. i Mbrtt i Shqiptarve 
dhe vendosë shija e tokavet ,e posht- ! dehet at ka plagosë të queltunin Os- ! Gjyqi rillor i Tiranës i përberë 
shenueme, të cillat ndo then në ka- ! man Ahmetin kat. Vishej (Tirane) Krye- ! prej Z. lzet Leskoviku Gj)?qtar Fillor 
tundin në fjalë: ! taria e Giyqlt të Fill. Tiranë që prej i i asistuem prej sekretarit Arsllan La- 

l. Ara Ograd., nga L. ara e Mah.j datës shpalljes te këti vendimi të pan- i les në gjyqin që rrodhi në mungesë 
mut Dervishit; nga P. Ha e Ram ! dehnnit përmendua i neper dhetë dite i e me d)?cr të hapura ne padien e ngre 
Vahipit, Nga v. ar.a e Osman Veliut, i afat, per me u prezantue para gjyqit. i hun prej Prokurories -nbi lutjën e 
nga J. ara e Mat Selmanir, e përba- j Në qoft se nuk i paraqitet gjyqit i anxuesir Sadi Haxhi Petrel.s nga La 
me prej gjashtë dynymesh 011 të tha- ! mbresda ketl afati vërtetohet se nuk i gja Ali Bej të Tirarës 
të. ! don me ju biod ligiës, dhe kështu ka l KUNDRA 

2. Ara Fanushe, nga L. rruga e j me u shikue gjyqi në mungesë, kanë : Simao Osman Selishta nga Dibra 
katuodit, oca P. zabeli i Mat S, Ima- i me ju rëzue të drejtat civile ka me ! e banues në Tir~oë, 
nit, nga V. ara e Bahtjar Shabanir, j ju sikvestrue pasunia dhe më as nii i I Pandehur 
aga J. ara e Xafer Shemës, sipërfaqja ! mënyrë nuk ka mt; pasë të drejtë an- 

11 

PER - RRAHJE 
(10) dhjete dynym. i kimi mbi veprimet e bamuna. VENDO::":I 

Z Ara Kobeie, naa L. ara e Rrah· ! Të glith gjendarmët e policet janë ! Denimin e tij me tri ditë burg në 
man ~ules, ng.a P, liv_adhi I tijë, r:gi j të det.yruem ~e .zanjen e tij. I bazë të neo~t 21-4 .*. ~ fu1d~t _K .. Pe- 
V. ara e fetah -S1aban1t, nga J. arr. e I Për plotësimin e veprave ti! p ër- I nal dhe nenit 35 ligiës aplikimit K. 
Xhem Dau tit, katër dyaym në të tha menduna i asht shkrue Prokuroriës ! P. shpenzimet ~ j ykore i ngarkohen 
të. dhe në mbështetie të nentt 371, 372 I të denumit. I 

4. Livadhi · Kobel i kuf nga L te procedurës penale shpallet ky ve· l A t L" . . . . " : resye - 1giore 
r· p dh J 1· ndim : ara e 11, nga , e nga , ivadhet · i Nga mënyra e thanjavet të pande- 

e Bahriar Shabanit, dy dynym ne te Tiranë 2·91929 i hunit qi ka· benë para-policiës nga 
thate. , Kryetar : kl . . . . : : an mt t ankuesit r g'.t dcshrnie e desh- 

;, Ara e qairun Troskot, nga L. i Letër-lajmim j muesit Selman Begrs i cili ka parë 
ara e Muhsrrem Komberit, nga P. j Zotni Hazir Sherifi, nga Kukzi e ! me sy e dekllsron se ka pa të pande- 
ara e ?sman Vel!ut, nga V. rruga e i me banim të pa diitun, si mbas Akt· ! burie q' i ka hudh dhe e ka godit në 
katundit, r.ga J. rrugë e Përgjithshme i Gjykimit Nr. 7 dt. 18 Majë 1929 te dorë ankusin provohet se i pandehu.ii 
katër dynym, IC cilla. i .,tu;:isi.J llj:s j Shk. se I. në Shkodrë, asnt gjykue Si.nan mt dak 5 IV· 929 mbi ngrindie 
Dullës dhe .. . 

1: 

m. ~ i pague gipq-fitueslt Zot, Sheuq et që ka bërë ka rrahur ankuesin Sadi 
~. Ara ke up 1 Lumes e kuf. nga Hibës, tregtar në Kuksë e përkohë- Petrelen. 

Përmbaruesi: 

sisht banues n~ Shkodër, shumën e 
Fr. ari 400 (katërmi) bashkë me shpen 
zimet gjyqsore Fr. ari 165.45100 (oji 
qindegjashtëdhetepesë e 45{00). 

Të hollat e dërmenduna mbrenda 
3 (tre) muajve afat çë prej datës të 
shpallunit në fletore të ktlj Letër-Lal- 

Shkodër, me 6 Shtatuer 1929 
Përmba: uesi i Shk, I. 

Akt-Gjykim 
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Thl!ritet i quiruri Ali Dinua nga 
katundi Arranirasi dhe më pare banus i . 
në atë katund dhe tash me banim te i Kru1a 
pa dij!ur~, që të prezantohet para i Gj)'q-bjerrës Abdulla Hasan Hasa ~gli Kruja banues në Lushnje, me 
gj)'qit Paq it Mallakastër (D. P.) ku letrë-giykimin e daiun pr. J Oj. Paq it Krujës Nr. 67 d, 17-5-29 asht gjykue me 
do U! giykohet si i pandehurë për i pagu gj)'q fitues Muharrem Parrucës po nga Kruja, 17. napu. ari dhe 
prerjen e disa lisa vet të Ri 11:1 Ali shpenzimet gjyqit tuj ju sikvestrue konservativisht nji e katerta pjesë në mu- 
Arrsnlrasir. i llinio e nalt treguem, e cila sikv .• stre asht ligiyrue, dhe sa do që blerrësit 

I pandehuri duhet të presmtohe. i koziunikatat i fanë ba nuk bani kundreshtim ose pagim, si mbas kerklmlt tl 
me datën 5 dhetuer 929 ditën e Eire \ fituesit pasunia e sikvestruerne nxlerret në enkan për shitje, pra kush të c!i 
o~a 1 O para dreke~ se për o,jrysh~ / shro] blerjen e ks:ij pjese I; t' i drejohet ksaj z1re ose kasaech bashkiës, 
gJyql k<1 me u shikue në mungesë : b ,. d f ti ë h' . , m ren a a a t t s itjes, 
të tija. Shitja e parë fillon që prej datës shpalljes në fletoren Zyrtare e mba- 

Ballsh, me 6•9·929· b d 30 di · dh hl · d r· · f 1 • d b · · 
G . p ron m ren a itëve, e s ,ttJa e inltive , Ion që prej arës m anmtt te 

J. aqtues. . h' . b d 
L t .. Tb. . afatit s ities parë e m aron në krye të 15 itëve, 
e er- me : Kruje: 2 8- 929 

Thritet i quajtuni Mustafa Islami, · 
shofer nga Tirana e tash me banim 

K1 vendim i dekllaruem me 
25-IV-929 mund të kundershtohet e të 
diktohet. 

Gjyqtar Filluar 

Letër-Thirje 

të pa dituo, për me u prezantue para 
këtij gj)'qi me d, 14-10-19 ]9 ditën e 
Hënë, dhe më ora 1 O para dreke ;ër 
me u gjykue si i pandehur p~r shkak 
se më d. 20-6-9l9 ka dtrizhuë auto 
mobilë pa pasun leje veprimi, për 
ndryshe gjyqi ka me vaz.iduë në 
mungesën e tij. 

Poradecë 4-IX-929 
Gjyqtari. 

Thirrje 
Moniak Natalia nga ltalija e ba 

nues në Mozget e tash me banim H! 
paditun thërritet për me u prezantuem 
para Gjyqit Fill,mit t' Elba-anit me 
D. 9·X-929 ditën e Merkurr dh, ora 
9 para dreke, për me u, gjykuem si 
i pandehun për shkak se ka grabitun 
shtëpin e ankuesit Ankilo Ancit po 
nga Ital-a e banues po në mozget, 
ne rrast të kundert gjyqi ka me vazh 
duem në mungesën e tij. 

Elbasan me 5-9 ·929. 
Gj. Pillor. 
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Letër-Thirrje 
Vendi ku ndodhet Lloj i pasunis Siperfaqia Kufinat 

pasunia 
Ne kat. Gjanem Krujë Mulli misri 

I zoti i pasuniës 

Në katër anët Abdulla, Seid 
me token e 

të zotit 
Saki e Xhemal 
Hasan Hasa nga 

Përmbaruës 

Letër-Shpallje 
Yeo diku 
ndodhet 

Lloj i pasuniës Kufit I zoti i pasu 
niës 

pasunia 
Në lagien V!· Bace uli ish re pes d-:1pm k I dhe Nga L. Ism .dl Zpber des? ri 
she dege Se- 35 rraj ullië s~hja, n2a P. Rrugë 

sera i e lagjes, Nga J prrye 
e Ismail Uk Qesja 
Nga V. Seifulla Qesia 

Drejtori Zyber Seseri me diftes detyren e vertetuem prej Zyrës Note 
riës Krujës, uetyrohet me i pague kreditorëve Myrteza e Suleiman Bedenit 
Dia Kruja 660. fr. ari kamat-n ligjore, e cila diftes hidhet në Permbarim e 
dhe sa do që debitorit letrë l rimimi i asht komtue per pagim ose kundresh 
tim nuk ka ba dedltorët p .r sgu +min e nxjerrjes të hollave kan slvesrrue 
pasuntën e nalt tregu me, e cila si nxirret në akoo per shitje, pr I kush t~ 
dishroj blerjen e ksaj pasunie le t'i drejtohet zvrës Permbrruv-; Kruje, ose 
kasnecit bashkiës rnbrënda afatit të shitjes. 

Afati i shitjes para fillon që prej datës së shpalli .s në fletoren Zyrtare, 
e mbaron në krye të 30 ditëve, shitja definitive fillon që prej mbarimlt U! 
afatit të shitjes parë e mbaron nektye të 1 S ditëve. 

Krujë 2-8-29 
Përmbarues 
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-------------------------- - ::ka vrarë të quejtunin Ismail Feru'cm, ; pa adchuntr tJ-t:r Re x'iep sot me d. 

Ftes . !"Krydaria e Giyqit rë Shk. l Dibre që ] 11 7 929 m- z an a lë r ërbashkte ka 
H •• xhi Ab.din nga Ka undi Turan i prei datës shpalljes të kë.i vendimi të l gjykuem : 

•• ë katund 1 dhe tash : dh ë : V d · e ndeniës ne at "' : pandehuni! përmenduri i neper t:I : en 1 m 
me banim re ;a duurë ihëri:et të çf:- i ditë afd për me u prezantue para i Dënimin e Rexh.j, S:li,n Bicës në 
Qef-si i pandehurë para G;yqit Pa;:t i g;yqi·, ~··ë qoft se nuk i paraqi et gjy· ; arrati I gl karundt Shcmil me dy vjet 

.. .. m · datë 10-10 19.9. ' · · ,. t : e gi·.vsm·· b · ë Ti:pdenes per - . . i qit rnbrenda këti af~·t v.rte'ohe se : e urg1m t ran.lë, por mbl- 
ditën e Enje e ora 9 ?. O. për shkak i nuk do, rn e ju bind Jigjë~, dhe kësh- : si ky f oj~ a5hr bam para f.Jj,s me 
se ka vjednurë nië kalë të Fram .Dar· i Iu ki mt! u sh.kue gjrqi në rrung se, i dJië 19 9·1928 si pas nenit 2 .e o.s, 
d1rts, nga. ka undi L,:kd ~~~ n~ r s i kanë mt! ju i ëzue të d-ejrat civ.le ka ! ret·L-gj~s k fali ts mt d ,të 9 J9 1929 
që nuk do të ç' f qet gjy.q1 t '..l k~ i me ju sikvestrue pasu ni i d'ie me as ! f~lcr njf morë edhe nga ;1ë mbeturat 
me u shikue ne .mu1~ese~ -~ .·11 dhe i nil mënyrë nu' K.l me pasë të dr [rë i st. pas nt"flit 3 I falt"n dy të tretar e 
do të vepr ..• het si mb .• s ligi: ë. i ankimi mbi veprimet e barnu u. ! këso do.e ndeshkimi i R, xhepit rnbe- 

Tepelenë 4-9 29 . l 1 e gji:h gj.ndarnët e pol-cet [an> i 1~1 në 6 mue] burgim re randë i cilli 
Nr. G1yq Paqtues. i të d :tyru~m me z inie.. e lii. 1 ~, pas nenit 35 lë Li~jës psr apliki- 
• i rcr p'ore sim.n e veprave të per j min e K. P. do të vuhet në burgjet 

Mbasi nuk Asht zanun Kamhe~ Ra- I mendun.i i ash: shkrue Prokuror.ës ~ e soreshme si burgim p~r ndandë 
ma emigran Kosovar banues Gjolen ! dhe në mhësht.tie të n.nit 371, 37l i muej 

. deh t se me d. 20 Fruer 'I • s .. ë h . 
Krue që ran • të procedurës pena'e shpallt ~.v ve i a pert Pllld, umn ff:12an Drlim 
929 me g1ak të r.x htë k11 vra' te I nd.m, ~ B cën mb3si nuk r. zultoJnë prova te 
qu.jtuoin lsma I Sef.ri.n ~anu,~ n at ' Peshkop. më 6 9·1929 \ plota qi re kdë kryem fajin qi i ogar • 

• 1 K t ria e OJ qu IP Shk. I. · k h t · · k 
katund. rye •. i V • L të G. ki i o e , trupi gJp ues rue PJm kërki. 
Durrës qe pr e] dates .. shp "" ,~ kët~ I l" .. e e~- ?Y .. im . ~ min e Pro~uror,s të arsyshme per 
vendimi të pandehu ;n psrrn ndun t I Ne Emeu te Naltë Madl.nts f shpelimin e t f, me zana re perbash. 
ne pet dh:të d~të ~Lt, .p~r me n pre- j së Tij z~o .I I këta e ." baze të n:nlr 175 re P. P. 
zantue p u a ~Jy~tt. Ne qeft ~s~ .nu~ j Me Vullnd:t te J oputllt i vendosi shpëtimin e tij LeLlht! lirimin 
i pid\Qittt g1vq11 n br nda k '· t Iari I Mbret i Shqlptarvet I nga burgu per në mos qof.ë se nuk 
vërtetohet &t: nuk don me i . bind " I Gjyqi Kolcgjai i Elba-anit i for- ! asht ndalu m për ndonji shkak tjetër. 
giës, dhe ki::sh1u ka m, u _s,.ikue gJy~ i muem prej Gyqtari: fillor Z. K. Dhi- i Shp. • z m t e G yqit F,·. ari 38 i 
qi në n uogesë kanë me_ I' r zue të ! mirri. si Kryetar, Ndih. Gjpq!arir Fi- l ng.irkoheo r~ dëcuemrr, 
drejtat civ.le ka me iu M '· s'rue p:i, ! Ilor z. Vasil Levanit e Nd.h Gjyq l Ky vendim për lë pandeh unin 
sunia ehe me as r.ii ~l. yië. nuk ~a ! tarit Paqtues z. "1. Kosturit si Antar i Rexhep Bicëo mund të kuadershtobet 
me pasë të drej.ë ankin.i mbi veprr- i tue qenë gati edhe Prokurori i Shte. l edhe ti! diktohet. 
met e bamuna. . .. i tir Y. Malile e Sekretari M. Biçoku l Ar s Yen a T ·· b ie: darmër e pol.cët Jane : : p k · Sh · · 

ë g1t1 ii · . .. ! si protokolist për me kqyr r.adin e : ro urona e telit me komuni- 
të detyruem n1o;: zacjen e IIJ. l ogrehun prej Prokuroris së Shtetit në : katëo e sajë Nr. 6-1-1929 na solli për 

Për ~lotësimin e vepr.ve të pr r ! emën të së drejtës botnore kundra lë i ~iyidm te pandehunin Huan Selim 
menduna i ash: . shkrue ~roku~oriës ! pandehunit te rreshtuem Hasan Bicës, j Biçen 35 vj-ç bujkë nga katundi She 
dhe ne n.bt sh.erie lë nen.t 

37 
'• 

372 ! dhe të arratisu ut Rexhep B'cës që të i mil i rreshtuem me da·e 2. 8 1928 
të proc durës pe ne le shpallet ky ve- ! dy nga katundi Shemil për shkak se / dhe tt'! arratisunin Rexh- p B'cën nga 
ndim. i kanë rëmbpem me Irigësim e vjolenc · ay kstund për shkak se modt, 23 Ko· 

Durrës më 8. IX 9~9 I Rabihanë te bijfn e Hasan Beq'rit e rdk tue përdorë frigësim e violence 
Kryetari j grue e Jonuz Dautit nga Katundi Gu· kanë snkue në shtëpien të Zonjës Ra- 

Vendim atati për t'aratisun] rakuq, në gjyq'min e rrjedhu11 Iaqë- himes Hasan 8 qirit e të shoqe_s të 
Mbasi nuk asht zanuu Hasan i ! sisht e butësisht për të pandehunin n Jjerit lsmajl Dautit ng~ katundi Gu. 

biri Hidri't, banues Muhm që pande- j Hasan e përtaqësu.sin e tij mproitës rakuq d~e e kanë rremby~m e çuem 
het se me d. 9-7-929 ditën e Premte I Av. H. Planganicen e në mungesë të ne shtëpia e Rexhep Kaçit, ne katua 
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. ·1 ;Vendim afati ,për t'aratisua menduna i asht shkrue Prokuroriës dtn e Shtmt. . . . 
. · · · · ë ; . . , dhe në n.bështetie të nenit 371 372 Në gjyqrn e rjedhun në .munges ; Mbasi nuk asht zanun Islam I bi- .. ' 
it të aratisur R xhep Se- ' · M'l,.l't b ·: Mu'l r që pandehet të procedurës pena pena shpallet i..kY të pandehunt , ri li\ 1 , anues 1 u . 

tim Bicës në faqen t Hasan Selim Bi· ! se me d. 19-7-929, dit rn e premte ka vendim- 
. z ··· R h'mes i • . .1 F ik Peshko ,i më 6-9.1619 cës, prej dishmts së onjes a_ · , j vrarë të qujtuorn Isma: ari un, ' . . 

e të R xhep Kaçit u provue se I pan· j Kryetaria e Gjyqit Shk' I, Dibres, që G1yq. Filtuer' 
dehu/\ RLxh. p Selim Bica i kishte ( pr •. j datës shpalljes të këti vendimi 
ropoaue qi me ja dhanë grue Rahl- I të pandehenit përmëndun i neper dhe· Vendim afati për t'aratisnn p • • I 

meo të qoj turit R~xhe~ Kaç_,_u_'. tue _1 I re ditë af at, për me u prt_zantuë p.ara Mbasi nuk asht zanun Kaf mak e 
marrë për shpërbltm per Kele punë i l,{jyqlt. Në qeft se nuk I par .s, qitet Adem të birt Sergushit banues Kok- 
36 Nap. arit Rexhep Kaçi e pranoj l gjyqit mbrenda këti afati vërtetohet liver-Shijak që pandehet se me d, 
eohe e porositi qi për ketë martesë j se nuk don me ju bind ligiës, dhe t 9-11-928 me paramendim ka më vra 
të pyetet edhe grueja. Por i pande- l kështu ka me u shikue gjyqi në mun- të queltunin lsuf çelbeqirin, Kryetaria 
huni Rexhep Selim Bica me 23 Ko· j gesë. kanë me ju rëzue të [drejta! ci- e Krytaria e Gjyqir U! Shk. I. Durrës 
rrik 1928 tue marrë me vedi edhe j vile ka me ju sikvestrue pasunia dhe që prej datës shpalljes te këti vendi. 
tre a katër shokë të pa nlofrun e të j me asn]i mënyrë nuk ka me pasë fe ~ mi të pandehunit përmendun i nëpet 
gji th të armarosun natën e po të thue ; drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna, j dhetë ditë da t, për me u prezantua 
ora I e gjysmë e akshamit allaturka j Të giith gjendarmet e policët janë ! para gjyqit. Ne qoft se nuk i paraql 
shkt,en në shtëpia e Zonjës Rahime j të detyruem me zanjen e tij. j tet giyqit mbrenda këti afati vërteto 
dhe prej nji oborri ku ndodhesh tu e l Për plctesimin e veprave të për- 1 het se nuk don me ju bind ligjës, 
mjel dhitë e rrëmbyen edhe t: çuen j menduoa i asht shsrue Prokuroriës j dhe kështu ke me u shikue në mun. 
në shtëpin e Rexhep Kaçt, ku të ne- / dhe në mbështetie të nenit 371, 372 i gesë, knnë me ju rëzue U! 'drejtat ct 
sërmen shkoj Gjendarmerija edhe e ( të procedurës penale shpallet ky ven- l vile kanë me ju rëzue te drejtat civile 
muer Rahimen edhe e çoi në shtëpi] l d m. i ka me sikvestrue pasunia dhe me as 
të sajë. j Pt shkopi me 6 9-1929 \ nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 

Vepra e të pandehuni! Rexhep Se- j Gjyq. Pilluer, l ankimi mbi veprimet e bamuna. 
Jim Bicës asht f 1jë qi pare shikohet e ) • * * ! Të gji th giendarmët e pol'cër janë 
dënohet në bazë të nenit 380 të K. P. j Mbasi nuk asht zanun Xh.ladin i i të detyruem me zanjen e tij. 
Ahq. ku thuhet se: Kus? do me vio- ! biri Lushes banues Arras, që pande- j Të gjith giendar~ët e ~~licëtjanë 
lencë trlgësim ose gënleshtrim heq / het se me d. 19 7 929 ditën '! Premte ) te detyruem me z injen e ti], 
ose mban me v.he me qellim luksu- j k ë t. .. . Ismail F ikun j Pfr plotësimin e veprave 'ti! për- ' a vrar e que11un10 ~ ,., er , , 
riose martese nji grue që ka mbush ; K . . . . të Sh" 1 Dib ,8 \ menduna i asht shkrue Prokurtës dhe • . . s rpetaria e iJyqtt !\, , , r, , , . . .. . 
moshën 20 VJtÇ ose as të emanqipue- , . d ë kët' d' . të n , në rnbështetie te nenit 371, 372 të pro •. 

• • 2 q~ preJ atëa t I v n 1m1 pa · i . . 
me ndeshkohet me burgim të randë s . d . t dh të ditë , cedurës penale shpallet ky vendim. . . , dehu nit përmen un I ne ;-ie t ; 
që nga 6 muej e dert në 5 VJ~!)) P~~~ 1 afat, për me u preza itue para gjyqit j Durrës më 6,IV-1929 
ndaj trupi gjyk~es _në b iz ë të këtl~ Në qoft se nuk i paraqitet gj}'qit l K r y e t a r i 
neni me zana lë puba.~hkt~ vendos_~ mbrenda këti afati vërtetohet se nuk ! • • • 
dënimin e Rexhep Bices siç ma nalte don me ju bind liglës, dhe kl shtu j Mba~i. a.sht zar un Gjon Raci ba- 
asht tregue~. , ka me ju shikue gjyqi në mungesë, j nues M1d1të që pandehet se. me d. 

Ky vendim asht d.klaruem me kanë me ju i ëzue të drejtat civile ka j 4-Vlll-928 ka pre rugen Pubh~e tue 
11-7,1829. , me jn sikvestrue pasunia dhe me as- graaitë nji automob I lë quëtu~·n Ll~- 

Elbasan me 3·9-9<9 . 1. ën rë nuk ka me pasë të drejtë zar Vangjelit e xveshë Vang1el M1· 
Krvetari n I m y , · · • D • 

r • ankimi mbi veprimet e bamuna. men e Shuqri Suleimanin nga urrësi, 
Të giith gjendarmet e policet [anë Kryetaria e Gjyqit të ~hk. I. Du: 

të detyruem me zanjen e tij. rrës që prej datës shpalljes të tu~ 
Për plotësimin e veprave të për· .. vendimi të pand-hunlt përmendua a 
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nepet dhetë ditë afat, për me u pr e-: taria e Gjyqit të Shk. Lrë Durrës që d. 26-Xll 928 kan vra të queirunin 
zr.ntue .para giyq'. Në gofe se nuk i ; prej d:111 s shpalljes të kë1i vendimi të Osman Shaban in ng» kat. Thuman 
paraqit, t gjyqit mbrenda kë1i ~fati j pandehunit përmendua i neper dheië Kruc l<ryetaria e Gjyqit të Shk. I Du. 
vërtetohet se nuk don me ju bind Ji. l ditë afat, për me u pr, zantu, pata rrës që prej datës shpalljes të këtl 
gjës, dhe kështu k'.: me u shikue giy- ! gjyqit. Në qoft se nuk i paraqitet vendimi të pandehuni, përmendua i 
QI në mungesë, kanë me ju rëzue të 1 gjyqit mbren Ja këti afati vërtetohet n pd duete ditë afat, për me u pre- 
drejtat civile ka me ju sikvestru : pa- i se nuk don me iu hind ligjl's, dhe zantue para gjvqi1, Në qoft se nuk i 
sunia dhe me as nji mënyrë nuk ka i kështu ka me u shikue gjyqi në mu. pareqitet giyqit mbrenda këti afati 
me pasë të drejtë ankimi mbi ve pri- ! ngesë, kanë me iu rëzue të drejtat· vërtetohet se nuk don me ju bind li. 
met e b imuns. i clvile ka me iu sikvestrue pssunia dhe giës, dhe kështu ka me u shikue gjy- 

Të gji th giendbrrnët e policët janë : me as nji mëny, ë nuk ka me pasë të qi në mungesë, kanë me ju rëzue të 
të detyruem me zanen e tij, ! drejtë ankimi rnb: v-primet e b .rnuna. t0 d etat c'vile ka me ju sikvestrue 

Pe r plotësimin e veprave të prr j Të gjiih gjendarmët e policët [anë p-sunia dhe me as njt mënyrë nuk ka 
menduna i asht shkrue Prokuroriës të derprucm me z mien e iii. me p'.l::ë të drejtë a kimi mbi Vt pri- 
dhe në mbësbetie të nenit 371, 372 Për nlotës'rni I e veprave të p~r- met e bamuna. 
të procedures penale shpall. t ky ven- i mer.duna i asht shkrue Prokuror.ës Të gji h gj -ndarrnët e policët lanë 
ndim i dh ~ në rnbështetie të nenit :3 li, 372, ,. d I m n] 

1 1-1 • , 1c; ~ yrue me zg e e 1 • 
Durrës, më 6 IX- 1929 i te procedurës peuale sbp •. Ilet hy ve· 

Kryetari , ndim. 
Vendim afati për t'aratisun I Durrës më 6 IX 1929 

Mbasi nuk asht zsnun Ismail f b'rl 
i Mera Xhepit banues çull'] i Krues 

' qe· pandehLt se me d. 19 IX-928 ditën 
e dJete ka plagosur të kueltunn Ekt 
Hassnin po nga ay katua, Nga, Kry~- 

Veudim atati për t'aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Xhemat e 

Osman i të birit e Sali'i Bejt0~ b i 
nues ne Luz Krue që qaodd se me 

Për plotesimln e veqrave të· përrne 
nduna i ~sht sh krue Proxuroriës dhe 
ne mb ishtetie te nenit 371, 372 të 
proc.dur.s penale shpallet ky vendim. 

Durrts mt 6 IX-1929 

Sh1ypshkroja 11Nik.aj. Tiranë 
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MPRETNl]A SKQIPTARE 

f le·(t1·rj:a Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

' ' 
PAJTIME: për nji mot Ir.ar 12 në I Drejtimi: Drejtoria Fletore1Zyrtare-1 Nji cop! e javës' fr, ar 0.2~: nji copë 

Shqipni ; fr. ar 20 Jashta "" T I R A N P e javës së kalueme fr. ar 1.00 

PERMBAJ1 JA 
Regullore mbi zbatimin e llgiës të 
taksimit të duhanit, 
Statuti ·i Shoqënis Anonime t' elektri 
kut Pogradec. 
Dekret-Ligië mbi monopolizimin e 
punimit dhe të shitjes së Flamureve 
Kombëtare. 
Këshilli M!nislruer. 
Ministri e Ekonomis Kombtare. 

Art. 4. - Financat detyrohen me 
dërgue rojtarët kalorës tt duhanit, të 
shoqënuem me nji a ma shumë gje 
ndarmë, ndër katunde ku asht prodhue 
duhani për të detyrue e ndjekë shdu 
kjtn e rrajve të duhanit me qëllim për 
mos me lane vend përmbledhje të 
gjethëve filliza (shif art. 16 e 17 të 
llgiës). 

KAPITULLI II. 
R E G U L L O R E Mbi komisione· çmueea e U! 

Mb• b .t· . li ... të kontrollimit. 1 z a 1m1 n e 1gJ es e . . . • • .. • Art. 5. - Zyret financiare përpa- 
taksimit te duhanit ra se të filloj vlelëja e duhanit, em - 

KAPITULLI I. noinë komisionet për çmim t! duha 
Art. l. - Zyrat finaocjare vetë nit dhe I dërgojnë me nji herë në 

ose me anë të komuneve në qershucr qark, tue njoftue nji beri edhe Mini· 
të ç'do vjeli do t' i dorëzojnë pleqë- strin e Pinaacsvet, si mbas 19 e 20 
sive të katundeve ku prodhohet duhan, të ligiës. 
nga nji sasi të mjaftueshme deklara- Si ekspertet ashtu edhe sekretarët 
tash ~otl. Nr. 1. për t'i plotsu~m si e komisjoneve në fjald zgjidhen, me 
mbas art, 9 të ligiës. , ane të financës prej nierësve me mo- 

Art. 2. - Mbrenda 10 ditëve nga ral e zotsi dhe kryetarët e zyrave fi 
data qi pleqësit i u kthejnë Zyrave nancjare për ç'do keq veprim të tyne 
financiare deklaratat e slpërtregueme, janë përgjegjës përpara Ministris së 
k~to ia dorëzojnë pleqësive të gjithë Fimncave, 
tibretat e kontrolit, si mbas art. IO të Art. 6. - Sasiia e personalit të 
ligiës, për t' ia dorëzuern prodhue- komisioneve dhe rrogat e tyne, do t'i 
saver, njoftohen zyrevet financiare prej Mi· 

Art. 3. - Libreti i kontrolit Mod. ntstrls së Financave si mbas caktime· 
2 do te përshijë: a) f. I. sheniimet e ve të bame me budget. 
deklarates; b) f. II. shenjimet e ri- Art. 7. - Ko11a e çmimit të duha 
servueme për komisjooet çmues e të nit nuk mund te zgjatet ma tepër se 
kontrollimit; c) f. lii. shënjimet mbi dy muej në iurldlcionin e financës te . 
lëvizjet e duhanit. çdo qarku; iitth ashtu edhe koha e kon- 

trollimit nuk mundet te zgjatet ma tepër 
se nji muaj c gjysëm. 

Art. 8. - Komisionet kur nisen 
për në krye të detyi:ës, marrin nga 
financa regjistrin mbi prodhimin e 
duhanit Mod. Nr. 3, për t' a plotësue 
si mbas art. 26 c 27 të ligiës, 

Art. 9. - Si mbas art. 28 të li 
giës, ndër ato qarqe ku ka ma tepër 
se nji komision, komisionet çmuesa do 
të ndrrohen per në rajone tjera në 
rasë qi të dërgohen per koutrot1im. 

Por nder ato qarqe ku ka vetëm 
nii xo.nlslo-, zyret Iinanciare veprojnë 
n' arë mënyre qi të shofin ma të do, 
bish rr; e për Shtet, tut propczue em. 
nimin e nii eksp-rtt tjetër për komi 
sjon të kontrollimit, ose tue tanë qi 
po komisioni i parë të baj edhe kon· 
trollimin a por tue kërkue qi komi· 
sioni i pai ë të sh këmbehet me nji ko 
mision të nji qarku tjetër finaocjar të 
Prefekturës. 

l''ë rasë nevoje, financa mund t'i 
shoqëroj komisjoneve ndonji nëpunës 
të zyrës sl:1 tatimeve. 

KA.PITULLI i III 
Transportimet dhe shitjet it duhaait 

Art. 10- - Si mbas art. 38 të li 
gjës, ç'do prodhimtar asht i lirë me 
bartë duhanin gieth, qi ka prodhue, 
nder tregje shitjeje tue pasë me vedi 
Jibretin e kontrolit. Në rasë të ve 
primit të shitë blet [es, prodhuesi asbt . 
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i detyruem me u paraqitë bashkë me 
blerësin pranë nëpunësit kompetent 
qi ndodhet në treg, ose atje ku ka 
kso nëpunës ish oranë Zyrës së Finan· 
cave me anë të cites do të kryhen 
formalitetet përkatëse dhe do të nx]e. 
rren taksat qi asht i randuem duhani 
i prodhuem. 

Art. 11 - Si mbas art 32 të ligiës, 
ç'do tregëtar që barte nji sasi duhani 
gjeth prej nji vendi në tjetër, ose nga 
nii magazinë në nli ti- tër vend, për 
të tillë duhane, duhet të lshohen leje 
bartje (Mod. Nr. 4) prej hnancëc së 
vendit. 

Art. 12 - Në bazë tart. 35 të li 
gjës, duhani gjeth qi transportohet 
prej nji qarku në tjetrin, me leje ba 
rtëie te fina cës, zbritet për kohësisht 
aga llogarija e t'interesuemlt për deri 
sa ky të justifikojë shitëlen me oji 
d'ftesë se ka pague taksat rel. rive 
n'arken e financës ku kje dërgue du 
hani, Koha e bartjes do të jet e cak· 
tueme në lëien relative si mbas distan 
ces etj. rasave kso dore për sa të 
shlfet e arsyeshme prej :r.yrës së fin - 
ncës së vendit qi !shoo leie-bartëjen, 

Po kie se ajo sasi duhani gjeth 
ose uji piesë e saj nuk shitet në qar 
kun ku asht dërgue për shitje dhe 
çfaqet nevola qi të kthehet prap në 
vendin e ma parëshëm ose në ndonji 
vend tieter, atëherë i interesuemi du· 
het të marrë nji leje-barteje të re, leje 
bartja e vjeter i mbetet Finances qi 
lshon leje bartjen e re. 

Trcnspotuesi i duhanit përpara se 
të shesë duhanin gjeth asht i dety - 
ruem qi mbrenda 3 ditëve prej arrri· 
tjes në vendin e destinuem, të para 
qitet në financën e atij vendi për te 
dorëzue leje-bartjen qi ka me vedi 
për të plotësuem shenllmet qi ajo ka 
ne kurriz. 

Për sasia e duhanit gjeth qi shi 
tet në vendin ku asht destlnue, Iina- 

nca e atij vendi merr shënjim në rre- l 73 të ligjës, financa do të kërkoj prej 
gjistrat e vet të ban po ato veprime ! Ministris së Pinancavet mandat -page. 

I 

qi ushtrohen p·~r shitë-blerëiet qi rrie- sën e nevojshme për kthim taksash 
dhin ne vend. për sa kapë shuma e taksës së duha- 

Art. !3 - Për duhanin qi transpo- nit t' eksportuem. 
i rtohet e eksportohet i grimë ose i Ari. 15 - Duhani gjeth qi trans- 
, bamë cig ire ose gjeth, duhet të ba- penohet prej nji vendi në tjetrin 
hen kto veprime: mbreda nil qarku ose nga nji qark 

a) Duhani i grimë do të jet imsh- , në tjetrin, duhet të ket porue në fl 
tjetlun me letër ose enë të tjera si nancën e vendit ku prodhohet, taksën 
mbas instrukcloneve të Ministris së prej 0.30 fr. ari qi përmendet o' art. 
Financavet dhe i bandroluem regulli- 72 të ligiës Taksa e 0.70 fr. ari (art. 
sht me mënyrë qi pa u shkye (shkitë) 73) nxJerret prej finances së vendit 
banderola të mos mund të çilet ena. ku bahet shitja. 

Në ketë mënyrë do të jen të mb- Art. 16. - Për te gjitha levizlet 
shtletluna ndër e enë e te bandrolue- e duhanit gieth të grim e të bam, ci 
me rregullisht edhe cigaret. Për ba- I gare do të mbahet prej zyrave finan· 
ndrolimin e dahanit të grimë, qi do të elare nil regjistër i titulluem "Regjis 
shitet i paketuem, do të veprohet si tri i lëvizjeve të duhanit,, qi përshin 
mbas ari. 28 të ksaië regullorëje. shtyllat e nevojshme për : 

b) Duhani i grim e cingaret do a) Nr. renduer. 
te jen të përcielluna në rasë trsnspo- b) ernëu e mblemnin e blerësit. 
rtim', me leje-bartje "për ç'do lloj .:) lejen e ushtrimit të tregtis 
gjaje,, Mod. 11 e të lshueme në kon- ç) duhanin gjeth të blem, 
formitet me art. 11 të ksajë regullo- d) ,, , ,, shitua, 
rëie. dh) duhanin e punuam për t' u 

c) Duhani gjeth i grimë ose i bam shitë i grimë ose i bam cigare, 
cigare mund t'eksportohet aga ç'do e) duhanin e transportuem ose 
skele e tokës ose e detit dhe doganat t' eksportuem, 
relative do të lshoinë për ç'do sasi e Dallimi i shtyllave të sipërme, 
pronar nga nji dishmi eksportimi Mod. asht ay i treguernë në Mod. Nr. 6 i 
5 e cila do t'i paraqitet, prej ekspor- bashkatidhun. 
tuesit, financës së vendit si mbas art. 
69 e 70 të ligiës. Duhani duhet tl! jet 

përcjell un deri në doganë Leje blerjet, leje për uahtrim të ze · 
me leje bartjen e sipër· tregueme i•• dhe librat e tregtarëve ti dulaanit 
SI mbas art. 71 të ligies, paketave Art. 17. - Leie-blerëiet e për 
me duhan të grim ose me kuttia ci- menduna n' art. 40 të llgjës, [anë ato 
garesb, edhe enëve me duhan gjeth Mod. Nr. 7 qi i bashkalidhen ksajë 
do t'u ngjitet prej financave nga nji regullorëie. 
pullë e kuqe qi përshilnë fjalët "Leje- Ne rasë të blerëjes së duhanit gjeth 

në bazë të lejes se sipërme, tregtari 
blerës dhe prodhuesi shitës paraqiten 

KAPITULLI IV 

eksportimi». 
Art. 14. - Në rasë qi tregëtari e 

blen duhanio me qellim qi t' a ahesi ! në :r.yrën e kaiundaris (komunës) _ose 
aë vend dhe ma vonë çfaqë dishirin ! në Pinaocën e v~ndit prej së cilës 
me e eksportue, për të cillin do t' i i mvsret katundi qi banon prodhuesi 
kthehet taksa e marrua si mbas art. I e qi asht prodhue duhani, e cila do 
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japin shenjim në korris të libretit të ! ose për t'u paketuem, do të jetë nën 
kontrolit, të përmendun n' art. 3 të mbikqyrje të nëpunësit dhe i mbyllun 
ksalë regulloreje, mbi sasia e duhanit me dy çiles prej ktij e prej fabrlkan· 
të shitun dhe nji heri verteton për tit deri sa të bartet n' odën tjetër për 
atë sasi dhe listën qi do mbajë treg. punim. 
tari blerës të cilën do 1' ia paraqesi Duhani i bartun në këtë mënyrë do të 
financës së vendit. , peshohet e të regjistrohet ne rregltstrin 

' Deri sa tregtari blerës të mos kët ! Mod. 10, mbi ketë sasi nëpunësi do 
bam veprimet e sipërme, financa nuk l t'i shesin filbrikës bandrolat në llo 
mund t'i kthej as të likuidojë depo- i jet qi i nevojiten per t'i aplikue ndër 

' zltën e lanun prej tij dhe ou k do t'i ! enë. 
' balë ndonii veprim mbi duhanin qi Art. 22. - Nëpunësat e financës 

ay mund të kët biem. pr' anë fc!brikave kanë për detyrë me 
Art. 18, - Librat e tregtarve e vazhdue dy orë ma tepër se orari 

t' industrijaleve qi do të mbahen si zyrtar d. m. th. në mëngies nii orë 
mbas art. 41 të ligiës janë ata Mod. ! ma parë, dhe në mra.nje nli orë ma 

' Nr. 1)8 e 8} l qi bashkalidhen mekët ' vonë. Po kje se fabrika ka nevojë 
rregullore. për punim ma të gjatë, nëpunësi do 

Art. 19. - Lejet për ushtrimin e 1' i japë fabrikantit nii sasi duhani 
zejes qi do t' i jepen atpne qt duen gjeth ose të grim për t' a punue në 
të merren me shit- blerje duhani, si kohë qt ay mungon, e mbrenda ksaj 
mbas art. 42 të ligiës, janë ato Mod kohë nëpunësi zevendësohet prej nji 
9 qi i bashkalidhen ksaj rregullor]e, rojtari të di leguem, por gjithnji nën 

KAPlTULLl V. 
Detyrat e nëpunësavet pr' anë fa 

brikave të c:gareve 
Art. 20. - Nëpunëset e financës 

pr' anë fabrikave do të mbajnë nji 
regjistër Mod. Nr. I O me kto she - 
niime : 

a) Nr. renduer 
b) sasia e duhanit gjeth qi hyn 

në fabrikë, 
c) sasia e duhanit të grim për t'u 

paketue, 
ç) sasia ë duhanit per U! bam cl· 

gare, 
d) sasija e shtimit në kg. 
db) banderolat e shituna fabrikës 

dhe çmimi i tyne, 
e) duhani i grim i mbshtjellun qi 

del nga fabrika, 
ë) cigaret qi dalin oga fabrika 
f) vreitie, 
Art. 21. - Duhani i grimi qi ve 

het ndër oda të posaçme për të pl 
ujin e për t' u bam qia vonë cigare 

përgjegjësin e nëpunësit, 
Art. 23 - ~ëpunësit e financës 

pr' anë fabrikës janë të ngarkuem me 
vështrue veprimet e fabrikës, me mbi 
kqy,·e ngiirien e regulltë të bandro 
lave e të paketimit të cigareve e me 
u kuldesue qi sasija e duhanit të pu 
nuem qi përmban ena ose paqeta e 
cigareve, te jet baras me gramët e 
shenjueme në banderolin qi i asht 
ngiitun, dhe me zbatue pa të mbeta 
dispozitat re latlve të ligiës qt kanë të 
bainë me fabrike. Për të gjitha kto 
janë nil heri edhe përgjegjës. 

KAPITULLI VI 
Mbi banderolimin e dubaait • 

të ci~areve 
Art. 24. - Si për kutija cigaresh 

ashtu edhe për paketa të duhanit të 
grimë, do të përdoren banderola të 
parashikueme n' art. 53 të ligjës. 

Art. 25. - Banderolat për duhan 
, U! grimë do të jen rrepë i gjatë, si 
j mbas nevojës, për me lidhë enët prej 

I O, 15, 20, 25, 50, 100, 250, 400 e 
500 gr. 

Banderolat për cigare do të jen 
në formë të pullës, të gjata e të 
ngushta si mbas nevojës, e 'prej gr. 
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. 

Art. 26. - Sa herë qi Minlstrija 
e Financavet ka me pa nevojë për 
shtypjen e banderolave të duhanit ose 
të cigareve, do të disponoinë pa qen 
nev Jja e ndonj i autorizi ml tjetër, me 
marrë masa për shtypje të saslnave 
të nevojshme mbrenda ose jashtë 
Shtetit. 

Art. 27. - Masa, ngjyra dhe or 
namentet tj era të banderolave, cakto 
hen prej Ministris së Flnancavet, 

KAPITULLI VU. 
Mbi dyqanet e magazet ku grihet 

e shitet duhani 
Art. 28. - Ngjitëja e banderola· 

ve mbi paqetat e duhanit të grim, si 
mbas art. 60 të ligies, bahet në dy 
mënyra. 

a) në vendin ku grihet e përpara 
n "pur ësit të banderolës. 

b) në dyqanin ku do të shitet por 
për st sina nën 50 kg« 

Në rasën e parë, duhet qi nëpunësi 
kompetent ose i ngarkuemi nga titu· 
tlari i fin::.ncfs të jet prezent në ngjl• 
teje të bauderoleve dhe të mbajë she 
niimet e ëuhuna në regjistrin e treg 
tarit Mod. 8 l e nti heri n' atë të Pi· 
nancës Mod. 6, tue pasë kujdes qi 
sasija e duhanit të ounuem qi per 
mban ena të jet baras me gramët e 
shëniuem në banderolin qi i asht ngjitë. 

Në rasën e dytë, kur duhani si 
mbas dishirës së tregtarit, do të ba 
ndrolohet ne dyqan ku do të shitet, 
ngiitëla e bandrolave për të gjithë sa 
sin e duhanit do të bahet në prezencë 
të organit të ngarkuem nga financa 
qi u përmend ma sipër, e i cili edhe 
mbi këtë do të marri shenlimet e ra 
sës, e do të kujdesohet qi, ena të ket 
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aq gram sa shenione! ne banderolë. 
Duhani i grimë qi ndodhet ndër 

vëndet e përmenduna në paragrafin a 
b ti! sipërtreguem, kur nuk ka posi 
tiilitet të banderolohet kr!jtësisht po 
n' atë ditë qi grihet, do të merret e të 
mbyllet prej nëpunësit të ngarkuem 
1 ë menyrl! të sigurte qi të mos mund 
te shitet i pa-bandroluem. Dhoma ose 
1 na të sigurta për roje e të vulosuna 
prej nëpunësit në të cilën do të ru 
het duhani I grimë qi ns lt u përmend 
11l!r f u banderoluem ma vonë, do të 
Jenë te pregatltuna prej të interasue- 

nducr të ç' do vjeti, 
Në qoftë se duhani shitet prej pro 

dhuesit para muejit ndanduer, kjo ta 
ksë nxjerret në rasë të shitjes (sbif 
art. 53 të rcgullores mbi nxjerrje të 
bashkadhanave). 

Art. 33. - Në rasë të shirjes nga 
prodhimtari, duhani randohet me tak 
sën fr. ari 0.70 për kilogram e cita 
do të paguhet prej blerësit të tij në 
kohen qi bahet veprlmi I shitë-ble 
rëies si çë përmendet në art. 10 të 
ksajë regullore. 

Art. 34. - Për duhanin qi konsu- 
mit. mon vetë prodhimtari do t' ushtrohen 

Art. 29. - Tregtari i dyqaneve kto veprime: 
kso dore, nuk mund të shes! e të mbaj a) Për duhanin e konsumuem prej 
tt'atë d)'qan artikuj tjerë tregtiie. Kty- prodhuesit për nevoiat e veta, posë 
re i u lejohet shitja edhe të letrave taksës së fr. ari O 30, do të nxjerret 
<..igaresh te· nevojshme për duhan U! dhe taksa e fr. ari 0.70 si ç' urdhënon 
1:rime dhe snkrepca, qi janë ti! mono- art. 75 i ligiës dhe qi do të nxjerret 
polizueme. deri në mbarim të vietit financjar. 

Art. 30. - Si mbas art. 43 të li· b) për me muejtë me konstatue sa- 
gjës, punimi I cigareve e sendeve kso sin e duhanit qi i nevojitet prodhue 
dore lejohet vetëm nder fibrika e ma- sit për konsumacjonin vjetuer të vetin, 

""1~ze te regullueme ai mbas dlspozi- llogariten 12 kgr. duhan gjeth për 
tave të llgJës (art. 44 e 60) dhe të secilin konsumator të familjes, dhe në 

'l;aJe regullore, këtë mënyrë gjindet sasiia e taksës qi 
Punimi i sendeve të nalt përme- prodhuesi duhet të pagu· j. 

uduoa, nder vende banimi nuk i lejohet Për këtë pikë, organet e financës 
askuej. duhet të vrejnë me kujdes qi sasija e 

• Art. 31. - f''ë qoftë se ndonli ZI!· konsumatorëve të deklaruem tl mos 
j~tar dishiroc me bam cigare me dorë jet ma e madhe se ajo e vërteta. 

. ose me· maqioat përkatëse ne dyqa- c) Për saslnat e duhanit qi kons- 
11io e vet, do t'i jepet leja e nevo]- tatohen te pa sbituna deri në fund te 

)- ~ 
~ hme me konditë qi t' I shtrohet art. muajit Fruer të ç'do vjeti fioancjar 
~!9 të ksajë regiillorle. ! (shif art. 37 të kësaj rregullore) do 

Enët e cigareve kso dore, si mbas ! të nxjerren plotësisht taksat relative 
art, 67 d, të Ilgjës duhet U! ken etike- ! mbreoda muejit mars t'atij vjeti. Për 
· en e'cigart punuesit. ! me i bam ballë C kësaj pagese, 

. I - - 

KAPITULLI Vlll. ! prodhuesi mund të shesi nli pjesë të 
Taksillli i duhanit dhe nxjerrëje e j duhanit U! ndodh un depozitë. 

takse• ! . .. Art. 35. ~ Banderola qi përdoret - . , - I - _, 
ArL 32 • .:_ Duhani gjeth i thate ! për oji gram duhanit të grim të pak- 

f shtrohet tak.its fr. ari 0.30 për slto- j tuem kushton fr. ari 0.001, dhe banda ~-,,.~m (;r{ 72-74) qi paguhet regulisht I rolat qi përdoren për nii.gram duhan 
uga prodhuesi inbr~nda muejit nda- lee cigare kushton fr. ari O.OOU. Kush· 

timi i banderolave [nxierret n'atl! ko 
hë qe ato i dorezohen t' interesuemit 
(art. 75 i ligiës). 

Për duhanin e grim dhe sendet e 
punueme prej tij qi importohen, apli 
kohen pre] dogaoave banderollat me 
.çmim fr. ari 0.003 prr çdo gram (shil 
art. 80 e 8 l të liglës). 

KAPITULLI IX. 
Kontrollimi duhanit gjeth 'dhe i sende 

ve të punuëme prej tij 
Art. 36. - Duhani gj ~th I depozl 

tuem ; pr' anë prodhuesit kontrolehei 
detyrish në muejtë dhletur dhe fruer 
të ç'do vieti me anën e rojtarëve ka 
lorës të duhanit të shoqënuem prej 
njl a ma shum gendarmësh si mbas 
nevojës. Ky kontrolirn mund të ba 
het edhe sa herë qi të shlfet nevoia 
edhe me ane të nëpunëseve të Itnan 
cës, Kta organe fmanciare ma parë 
kontrotolnë ndër vende të she] ueme 
në dt..klaratë e në libretin e kontrolit 
dhe në rasë dyshimi të shtrijnë kon· 
trotimio edhe nder vende të tjera. 

Art 37. - Duhani gjeth i gjetun 
në rasë kontrelimi do të ·peshohet, 
prej organeve të sipërme, për me 
konstatue sasinat e shituna ose të kon 
sumueme për nevoiët vetjake të pro 
dhuesit tue pasë për bazë sasinë e 
shenjueme në l!bretin e kontrolit prej 
komisionit kontrolues qi bahet fjalë 
n'art. 7 e 9 të ksajë rregulloreje. 

Për sasina të tepërta qi do të gjin· 
den, perveç atyae të shenjueme nga 
ana e komisjooit kontrolues, veprohet 
si mbas art. 64 të liglës, 

Art. 38. - Organet kontroluese qi 
u permenden n' art. 37, do të rapor 
tojnë zyrën e nnancës së vendit mbi 
përfundimin e kontrolimevet të bame. 

Art. 39. - Në të tilla rasa titullari 
i zyrës së financavet do të ket kujde 
sin e mbikqprjen ma të madhe mbi 
të kryemit e detyrës n.~ regull ose jo 
prej -organeve të ngarkueme me kon· 
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trolim, për shka mundet me disponue 
nli kontrolim të dytë me organet tje 
ra ma të besuessëm të zyrës, 

Art. 40. - Duhani gjeth i biem 
prej prodhuesve dhe i . depozituem 
nder magazina të tregtarve të për 
menduna n' art. 44 të ligits, kontro 
lohet dhe peshohet sa herë qi të sht 
fet nevoja me anë t' organeve të fi 
nancës (art. 37 i reg) toe pasë për 
bazë registrtmet e marruna pre] fi. 
nancës në registrin e vet Mod. 6 dhe 
prej tregtarit në reglstrin e vet Mod. 
8-11. 

Sasit qi konstatohen të tepërta, 
prej sa duhet të jen si mbas registra · 
ve të sipërmë, quhen të biem pa mot 
tim të financës dhe veprohet si mbas 
art 64 të liglës, 

Për sasina qi konstatohen ma të 
mangëta (mbeta) se ato qi duhet të 
ket depozitë tregtari, do të nxierren 
të gjitti t<tksat si mbas art. 72, 73 e 
76 të ligjës, d. m. th. fr, ari 2 për 
ç'do kgr. dhe do të veprohet dhe si 
mbas art. 89 të ligiës. 

Art. 41 - Përveç magazinave dhe 
vendeve qi tregtarët e duhanit gjeth ka 
deklarue ne finance si mbas art. 34 
në të ligjës, organet financiere do të 
marrin nën roje dhe do U! kontrololnë 
si mbas regullave kurdoherë edhe ç'do 
vend, qi mund të ken dyshim. Në qo 
ftë se ndër këto vende gjinden sasina 
duhani gjeth, këto do të konfiskohen 
tue veprue si mbas dispozitave ndë 
shkimore të ligiës, (kap, XII) 

Art. 42 - Duhani gjeth qi grisat· 
shitës blejnë prej prodh uesave depo 
z.tues, kontrolohet prej organeve fi 
oaocjare Ut përmendua n'art. 37 të kë 
saj regullore: 

a) tue pasë për bazë registrln Mod. 
8 I. 

b) tue hetu e sasin e duhanit qi 
mund te grij e të shesi mbrenda nji 
ditës si mbas zotësie së tij, 

c) tue kalkulue banderolat e bleme ligiës, organet financiare munden me 
me sasin e duhanit të grim. bamë kurdoherë qi të shofin nevoie 

ç) tue vrejtë sasin e duhanit gjeth kontrolime ndër fabrika e magazina 
qi .tu'iet t'i ketë teprue mbasi të zbri- të tyne, dhe fabrikaotat jo vetëm qi 
ten sasinat e grime të banderolueme nuk munden me i kundërshtue pot 
të shituna dhe të pa shituna. do t"i japin të glithë ndihmat elemen- 

Për veç mbi sa sypri zvret Iman- tat e nevoiëshem per lehtslm të kon· 
ciare detyrohen me marrë ç'do masë trolimir. 
për kontrollim për ndalimin e kon- Arr. 47 Për të giitha kontrollimet 
trcbandave nga grisat e shitësar. e bame si mbas, d spozitave të kësaië 

Art. 43. - Grisat qi merren vetëm regullor.j .• , mbi podhusat, blerësar, 
me grimjen e duhanit të njanit O të grisa, shitësa e fabrikanta, do te pa 
tjetrit tregtar shitës, duhet të jen të raqiten, prej organeve e ngarkuerne, 
regiistruem në Financë dhe të ken me të marrë fund kootrolimi, raporta 
deklarue vendin t. punimit tue i dety- me lidhjet e tyne, si procesë e doku. 
rue të mbajnë shenjim në regjistrin menta. Mbrenda iri ditve prej ditës së 
Mod 8-111 mbi të glitha sasinat e paraqitjes s~ raportës, titullari i 
duhanit gjeth i grim dhe emnat e të zyrës duhet të mbi dhi këshillin finan 

ciar, n'asht se çeshtia i përket këtij, zotëve, me datën e ardhjes, të grimjes 
dhe të dorëzimit. 

Art. 44 - Grisat e tillë, për me 

për të vendue rmsst qi duhen marrë 
si mbas arr. 90 të ligjë~, masa të cilat 
do të për fundoheo mbrenda dhetë ditëv e. 

ushtrue zejen e tyoe, janë të detyruem . Art 48 Të gjitha vendimet e kshi- 
me pasë dpqanë në konformitet me i 11.1 të , x .• ë ht' · ·· k in : 1 siperme p r ças re qt per ast 
art. 30 të kësaië rr gultorë]e. e ku ! kë .ë 11 , 1, lë r latlve mbi . I saj regu orej e e 1gJ s e . 
~unden me, pun~e bashkarts?t . e?h~ J taksim të duhanit, duhet të jen të 
dtsa vetë, n ashte se ata disbiroinë. i registrue tekstualisht në një libër të 
Asht e ndalume grimja e buhanit i veçsntë. 
nder vet de banirm (art. 60 të ligiës.) ! Art. 49. """". Për masat qi vendosen 

A rt. 45 - Fabri tat e cigareve e ! me u marrë prej këshillit të naltë-për 
të sendeve të punuerne prej duhani i mendua, duhet t' aplikohen pa të mbe 
janë të detpruem me mbaj të registra J ta dispozitat ndëshkime.re të kap. XII. 

I 

në regull si mbas nevolëve qi atyne i të ligiës. 
I 

u kshillon rasa, por qi të mund të i Art. 51. - Ndër vise ku duhani 
I • 

japin edhe nji idhë mbi cilesinat qi i prodhohet ose lëvizja e tij bahet me 
I 

viiolnës j shumicë, financa e vendit mban me 
a) sasia e duhanit gjeth qi blen, i qira nji magazi në treg për regjistrim 

I 

b) data e blerëies, j e lehtësim me anë të nëpunësit të sajë 
c) emni nga i cili e ka ble, i të g)itM Iormalitetevet qi rrjedhin 
ç) sasija e duhanit të punuem qi i nga shitë blerja e këtij prodhimi. Vi· 

nxjerrë nga fabrika për t' a shitë të i set ku asht nevoja të përdorohet në 
banderoluem dhe data. j punës i posaçëm për lëvizje të _duha· 

Këto registra e shenj ime do të I nit dhe rrogat përkatëse të tij. cakto· 
I '. 

vyejnë me bam nji kontrollim në J hen për ç' do vlerë në kuadro të Mi· 
ç'do rasë, në barasim me llogarinë e / nistris Financave qi i bashkëlidhet 
mbajun prej nëpunësit të financës / budgetit të sajë. 
pr' anë frabikave. /' Art. S 1 - Kjo rregullore hpnë në 

Art. 46 - Në bazë t' artit Q5 të fuqi qysh nga data e shpalljes në 
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3) Qendra e Shoqëris do të jetë Shoqëriia ka ti! drejtë t' a ndjekë me 
në Pogradec. anën e gjyqit. 

4) Koha e vszhdimlt tf Shoqëria Por kurdoherë çdo aksionarë për 
u caktue për pesr dhet vjetë {So) që pagimin e kisteve do të lalmrohet me 
nga data e shpalljes së Dekretit apro· letër të porositur kurdoherë 15 dite 
vues, përveç rastevet që mundet të përpara. 
vendoset mbas këtil Statuti zgjatja e 9) Kapitali do të nenshkeuhet me 
kohës dhe ras.evë të shpërndarjes kerë mënyr~: 
që më p rë të kl'saj Shoq Hije pu Çdo aksi oner mundet me marrë sa 
shkak et qi cakton ligii ose ky Sta· aksione që të dojë, ;o /0 të së cilave 
tut, -- do të paguhet në arkëtar i perkohsh- 

S) Shoqërlla ka vulën e vet. me kuer t'i kërkohen prej Këshillës 
6) Kapitali i Shoqërls përbëhet Administrative f~ Shoqërls dhe sums 

prej tetdhjet mij (80.000) Fr. ari I e mbetur qi asht nenshkruar do ti! 
ndare në te'qint (800) aksione o-dina- caktohet, ku-r të dalë dekret i apro 
re, çdo aksion do të jetë Fr. ari nil- vues i këtij Statuti, aksiënet do të 
qindë (100). Që të gjitl\ë altsiot\et do . nënshkruhen prej Kryetarit dhe dy 
të ,jellin emërin themelues. · anëtarëve të Këshillit, aksionet do të 

7) Kuvendi i Përglithshem ka të [enë ti! fkputurll prej nji dublikat~ 
drejtë të shtoj këtë kapital. Me ltë,@ dhe do të sjell! në numerin radhus 
rastë pjestarët e kësaj Shoqërlie kanë dhe vulen e Shoqërisë. 
të drejtë preferirni për blerjen e ale- , 10) Aksionet do të [enë uorninati- 

Pletorjen zyrtare. 
Art. - 52 Për zbatimin e ksjë 

regullore, ngarkohet Ministria e Fi 
nancavet, Ministrij,i e Dreitësis dhe 
Ministrija e P. të Mbrendëshme. 

Kryem• nis tri e 
Ministri i P. të Mbrendshme: 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Drejtësis: 
H. Delvina d. v. 

Ministri P. U! Jashtme: 
R. Fico d. v, 

Minfsri i Arsimit 
Zev. Ministri Pinancavet 

A. Dibra. d, v, 
Ministri i P. Botore 

S. Vuçiteroi d, v 
i~ O G U I. 

Mbreti i Shqiptarvet 
Mbi proponimin e Kryeministris 

Nr. 812-lV datë 21 6·929. 
Si ndigjojë dhe pëlqejë vendimin e 

Këshillit Ministruer me datë 21.Vll.929 
DEKRETON; 

Aprovimin dhe zbatimin e Rregu 
llores mbi zbatimin e ligjës për tas 
simin e duhanit. 

Tiranë, me 29 Gusht 1929. 
ZOG, d. V, 

Statuti I Shoqlnis 
Anonime 

T' elektrikut Pogradec 
t) Midis aksionarëve që të gjithë 

fondatorë që në ishkruhen dhe të tjer· 
ve që mundet të krijohen ma von, 
formohet shoqëriia anonime me emër 
11Sboq~rija Anonime e elektrikut Pog 
radec, e cila do të rregul'ohet mbas 
këtij Statuti dhe liglave qi janë në 
veprim. 

2) Shoqëriia ka për objekt ins ta lii· 
min dhe përndarjen e dritës dhe fu · 
qln elektrike në qytetin Pogradec si 
edhe të tjera punëra qi kanë te bajaë 
me kurentin elektrik. 

sionëve të ra në mënyrë qi do të ven· 
dosë kuvendi më parë. 

8) Ç'do aksionarë i Shoqërisë de· 
tprohet të pugue] terë këstet e ak sto 
neve për të cilat n!osh kruhet tani, 
për ndryshe aksioni i nënshkruem që 
nuk asht paguar deri më 10 ditë pas 
ditës të caktuar, Kësbilla e Shoqërls 
pasi te lajmërojë dhe nji herë mbren· 
da dhjet ditëve mundet të shes ato 
aksioae m e tiatër person dpke i ana 
lluar aksionet e pare a f\ë qoftë se 
aksioneri qi nuk paguen kistin në 
kohën e caktuar, por që ka paguar 
nonië 810 më parë, arëhere Këshilla e 
Shoqërisë nxjerrë aksionet në tepër 
dhanje me nji rregullore qi do të 
vendosë ajo vetë, pa tjetër sumasion 
dhe pa qenë nevoië per autorizi• 
gjyqi. 

Në qoftë se shitja sjellë nil shum 
ma tepër se daten e aksionarit pasi 

të zbritenë shpenzlmet, të mbetunat i 
kthehen këtij. Në rast të kundert I 
ngarkohet dëmi dhe për shpagim 

ve por me kerkimin e t' interesuarit 
dhe me vendim të Këshillit çdo ak 
sion nominatif mundet të këthehet 
n' aksionin në sjellësi (au portuer). 
Këshilla ka te drejtë të verë ose jo 
kondita per këtë transferim. Në gjithë 
rasat transferimi, shitësi emrio e të 
cillit asht nxjerrë aksioni nominativ, 
që në krye, mbetet përgjegiës kundrejt 
Shoqërisë per kestet e pa paguara, 
Gjithë transferimet me vendimin e 
Këshillës rregjistrohen në rr adhuan e 
Shoqëris. 

11) Aksion-t janë të pa plestuesh 
me dhe Shoq ~rija nuk u njeh perveç 
se një pronjar të çdo aksioni. Gjithë 
bashkplestarët e çdo aksioni prej çdo 
shkaku qi të rrjedhë bashkëzotërtml 
derprohe t U! perfaqsohen mt! një për, 
taqsonles të veçantë në Shoqëri, Në 
rast që nuku meren vesht për përse · 
nin e perlaqësueslt gjyqtari i vendit 
me kerkimin e secilit do që intereso 
het e nëron perfaqësoniësin e tyre, 

12.) Ç'dQ aksio ier ka U! drejta 
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të marrë pjesë në mbledhjet e kuven 
dit me të drejtat qi shënohen me ketë 
Statut. 

Administrimi i Shoqënis 
A. Këshilla administrative 

13) Këshilla e parë do të zgjidhet 
vetem prei atpne qi kanë censhkruar 
aksione deri më sot dhe nuk asht ne 
voja qi zgjedh!a t' aprovohet për vitin 
e parë prej Kuvendit të Përgiithshme. 
Shoqërila Administrohet prej oji Kë· 
shilte të përberë prej shtat vetash, e 
cila në vitin e dytë, dhe çdo vitë em 
rohet prej Kuvendit të Përgjithshme 
me vota të shumta. 

Këshilla Zgjidhet për nli mot. 
Per t' u zgjedhur nli pjëstar i Sno 

qëris si antar i Këshillës duhet të jetë 
zotnues I dhjet aksioneve. Këto alfsio 
ne do te tiren garanci në arken e 
Shoqëris per ate periudhë dhe 
nuku munden të shiten në atë kohë. 
Antarët e Këshllles mundet të rizgji 
dhen me ato kondita. 

14) Një prej antarve të Këshillës i 
zgjedhu11 prej shokëvet lë rij do të 
kryesoj mbledhjet dhe punët e Këshi 
llës për nji mot, gjithë ashtu Këshilla 
zgjedhë dhe nji Nenkryetar. 

15) Në rast që një ose ma shumë 
nga antarët e Këshillës vdes ose jep 
dorëheqjen. Këshilla në vendin e tyre 
zgjedhë të tjerë antarë, të cilët kuve 
ndi i Pergiithshme eë mbledhjen e parë 
(të zakonshme apo të· [asht-zakonsh 
me) që do të bëjë aprovon atë zgje 
dhje, por në rast që prej antarve të 
Këshillit mbetet vetëm një, Kryetari 
detyrohet mbrenda niizet ditëve që 
kuer mbeten të hapure vendet e tjera 
të antarve të ketë thirur kuvendin e 
Perglitbshëme për të zgjedhur anëtarët 
e 1rre. 

16) Në mbledhjet e Këshillës merë 
pjesë pa të drejtë vote (në qoftë se 
ka)' dhe dlrektori teknik për të dhanë 

mejtimet e tija dhe shpieglme që do 
t' i kerkohen prej K@shil!ës si edhe Se 
kretari gjithë ashtu pa të drejtë vote 
për mbajtjen e proces-verbaleve. Pro· 
ces-Verbalet mbahen në libër të ve 
çanti'. Në Proces-Verbalet shkruhen 
hollr sisht: 

a) Emni dhe mbiemni i antarve të 
Këshillës, që ndodhi n, 

b) Em ai dhe mbiemni i atyre që 
nuk ndodhen. 

c) Themel që u biseduen, vendi 
met që it muar shumica e votave dhe 
mendimi i pakicës. 

17) Çdo antar ka të drejtë nji vote. 
18) (Quorum asht kuer ndodhen 

dhe kater vetëm prej antarve U! Kë 
shillës. 

Vendimet merren me shu rnicen e 
votavet, Në qoftë se votat vine baras 
atëherë parvlen vota e Krpetarit.] 

19) Në qoftë se një ose ma shumë 
prej antarve pa shkak nuk vjen ne 
mbledhjet rregullisht ose mungon në 
mbledhjet tri herë me radhë pa ar 
spe, at herë Këshilla ka të drejtë të 
emnojë të tjerë zavendës, !lier sa të 
bahet mbledhje e Pergjithshme e Za 
konshme. 

20) Këshilla do të mblidhet të pak 
ten nji herë në javët. 

21) Per mbledhjet e [asht-zakon 
shme të Këshillës, Kryetari fton me 
ftesa antarët, në të cilat she=on urdhë 
nin e ditës. 

22) Kryetari ash! i detyruem të thë- 
rrasë Këshillën në mbledhje të 
]asht-zakonshme kuer e kerkoinë dy 
nga antarët. 

23) Këshilla Administrative ka Iu 
qinë me të gjerë për të vepruar në 
emër të Shoqëris dhe për të, berë e 
autorizuar terë aktet dhe veprat rela 
tive mi qëllimin e Shoqëris, Përpara 
Giyqeve dhe autoriteteve Kryetari 
përfaqëson Shoqërinë. 

24) Këshilla banë rregulloret e 
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mbrendshme të Shoqërisë, mer me qi 
r11 ose blë sent dhe pronje të luitëshme 
dhe ban ç'do vepër tiS nevojshme për 
te mbushur qcllimin e Shoqëris, ben 
konstruksione dhe instalasionet e ne 
vojshme. 

25) Këshilla emron nëpunësit e tar 
ter të Shoqëris, d. m. th. dlrektorin 
teknik (në pastë nevojë), arkëtarë, Se 
kretarë e Shoqërlsi. dh ç' do tjetër 
personel të nevojshme. 

26) Këshilla cakron rrogat e gilthë 
nëpunëseve të Shoqërls. 

27) K~shilla ka të drejtë të pushoj 
nga detyra secilin do nëpunës dhe në 
vend të tyre t' emëroi të tjerë. 

28) Pasuri ja dhe puna e Shoqëris 
do të drejtohen ore] Këshillës, pra kjo 
cakton dhe të prishurat, deklaron di, 
videntet dhe cskton sumen mënpren 
dhe kohen t pagimit të tyre. 

29) Këshilla me shumicë të votave 
ka të drejtë të thëresë mbledhjen e 
Përgjithshme. 

30) Antarët e Kë .nillës kanë dety- 
rë të kenë dijeni të plotë mbi gjendjen 
Ekonomike dh- mbi ç'do veprim të 
Shcqëris, kanë të drejtë dhe detyrohen 
të kerkoinë t' i parashtrohet Këshillës 
në funt të ç'do rnueji bilaoca e pasu 
risë dhe te fitimeve dhe humbjeve e 
të tjera qi të mundin të kuptojnë ma 
miri! gjendjen e verte të të shoqërisë, 
dhe janë si cili pergiegiës per ç' do 
dam qi mundet t'i vijë shoqëris për 
mos përkuidesie. 

31) Këshilla cakton shumea dhe 
mënyren e dorzanis që do t' u kërko 
het nëpunëseve për sigurim. 

32) Në funt të ç'do vitit Këshilla 
do të perkeideset t'i paraqiten kuve 
ndit të zakonshern bilancat e pasuris, 
të fitimeve dhe humbjeve si dhe nji 
raport mbi situatën e Shoqërls. 

33) Këshilla po l' a gjejë të arsye 
shme vendos kur dhe nenë çillo] kon 
dite mundet t'u jepet e drejta aksio- 
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nerve t'inspektoinë librat dhe llogaritë 
e Shoqëria, por aksioneret pa vendim 
të Këshillit s'kanë të drejtë t' inspek 
tojnë perveç libr •. ve t' aksioneve dhe 
të transferimeve. Ç'do aksioner nuku 
mundet të marë ma leper se 40 ak 
sione veç në rasat qi mundet t'i 
blerë prej ndonii aksioneri tjetër, 

B. Kuvendi i Për1ditbme 
34) Kuvendi I Pergiithshëm rue u, 

mbledltu n rregullisht quhet përfaqë 
suesi i gjithë piestarve U! Shoqëris 

35) Në kuvendet e Perglhhshme 
kanë, të drejtë U! marrin plesë çdo 
person që zotëron të pakten nji aksion 
Me kondit që të ketë paguar kestet 
e Aks:onit. 

36} Të gjithë mbledhjet do të mba 
hen në Pogradec. Kuvendet e per 
motshme do të bahen të djelen e Iu 
ndit të Prillit· të ç'do viti. 

37) ç•do aksioner di-pozon aq vo 
ta sa asht numri i aksioneve qi ka. 

38) Kryetari i Këshillës asht edhe 
Kryetari i Kuvendit. 

39) Mbledhja asht legale kuer ak 
sionerët që do të ndodhen përfsqsoi 
në të pakten nji të katërten, e aksio 
nerët kanë të drejtë të votojnë përse 
oalisht ose me anen e nii përfaql-'so. 
njësi me prokure. 

40) Në qoftë se në mbledhjen e 
pirë ouku bahet shumica, Kryetari 
thëret pas pësëmbdhet dt.ësh mble 
dhje të dyti e' cila asht legale sa do 
pak akstonarë që "të ndodhen në at~ 
mbledhje. 

41) Në qoftii se Kryetari nuku the 
ret mbledhjen në kohen e caktuar 
prej këtij Statuti mbledhja mblidhet 
vetë vetiu prej aksionerëve dhe në 
ketë rast zgjedh një cairman. 

4Z) Në ç· do MbledbJe të Përgjith 
shme mbahet prej Sekretarit proces 
verbalet Zyrtare me një libër U! po 
satçmë vendimet e mbledhjeve të Për 
gjishme ku përmbahet: 

a)Numri i aksionrrve qi gjinden në 
ketë mbledhje emnl dhe mbi emni i 
lyre dhe numri i votave që përfaqsojnë 
si clli. b) vendimet që do lë meren 
dhe shumica e votave me të cilën 
mëren. c) ç'do vendim tiarër qi r'inte 
resoje Shoqrinë, Vendimet nenshkru 
hen prej giithë aksionerve qi ndodhen 
në mbledhje. 

43) Zgjedhja e Këshillës do të 
bahet me vota të mëshefta. 

44) Votat do të shqyrtohen dhe do 
të numrohen prei pesë akslonerve të 
zglodhur prej mbledhjes. 

45) \ 'do vitë mbledhia e përgiith 
shme zgledhë komision kotrollues I 
cili kor. t o lion librat dhe ballancat 
e prrvirshme, dhe si i këqper i pa 
raqit mbledhjes një raport lë hollëshrne 
m : i përfundimet e kontrollimit. 

46) Në mbledhjen e Përgjithshme 
lë zakonshme mbledhja si d'gion prej 
Këshillit raportin e vitit të kaluar, 
raportin e kontrollorve zgjeth Këshi 
llën e re për vitm e arthmë dhe ven 
dos definitivisht mbi çdo çeshtie qi 
asht n'urdhërin. I jep kompetencë më 
të gjer~ Këshillit po t'a gjejë t' ar 
syeshme. Mbledhja mer funtë mbasi 
mbaroja gjithë veprimet. 

47) Këshilla po t' a shohë të ne 
vojshme zgieth dhe emron oji Direk· 
tor Teknik aksioner apo jo, detyra e 
të cilit rregullohet me vendimin e 
Këshillës. 

48) Arkëtari mban librat e Arkës 
të citat duhet kurdoherë të jenë të 
niejtë me librat e Shoqëria. 

49) Arkëtari pranon dhe paguan 
n' emër të mandatave t' e nënshkruem 
prej Kryetarit, asht p@rgiegjes për ç'do 
mungesë të Arkës. 

50) Droga e tij caktohet prej Kë· 
shillës, 

51) Sekretari duhet të mbaj librat 
në rregull pas sistemit që cakton Kë· 
shilla. Ditën e · fundit të çdo mueji 

detyrohet të ba] bllancën e tibravet 
dhe në bazë të tyre të balë bllancatë 
e pasurisë dhe të fitimeve dhe hum 
bjeve si edhe çdo statement ndihmës 
qi do të kërkohet dhe do 11! paraqitë . . . 
Këshillës, Rroge e tij caktohet prej 
Këshillës. 
C. Inventari, Fitit11et dhe Rezervat 

52) Në funt te çdo viti Këshilla 
banë rije raport mbi glendien e Sho 
qëris dhe bashkë me b'Iancën paraqit 
për kuvendin dhjet psra di~ë të caktuar 
për mbledhjen e Përgjithshme. Ç'do 
aksioner ka të drejtë të këq)'rë në 
këtë intreval raportin dhe bilancen. 

53) Në raste që të çfaqeo fitime 
pie] fitlmtVc netto të çdo viti, ; 010 
do të lihen në dorë të sigurtë si re 
zervë fondi; dhe nji sumë qi do të 
caktohet prej Këshillës jo ma tepër 
se 15 °10 do të lihet si rezerva per 
t'u ba ballë nevojave të pa pandehu- 
ra si edhe humbjeve dhe 2 °10 po t'a 
shohë të arsyeshme. kuvenai si shper 
blim ja jep Këshillit kjo sumë munt 
U! shtohet ose të -paksohet prej ku 
vendit. 

Dhe të tjerat fitime që do të 
dalin do të ndahen në aksionarët pas 
anallogjisë t' aksioneve që zotërojnë, 

Në rast- ndarje .të rezervav..e si fi 
time motake ose tjetër lloje këto do 
të ndahen. nër • [ithë aksionerët pas 
aksioneve që kanë, pa u zbritur as 
nji përqindje. 
D. Ndrimi i Statutit. Riorganizimi osë 

Liquidimi i Shoqërisë 
54) Këshilla po t'a gjejë të nevoj 

shme munt të thëresë mbledhje të 
Përgjithshme të jasht-zakonshme t'ak 
sionerve dhe të kërkojë ndryshimin 
e Statutit zgjatjen e durotesë (Kohës) 
bashkimin e Shoqëris me tjetër Sho - 
qërie shitjen ose shperndarien e liqi 
dimin e saj. 

55) Në raste që Shoqërija do të 
giindet në in sol vencë _ ekonomike (kuer 
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vendos riorganizimin, shitjen .ose li- Vërtetohen nënshkrimet e vumuna 
qidimin e Shoqëris, në këtë Statut të Shoqëris Aoonime 

Kur mbaron koha ose kuer për- t'Elektrikut Pogradecit Z. Z. Xhevat 
fundohet shperndarja e Shoqëris prej ; Starova Kryetari i Shoqërisë, Todf D. . . 
kuvendit të Përgjithshme mbledhja i Llakman. Kostaq Naço, Fahri Riza, Dekr~l-f.lgfl •ilffil 

••.. . l 
emëron tre llqidatorë të cilve u jepet ; Gj~ka Vako, Fondi Barnazi, d~e Ne- Mbi monopolizimin e pu- 
e drelta të pë.rkujdesen për liqidl- ; xhip Starova antarë të Këshillës, të • lt- db të h'~ " ·F.I , 

• • • • , k" · Sh · ,. .1. ë hk n1m1 - e e s i..,ea se a'!! min e pasurisë të Shoqëris pas ligje. ; esa: ~qfrte, te çt H n .ns ru~o . •• . ; ':l:J1.1uH 
ve. Me emrimfn e këtvre pushon fu- ; para meje dhe para deshmitarve st- mureve Kombëtare 
q'a e Këshillit. Liqidatoret me t'u ; për shënuarë Z. Z. Tushi Naqe treg- 1 N~nt,; li ,,1.,.,.,! ~:' 
emruar përkujdesen për shitjen e të, : tar banuës Pogradec dhe Dilaver M. j .Sbteti mono~o~iz:9.IJ, ~ dJ;ei!en .~ .fa. 
rë pasurisë së Shoqërisë si edhe prr Starova tregtar banues Starovë dhe 'I brikimit, t' importimit d~e,, t~,. ~~ttJe~ 
ç'do t~ mara qi ka, si të paguhen të gjitht! janë të njohur prej meje, 1 së Plamureve Kombtar t të.,,;~te1;11;\ve 
detet e Shoqëria të mbeturat i ndan Ky statut përbahet prej (7) shtatë ! Zrrtare. · · ··· .... r ,.J 
Id . k · ·· t>1 • " dh I • • '.1J :,. h:rn m ts a sionerve qe zorerome, e fletësh të cilat janë vulosur me vulen I Neni 2. · · . 

në mble_~hj~t e fundit do të thëritet Zyrtare dhe janë vërtetuar me nën- 1 Shteti, monopolin e tregueiii'nli'ne- 
prej liqldatorëve mbledhja proklamon shkrimin t'im. ·r ! nin e ma sipërme i a len gratis Instl- 
Shoqërinë të shpërndarë. U _ I,. Sh ti F . (70) i tutit të Krpqtt Kuq Shqiptar per· me 

E T- N.d. h rr.u. r taksa te 1 r. art ,, , . . .. . .... , {) ,, ... ,1,, 
e rya me • dih h ·11· • · ffl ·. . . .. . shtat- dhetë, shperblim Noterial Fr. ari I n t mue z vr 1m10 e _veprimeve an- 

57) Statuti I Shoqërisë do të shty· (20) njizetë taksë Arësimi. Ft. ari (1.40) tropike të tij për nli kohë oJizet, vie- 
pet dhe nga nji kopje do t'u dërgo- ' . ·· ·h ··· 
h •. hë . ë Sh ë K nil e dyzet qindarka, dhe për arqwe tës · J . ·,;. t ,., '.O'Jrl et gJtt ë piestarve t oq r.s. uer f . (O 40) d t . d k Neni 3 "' 

. .. r. art . vze qtn ar a. · . 
bahen ~~rrs,~1~e . në Statut. nga. nJt Pogradec, më 19.y111•929• Flamuret Kombëtar, st p~r zvrat 
kopJ7 e .Statutit të ndërruar JU dërgo- Me det rë Noteri Ndihmës Gjyqtari Qeveritare ashtu edhe për privatet do 
het piestarëve të Shoqërls, Y . - t' u përshtatën dispozitave ti> Dekret 

58) Nga nji kopje e ballancave të I. Take d. v. Ligjë~ «mb! formen e Stemave_ dhe 
mbi Flamuret», i·.. ' .. 1 •• 

Neni 4. 

pasurija e Shoqëria me giith që do 
të jetë ma madhe se borxhi po smuod 
të përballë detet dhe obligesionet e 
saj (Kuvendi i Përglithshëme i lasht 
zakonshme f thirur, prej Këshillës 

përmotshme do t'u dërgohen gjithë 
piestarve të Shoqërise. 

59) Ky Statut do t'i paraqitet Qe- 
veris për aprovim. 

U bë dhe u nënshkrue prej aksio 
narve sot më 13 Mars 1929 Pogradec. 

KëshHla e Shoqëris anonime t'Elek- 
trikut : 

Xhevat Starovë, Tedi D. Llakman, 
Kostaq Naço, Fabri Riza, Gjoka Va· 

' ' ~ 
ko, .Fon.di; Barnaz}, Nr~hip Starova. 
. Xhevat Starova d;_v., Todi D. Llak. 
man. d. v., Fahri Riza. d. v.,. Fondi 
Barnazi. d. v,, Nexhlp" Starova. d. v., 
K, N,aço. d: ~., Gj. Vak<;>. ct." v, ~ 

Deshmitarët : 
Tushi Naqo. d. v. 
Dilaver M. Starova. d. v. 

Nr reperteri : 
129. 

ZOGUI. 

Mbreti i Shqiptarve 

Mbi proponimin e Krperninistrls 
me Nr. 2184 1 datë. 28 vm.zs 

Si digjojë dhe pëlqejë vendimin e 
Këshillit Minisrruer me datë 26 Vlll- 
929. 

DEKRETON 
Aprovimin e Statutit të Shoqënis 

Anonime t' Elektrikut Jë Pogradecit 
i përbamë prei 59 (pesdhetë e nandë) 
nenesh si mbas kopjes së bashkan 
gjitun dhe i regjistruem në Zvrën e 
Notaries së Pogradecit nen Nr, 129 

(.,'{ 1-(t 

I datë 19.v!fl-929 dhe urdhënoo zbriti· 
I 

i min e tij. 
i; Tiranë, me 7 Shtatuer 929. 

z · o ·c. -d/ir. 
.1. Kryeministri 
K. Kotta d. v. unf 

.. ,. Ministri i Financavet 
M. Tutulani d, v. 

n ,t 

Çmimi i shitjes s·ë Flamurave do 
të jetë dyfish nga aji i kushtimit në 
Depon e Institutit në Tiranë. 

Çmimi i kushtimit caktohet n~ më- 
11yren e posht- shenueme.: ~ •· · 

La oda ose fabriltimf ; ose te d9Ja 
bashkë ve hen ·n·' atika~<i ;l!' tonformi 
tet me 'rreg~niir pëtkatse dhe në rast 
qi fabrikimi" t nt',et si~eht!s v&~Ytro're 
shperbtimi' qi1 do i; u' ~p~t ;6cJttrifve 
të përdorun 'm~-ak~t~ p1!~ëdao";t tor 
m61l!' pjJs~fi tj' j::f;rk6f1f~tfr1i~mft:ishu- 
c : ~ -~ -- : - ; ( "" - . I • '.1•; .'' 'v, •i -;, ,· °'" -~ •, ~ 
ma e Iandës dhe e fabrlktlrift'ttal1ibe 
në ·menrr~n ~ ~ ~i~ër~t~ëgJeme~' :i~isi 

· ... ·! ~ •1 1msrt1: 

-9 J.11q .n,~J1e~n ::ii 1u,t11~ Ua 
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të vertetohet dhe t' aprovohet prej Ke- Neni 9. 
shlliit Ministruer para shitjes do të Ministria e P. të Mbrendshme dhe 
botohet në Fletoren Zyrtare për çdo ! ajo e Financavet dhe e Drejtësis ngar- 
lloji dhe për, çdo dimension. I kohen me zbatimin e kësaj Dekret 

Neni 5, Ligië, 
Flamuret e f1brituem dhe landa e Neni JO 

tyne përjashtohen nga taksa doganore I Kio ligjë per çka I përket mono· 
e importimit dhe nga ajo e oktrovës polizirnit h,në n!! fuqi 15 dit prej 
dhe e lulzimit. Gjithë ashtu dhe shi- shpalljes në Fletoren Zyrtare. 
tja e flamurëve të fabrikuem përla- Kryeministri e 
shtohen nga taksi e nga kontribute t Ministri i P. Mb rendësh me 
fioancjare dhe komunale. K. Kotta d. v. 

Neni 6. Ministri i Dreltësis 
Në mbarim t' afatit të caktuem në H. Delvlna d. v. 

nenin 11 tl! dekret-ligjës mbi formen I Minlatri i P. të jashtme: 
e Stemës dhe mbi Flamuret, Kr)'qi , R. Fico d. v. 
I Kuq Shqiptar do tl! pregatisë Fla- ! Ministri i Arëslmit 
muret e monopolizuem dhe do t' i i Zav. Ministri i Pinancavet I Ministri i Financavet 
shperodajë ne qendra për shitje. l A. Dibra d. v, 

Dita e vuemjes n!! shitje për çdo i M:nistri i P. Botore: 
qender do të shpallet me aneo e fle, 5. Vuçiterni d. v. 
toreve ose me afishe te posaçme. Ministri i Ekonomis Kombtare : 

Neni. 7 Musa Juka d. v. Mb .. Sh · • reti 1 :s q iptarvet 
Ata qi shesin Plamurë qi nuk kane Z O G U J. Tue pamë vendimin Nr. 89 datë 

shenje dalluese të monopolit gjobiten , Mbreti i Sbqiptarve 24-Vlll 929 të Këshillit administrativ 
si mbas paragrafit I. të nenit 23 të l Mbi proponimin e Krpeministrls t · Arkës së Pensioneve Civilë, para· 
Kodit Penal. i Nr, 1927,ll datë 23. VIII. ,29 qit në shkresën Nr. 2387 datë 7.IX. 

Gjyra vendoset prej gjyqit kompe- i Si odigjojë dhe pelqelë vendimin 929 t'! Kryesis së Këshillit Ministruer 
tent në bazë të proces-verbalit të i e Këshillit Ministruer me datë 14-8 si dhe Art. t, 4, 8 e I O të ligjit të 
mbajtun prej organeve pol'cuer ose i 929, pensioneve civilë, 
administrativ ose prej Kryqit të n.oq. l DEKRETON D E K R E T O N 

Neni 8. ; Aprovimin dhe zbatimin e Dekret Aprovimin e vendimit të sipër-për- 
ftamuret Kombëtar qi janë kontot- i Ligiës mbi monopolizimin e punimit mendun të këshillit administrativ 

me me dispozitat e Dekret-ligiës mbi i dhe të shitjes së Flamur ëve Kom bë- t' Arkës së Pensioneve tue urdhënue 
formen e Stemes dhe mbi Flamuret,, ! tarë për dobi të Kryqit Kuq Shqiptar. ! lidh-en e nii page peosionare prej 
qi ndodhen të disponueshme për me i Tiranë, me 27 Gusht 1929· ' 58 (pesdhet e tet) fr. ari në muej z. 
u shit para shpallj-s për të cilët ban i ZOG d. v. Asllan Parruces ishë nepunës Dogane 
fjalë neni 6 dhe qi nuk kanë shenjen j Mbi kthimin e përqindjeve i cili ka mbushë moshën 64 vjeç dhe 
e monopolit tue pague gjysmen e f •1. 8 të ndyerit Mehmet U sherbye qysh prej datës 28-XI.1912 
vleftës së shitjes së caktueme prej arm Je . ,deri më 31-1-1925 d. m. th. 12 vjet, e 
Institutit të Kryqit të Kuq damtohen J. Kuçit i 2 muej e 3 ditë dhe tue nisë pagesa 
me atë shenje dhe shiten. Z O G U I. i e pensionit si mbas art. 44 e 59 me 

Per këtë herë Flamuret me çmime Mhreti i Shqiptarvet i datën e shpalljes së ligjit pensioneve 
h. d .. f · T ,. di · "'' 88 d t" : me 3 Nanduer 1927. ma t'arhyes me o te abrikohen e ue pame ven 11111n rvr. a" : Tiranë më 13 Shtatuer 1939 

blihen p!rjashta Shtetit r-ë sasinë e 21.Vlll.92?, të Këshillit administrativ i z ·o G. d. v, 
caktueme prej Këshillit M'ioistruer prej ! 1' Arsës së Pensioneve Civile, paraqit i Ministri i Financa vet: 
aji z,ruri të ngarkuem prej Qeveris. I me shkresën Nr, 238!5 datë 7,IX.929 l M. Tutulani. d. v, 

të Kryesis së Këshillit Mloistruer, si 
dhe Art. 27 te ligjit U! pensioneve, 

DEKRETON 
Aprovimin e vendimit të sipër-për. 

mendua të Këshillit administrativ të 
Arkës së pensioneve, tue urdhënue 
kërhimin e përqindjeve të pensionit 
prej Fr, ari 120 (nliqind e nlizet) En. 
verit, !samit, Salies, fitnetes, Emines, 
Giylfes, dhe vejës, të birvet dhe të 
bijave! të ndyerlt Mehmet Jalr.up Ku 
çit ishë nëpunës I kadastrës në Bili 
sht qi ka pasë tanë përqindjet e pen 
sionit n' Arkën e Shtetit ka kohë qi 
lshë nëpunës. 

Tiranë, me 13 Shtatuer 929. 
ZOG. d, v. 

l'.'. Tutulani d. v. 

Mbi pensionimin e Z As 
llan Parrucës 

ZOGU I. 
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Kë!shltll Mtnistruer 2 Mbas 24 orëvet merr fund lëshi- 
mi definitiv. 

3. Sendet në fjalë prej datës së lë· 
! shrmit definitiv e mbasi të jenë lidhë I 

Këshilli Minis!ruer 11ë mbledhjen ! kontrata do të dorëzohen mbrenda 20 
e tij të sotshme të ~bajtun nën Krye. / ditëvet e teslim në moto Bankinë Ott· 
sin e z. Kostaq ketra, Kryeministër e ! rrës, 

I 

· Ministër i P. Mbrëndshme e Zsv. ! 4. Pagesa e sendevet nxierruna në 
Ministër i P. të Jashtme, me antarë ! paksim do të bahet mbasi të ketë 
ZZ Abdurahman D'bra, Minister i ! marrë fund dorëzimi Mioistris Eko 
Arësimlt, e zaA. Ministri i Drejtësia; j nomis Kombtare e si të sjellë prej 
Milto Tutulant, Ministër. i Ptnancavet ! autoriteteve kompetente të huaja nji 

I •• Salih Vuçitemf, Min:stër i P. Botore, I certifikate ku do të vërtetohet sasua 
Musa Juka, Ministër i Ekonomls Kom- J e për 0[0 t' t teme.~tev: k~~~-ke. 
bërare duke pa tun në Bisedim mun- : Të shtohet njiherit qe te lnteresue 

7 I 

gesën e shkrepcave qi vazhdon prej ! mit për ç' do shkoqitje tjetër t'i dre]- 
kaq ditësh në disa qytete të Shqipnis i tohen kësaj Ministrije. 

V o n d o s i I Tiranl', me 16.9.1929 
t'autor'zolë Ministrin e Financave~ të ! Sh i. B_a_s_h_k-is-- 
prokurojë vetë shkr-pee dyke shitur ! P• "- . 
shkrepeat qi ndodhen nëpër depot e l Shkodrcls 
zyrave Iina-clare të cilat vireo në i Hartimi i planit i Qytetit e i Pa- 
cirkuFfu j,ëf' t;U shlur në llogarinë e ! zarit të Shkoders me konditat e posh'- 

h ... I 
thesarit Shtetnuer mbasi S oqëria , sbeniueme asht vue në paksim: 
«Stamles., , uk ka plotësuar angarman l l) Plani ka me u ba në dy pjesë: 
e saja, edhe ka provokuat mungesën ! a) Pjesa e parë do të pershiinë 
e sotshme për të citë Ministria në f,a. ! Q tetin me krah të Ju!lUt deri në vend 
• I y 
lë autorizohet të marrë dhe maser e i ku ndahet Perashi me Parrucë e në 
duhuna në bazën e kontratës. j krah të Lindjes do të vazhdojë bu- 

Sekretari I Përgjithëshme 
T, Selenica d, v. 

Vendim Nr. 809 më IO.IX 929 
Mbi shkrepcat 

.zen e Kirit, dhe n' anë të Veriut e 
të Prendimit do të zgjatet deri I (oji) 

Ml i Ek i i kilometer. nlstr C! OnODI 1'; b) Pjesa e dytë fillon, që nga ven- 
Rombtare i di qi ndahet Perashi me Parrucë tue 

; pershi lagjen Tepe, Qafë, e deri në 
: fund të lagies Bahçellek. dhe kahë 

Nxirren në paksim e me konditat ; Prendimi në drejtim të fabrikës të 
e tregueme sendet e poshtë sheniueme: ; Çimentos rue t ershi Pazarin në la 

Solfato Amunjako N. 20 21 "l« kg. i gjen e re tue zgjatë deri në Kishen 
2000. i e Shën Mris. dhe kahë Veriu tue për- 

Nitrato dt Chile Nr. 15 1'2°[0 kg. ; shi pjesen e Bregut të Bunës ndrejtim 
1500. i të vendit t' Urës (uej mbi uei) dhe 

Kalmit K. V. O. 3 k. 40°[0 kg. i nga Lindja do të vazhdojë në drejtim 
1000. i të buzes Kirit e të Drinit. 

1. Konkurirnet bahen me zarfa të ; 2) Plani do- të bahet në tre prozhë 

Adjudikat 

mbylluna dhe pareqiten Ministris Bko- principate: 
nomis, K9mbta.re deri me 14.X 929. c) Prozhë e parë do të tregojë 

triangolaejonin e pergiithëshem, 
d) Prozhë e dytë do të tregoië 

ptansc-lnun tue pershi kotet e rruga 
ve e të rruzacave e të vijave të mu 
llinit qi eksistoinë, 

db) Prozhe e tretë do tregpjë pla 
nin e sipërfaqes të rrugave e rruga 
cave rue shenlue në në te Xhamijat, e 
Kishat, Kalatë, Kazermat dhe Pailatat 
e Prefekturës e të tjera ndërtesa me 
randësl me shenja të posaçme. 

Në kët plan do të hartohen drejti• 
met e rrugsve të reja me ngjyrë të 
kuqe e tue da sejciten pre] tyoe në 
klasat e veçantë dhe në b azë të 
htaslf1kimit qi ka me ba Kshilli i Ba 
shkis. 

3) Përveç tre propozheve të nalt 
tregueme ktpne propozheve do t' u 
bahen nga njl kup transversal me të 
gjlth hollsinat si dhe nga kup lon 
xhitydynal për shemelt. 

4) Hartuesi i planit detyrohet me 
ba dhe nga nji brofil gjatsuer dhe 
peesla gjansije të pjesavet qi do të 
shenohen për bulevard, për lulishten 
popullore e për vend- publike tjera 
të cillat kan me u caktue nga Këshi 
lli i Basbkis' 

5) Cepat e rrugave të reja të 
shenjueme ndër plane me gjyre te 
kuqe do të të figurojnë e do t'apli 
kohen ndër toka tue vuemun nga oji 
piramidë çimento me dimensjonet 
0.80 x 0.30 X0-30 si edhe për rre 
gullimin të kotave të tokës detyrohet 
hartuesi të venë në vende të po-luj 
shme nga nii shej qi të sherbelë për 
rroper (poinf ks) si edhe në qoshe të 
mureve dhe të xhamijave e të kishave 
e të godinave tjera. 

6) Paksimi ka me vazhdue deri 
në fund të muelit Nanduer 1929. 

7) Me ofertuesin ma favorabet qi 
ka me pelqpe Kshilli i Bashkis ka 
me lidhë nji kontratë si mbas marr 
veshties qi kan me ba dy palët, 
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Ofertaesat deri në fund të mujit I n' ankan dhe ushirë rregullisht. 
Ndanduer duhen me i dhanë ofertat e Afati i shitjes së parë asht 30 
tyae Kshillit të Bashkis së Shkodrës. I dite dhe fillon nga data e botimit të 

Shkodër me ~O Shtatuer 1929 

1, 

kësajë shpa11je në Fletoren Zyrtare 
Kryetar l Bashkis Shkodrës dhe ajo definitive 15 dite Jmbu me 

Izet Dibra d. v, 

15°10 

shtesë tue Iillae nga e nesërmja 
S h l l . e mbarimit të afatit të parë. 

. . p .~ J ~ j Kush të jetë blerës rnbrenda afate. 
St mbas dëttes-s detyrës Nr. 46 , ve ligjore t'i drejtohet Zyrës së Për, 

d. 15-9-1928 i· qultuni Xhafer Pejza I mbarimit të Gjyqit Paqit në Kukës 
pre] katundit Mamz ne vjeti n 928 ka (Kosovë) 
pasë ble te dhetën e •katundit Arren Kukës me 31-8-29 
per Fr.·ari 2220 dhe nga kjo shumë I Kryetari Gj. Paqit. 
i ka skadue afati pasonit Fr. ari I 

I 

1405, i• përmenduni për sigurim të I 
asaj shume me pasuri të pa tundshme i 
të dorëzanësi: tij Zeqir Zpb~r piei 1 

katundit Arren ka pasë ble te dhetën 
ne fjalë. 

Pra mbasi dhetari as dorëzanësi 

Shpallje 
Si mbas diftes detyrës të verte 

tueme prej Zyrës Notaris të Gj. Paqit 
te Kuksit nen Nr. d. 17-9-928, i qui 
tuni Shaqir Na,zifi prej katundit Ma 
mës të Lumes në vjetin 928 ka pasë 

e kufi zueme L. Ara e Destan Lat I fit 
P. Ara e Hasan Hoxhës, J. Mali e 
V. Ara e Beqir Jeminit. 

Andaj si mbas nenit 28 të lliiit 
mbi di,a odrrime të ligiëvet veprua 
tokat e livadhi sipër shkruem qiten 
ne ankand mt u shitë rregu11isht 

Afarf I shitjes se parë asht 30 dit 
dhe fillon nga data e botimit të ksaj 
shpallje ne Fletoren Zyrtare dhe . ajo 
definitive në 15 dite mas me 5°10 
shtes tuej filtue nga e nesermla e e 
marimit të afatit të parë. 

Kush të jetë blesë t' i drejtohet 
Zprës Përmbarimit të Gjpqit Paqit 
në Kukës (Kosovës) 

Kukës me 31 ·Vll1-929. 
Krpetari i oi Paqit. 
• • • 

. në afatet e caktueme nuk janë ku} blemun të dhëtën e katundit Mamës Mbasi nuk asht z mun Azem I biri 
desue. për. pagimin. e detës në . fja_1E për Fr. ari 2000, tuej lanë për aigu- Haj141lahi b muës Nin iç qi pandehet 
p~r s1gu.r1mtn. e sajë ~e ~amatën It- rim të asajë shumë pasurin e 'posht se me d. 206,928 ditën e ka plage- 
gjore, shpeazlmet e G1yq1t advukato- shenueme U! tij e te vërtetu-m e P ej sje të qujtunin Ferhat Jakupi Lajm 
re mbi kërkin,io e Zyrës së Financa. Pleqësia së atij katundit rregullisht. Kryetaria e Cjpkatës së Shk. I Kosovë 
vet te Koksit i janë sekvesrue ara. Pra me qenë se i përmenduri në që prej datës shpalljes të këti vendi, 
livadhe e vneshta qi poshtë shenohen afatet ligjore nuk asht kujdesue për mi të pandehunit përmendua i nëpet 
dhe ju asht vue dorë. pagimin e detit të mbetur Fr. ari dhetë ditë afat, për me u prezantue 

I,, Ara Fushnice sipërfaqja 8 m, me t 200, mbi kërkimin e Zprës Finan- para gjyqit. Në qel: se nuk i paraqi 
kufitare. L. Mehmet lsmailin P. Li· cavet të Kuksit Tokat në fjalë u se· tet gjyqit mbrenda këti afati vërteto· 
vadhi Zeqir Zyberit, J. e Veri Abdi kustruen dhe ju vue dorë, për siguri- het se nuk don me ju bind ligiës, 
Halilin. l min e detit në fjale me kamatën li· dhe kështu ke me u shikue në mun- 

2) Livadhi në fushe të Bregut sf· 1 gjore shpenzimet e Gjyqit e Avoka- gesë, knnë me ju rëzue t~ drejtat ci- 
pi!tfaqJa 15 me kufitarë L. Sait Nika, tore. vile kanë me ju rëzue të drejtat civile 
P. Zejneli lsmailin. J. Mali, e Veri j .1. Ara n.ë rra!\ sppërfaqia 1~ me j k~ me sik:estrue pasunia dhe. me .a~ 
Drini. 1 kulitar L. Livadhi 1 Destan Taftlit P. , 011 mënyrë nuk ka me pasë të drejtë 

I I 

)) Vneshta Prozhan sypërhqja 4 I Ara e Sul lmerit J. Ara e Beqir Jemi· I ankimi mbi veprimet e bamuna. 
me kofiiarë L. lbrahtm Aliti, P, Meh- I nit V. Ara e Beqir Jeminit. I Të giith giendarmët e policët janë 
nief Atija, Jug! shtëpija e Zeqir Zy • I 11. Ara nen rrafc sy përfaqja to I të detyruem me zanjen e tij. . 
berit dhe Veri Drini. ! me kufi tar L. Ara e Baftjar Kasemit i Të glith , giendarmët e policët janë 

Andaj ·të sipërshkruemst si mbas P. Ara e Sul Imerit J. e V. Ara e Be- I te detpruem me zanjen e tij. 
dishntls'<-'i vërtetlmit të Pleqsis të ka- qir Jeminit. ! Për plotësimin e veprave të për 
"1ddtt8!urrbJë,mmmsrua1ifetëi'I' të.rre- lii. Livadhi nder Ara me sjpër- I menduna i asht" shkrue Prokurlës dhe 
gu1tfii'1Sfttr.1nj ~bdmin ·~përorëznësit faqe:·1~0 e kufi;u.5'1~ L, ~.r~ e Haj· I në mbështetie të nenit 371, 372 te pro, 
ri!rfialë' -n~ëJ'të ilënit 128 të ligiit dar Rraha P. Ara e Baftjar Kase mit ! cedurës penale shpallet kp vendim. 
mbi disi Nderrime'.leciligjevet tvep-11 J! .e V. A~a, ~eqir Iemit. ,.,:, • 

1 i '.K~k~t~ë so.vm 1929 
rues,_toka, Livadhi e Vneshta ,_ qiten IV. Ara e udhës me v~ype.rfaqe 10 l '· .. '.- I .. . . . · Gjyqtari- Filtuef 
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dhe në mbështetie të nenit 371, 372 : katundit dhe Kryesifa e Permbarimit 
Mbasi nuk asht zanun Bairam i të procedurës penale shpallet ky ven- i tuej gjetë në rregull diftese detjren 

biri Hajredin banuës Gerciv qi pan- dim. · i në fjalë dhe fuej psmë se afati I kls- 
dehet se me d, 1 O-X-1928 ditën e ka Kukës më 30-8 1929 : tit i ka kalu vendosi qi mbasi t'i ba• 
vra te qujtunin Ram Hasanin Golaj Gjyq. Pilluer, i het komunikimi i duhur me aoen e 
Krpetaria e Gjykatës së Shk. I. Kosovë • • at i Notariës 1'i sekvestrohet pasurija e pa 
ql! prej datëa të këti vendimi të pan, Mbasi nuk asht zanun Zeuel i biri i tuodshms e posht shenueme, të. ci- 
dehunit përmendun i neper dhetë ditë Zeqiri banuës Bunjaj qi pandehet se i llës i asht vue dorë, dhe në afafn li 
afat, për me u prezantue para gjyqit me d. 31- 8-928 ditën e u plagosje i gluer mbasi i permenduri prëp nuk 
Në qoft se nuk i paraqitet gjyqit të qujtunin Farcuk Myftarin Bunjaj \iu kuldesue për pagesen e datës me 
mbrenda këti afati vërtetohet se nuk Kryetaria e Gjykatës së Shk. 1. Kosovë : kamaren ligjore shpenzimet e .Gjyqi 
don me ju bind ligjës, dhe kështu që prej datës shpalljes të këti vendi- j e avokatore, pasurija në fjalë a'lkand 
ka me ju shikue gjyqi në mungesë, mi, të pandehunit përmendua i nep i me u shitë. 
kanë me ju i ëzue të drejtat civile ka dhelë ditë afat, për me u prezantuë i 1. Ara e stamit me syperfaqe 2 14 
me jn sikvestrue pasunia dhe me as- ~ para gjykatës, Në kjoftë se nuk i pa. i e kufizume 1. Me matë P. Mt arë të 
nji mënyrë nuk ka me pasë të drejtë I raqitet gjykatës mbrenda këti afati j dhetarit Sadik J. ë V. me livadhë e 
ankimi mbi veprimet e bamuna. i vërtetohet se nuk don me ju bindë I shpië të tij. 

Të grith giendarmet e policët [anë i ltgiës, dhe kështu ka me u shlkuë i II. Ara e vneshtes syperfaqia 6 
të detyruem me zanjen e tij. j gjyqi në mungesë, kan me ju rrëzue ! me kufitar L Me malë P. J. Ara e 

Për plotësimin e veprave të për- ! të drejtat civile, ka me ju sikvestruë i e Stanit e kajsiës e V. me shptë, 
menduna i asht shkrue Prekur oriës I pasunla dhe me as oji mënyrë nuk ka i Ill. Ara e rec syperfaqija me kufi 
dhe në n.bështetie të nenit 371, 37.l : me pasë të drejtë ankimi mbi vepri- j tar L. J. e v, me shptë, aren-e stanit 
të procedurës pena pena shpallet ky met e bamuna. I e livadhin e Tij, e P. me Prruë, 
vendim- Të giith gjendarmët e policët janë I IV. Livadhi Gurës syperfaqija 20 

Kukës më 39-8,1619 të detyruem me zanjen e tii. I me kufitar L, Me rrugë P. Livadhi 
Gjyq. Filluer Për plotësimin e veprave të për- j Murat Mutës 1. Ara e Kaisiës e V. 

• • * i menduaa i asht shkrue Prokurorlës ! Shpija e Til, 
Mbasi nuk asilt zanun Mejdon i j Shtetit dhe në mbështeti, të nenit j V. Livadhi Kadrfës syperfaqja 

biri Junuzi banuës Gerçin qi pande- i 371, 3721 të procedurës pe n .. lt: J-.pa· i 25 me kufitar L. Livadhi Murat Mu· 
het se me d. IO·X-1923 ditën e ka i Ilet ky vendim. ! [ës, P. Livedhi Sadik Masës· J. A-ra e 
vra të qujtunin Ram Hasan in Gol aj ' Kukës më 30. vm.192, I Zenel Musës V. Ara e Sadik· Mues. 
Kryetaria e Gjykatës së Shk. 1. Kosovë Gjyqtari Filluer Andej si mbas_ nebit 28 të ligjit 
prej datës shpalljes të këti vendimi Shpallje mbi dis .ndrrime të lig!ëvet vepruës 
të pandeheoit përmëndun i nepet dhe- Si mbas diftea detyrës Nr. 40 d. t~kat e hvadhevet e s1pë.~ srhkrufme 
të ditë afat, për me u prezantuë para 

1 13_9_928 1 queituni Sadik Musa prej qitro në ankand me u shitë ,rregulli- 
l(jyqtt. Në qoft se nuk i paraqitet i katundit Krumë te Hasit në vietin sht. , 
gjyqit mbrenda këti afati vërtetohet i 928 ka pasë ble të dhe ten e katundit : Ahti i shitjes parë asht 10 · 'ditë 
se nuk don me ju bind liglës, dhe I Kikoliq të Hasit për fr. ari 1320 e i dhe fillon nga data e botim't ·~1baj 
kështu ka me u shikue gjyqi në mun- i nga kjo shumë ka mbetë për të pa- I shpallie në Fletoren -Zyrtare dhe. ajo 
gesë. k11në me ju rëzue të :drejtat cl- I gue fr. ari 6,o tl! citlen mbasi nufc I definitive në 15 ditëmas me 4°/!I ~hte· 
vile ka me [u sikvestrue pasunia dhe I asht kujdesue me e p3gue mbrenda I së tuti filtue nga ·e nesermja e_· mari- 

r me: asnji menyrë nuk ka me pasë të I afatit të caktuem, i ka skadue afati I mit të afatit të parë. . •· 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamuna. :: dhe ksbtu Zyra e Finaneavet te Ku- I Kush dishron për me(I ble të dje- 

Tl!.gjith. gjen4ar~et e, policët janë! ksit me letër sekuetra kerkoj sekus- I toben mbrenda afatit tigfuer ~Zyren 
tëdetjruern me _zanjen e 1ij. l trimin e pasuriës së iundshme e të I e Permbarimit të Oi~qit Paqit l~; Ku- 

Për plotësimin e veprave të për- I pandshme të pengueme për :ket qe- ! ksit (Kosovë). 
menduna.! asht shkrue Prokurorlës i tlim si mbas dish mis ae Pleqsi~s së I"~ Kukës, Jllf 31- vm-zs 

• • • 
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Sh alt le I ajo definitive 15 ditë mss ~e 5°10 

p J I shtes tuej hllue nga e nesermja e ma- Si mbas difteses detyres vertetu- I . . . . . . 
. . p it të rrmit të afattt tli parë. 

me prej Notariës të G1yqtt aq, . l Kush të jetë blesë t'i dreltohet 
Kuksit nen Nr. 76 datë 30- 9S-9h29, ~ !I Zyres Përmbarimit të Gjyqit Paq it lë 

it i Hajredin Ramadan aban: .. 
quJ uo . . . . 1 Kuksit mbrerda afatevet Ligjore, 
prej katundit Shtiqen në vjeun 928 ! K kë ë 31 VIII 29 

di L . , u s, m ka pasë ble të dheten e katun u 01- I 
me për fr. ari 2020, mire po afatet I Vendim afati për t'aratisun 
e kistevet kanf kalue dhe ipërmenduri I Mbas nuk asht zanun Asllan i bi 
nuk asht kujdesue për pagimin e de- I ri Dura banues Yrs nie Juguslt, qi 
te ne fjalë. ! pandehet se me d. 19-6.926 ditën e 

Pra mbi kerkimio • Zyres Finan· I ka vra të quitunin Veli Mehmetin 
cavet te Kuk&it i Jane sekuestrue arat i Krpetaria e gjykatës së Shk. Irë Ko 
e livadhi qi posht shenohet për sigu- I sovë që prej date ~shpallje::s të këti 
rimin e derës, në fjalë rn , kh.naten i vendimi, të pandehunit përmendua i . . . I 
ligjore shpenzimet e g yqu e avo<~· / nep dhe: ditë af .t, për rr I! u pi ezan- 
tore dhe ju asht vue dorë, mbas di- tuë para gjykates. Ne kjofte se nuk i 
shmlsë se Pleqslës së katundit me paraqitet gjykatës mbrenda këti afati 
të cilten vertetohet se ende janë nen vërtetohet se nuk don me ju bindë 
zotnimin e tij. ligjës, dhe kështu ka me u shikuë 

J. Ara nen Ujë në lumë ~e sy~er: giyqi në mungesë, kan me ju rrëzue 
fahe J2 e vufizueme L Veit St11m1 të drejtat civile, ka me sikvestruë 
P. Vija e Ujit J. Riz Alija Y. Mal pasunia dhe me asnii mënyrë nuk ka 
Hoxha. me pasë të drejtë ankimi wbi vepri- 

11 Ara rreth livadhit me syperf :1qe met e bamuna. 
25 e kufizueme L. Livaeni Asllan Të gjith giendarmët e polct fanë 
Zenelit, P. Ramadan Jemini, J. Osman 
H1sejni V. Muharrem Shehu. 

lii. Ara në Ka laj me sy er t .• -1e I O 
e kufizume L. Rruga, P. Rrahman 
Suto J. Ismail Hamzen V. Osman Ek. 
zia. 

JV. Livadhi ne kënet me syperfa- 
qe 1 S kufizuem L. Fetah Lekica P. 
Hazyr Atin, J. Rrngen e kënetës V. 
Mali. 

V. Ara Ogradja 01e syperfaqe 12 
e kufizueme L. Mylar Mesini, P. Haj. 
rrulta Sula J. Xhem V. Myftar Mesi, 
min. 

Andej si mbas nenit 28 të· liglës 
mbi disa odrrime të ligjëvet vepruese 
tokat e livadhi sipër shkrueme qiten 
ne ankan me u shi1ë rregullisht, 

Afati i shitjes. se parë asht 30 di· 
të dhe filton që riga data e botimit të 
ksajë ahpaltje në Fletoren Zyrtare dhe 

të detyraem me zanie .1 e tij. 
Për ploiëstmin e veprave të për 

mëndunda i asht shkrue Prokurorlës 
Shtetit dhe ·~ në mbështetje të nenit 
371. 371 të procedurës penale shpa 
Ilet ky vendtm. 

Kukës më 30- Viti· 1929 
Gjyqt. Pilluer. 

••• 
Mbasi nuk asht zsnun Mehmet 

biri Ram Harhulla banuës Vranisht 
qi pendehet se me d. 9- VIl-929 ditën 
e ka vra të qujtunin Taf Talën nga 
Kat. Vranisht, Kryetaria e Gjykatës 
së Shk. Ire Kosovë që prej datës 
shpalljes të këti vendimi; të pandehu 
nit përmeodun i nep dherë ditë aht 
për me u prezantuë para gjykatts. 
[';ë kjoftë Se nuk i paraqitet gjykatës 
mbrënda këti afati vërtetohet se nuk 

don me ju bindë ligiës, dhe kështu 
ka me ju bindë ltgjës, dhe keshtu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, kan 
we ju rrëzue të rrëzue të drejtat civi 
le, ka me ju sikvestruë pasunia dhe 
me as nië mëoy.ë r.uk 1\2 me pasë të 
drejtë ankimi mbi mbi veprimet e 
bamuea. 

Të gjith giendarmët e policët janë 
të detyruem me zanjen e tij, 

Për plotësimin e veprava të për 
mënduna i asht shkue Prokurcriës 
Shit tit dhe në mbështetje të nenit 
271, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vendim. 

Kukës më 29-Vlll-1929 
Gjyqi. Fillor. 

Vendim afati për t' aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Ta 

hir i biri Sejdija banues Buku 
resh Jugosllavi qi pandehet s3 
me d. 19.6.926 ditën e ka vra 
të qujtunin Veli Mehmetin. 

Kryetaria e Gjykatës së Shk. 
I. Kosovë që prej datës shpa 
lljes të këti vendimi. të pande 
hun i nep dhetë ditë afat, për 
me u prezantue para gjykatës. 
Në kjottë se nuk i paraqitet 
gjykatës mbrenda këtij afati 
vërtetohet se nuk don me ju 
bindë ligjës, dhe kështu ka 
me u shikuë gjyqi në mungesë, 
kanë me ju rrëzue të drejtat 
civile, ka me ju stkvestrue pa 
sunia dhe me as nji mënyrë 
nuk ka me pasë të drejtë an 
kimi mbi veprimet e bamuna. 

Të gjith gjendarrnët e poli- 
cët janë të detyruem me za 
njën e tij. 

Për plotësimin e veprave të 
përmenduna i asht shkrua 
J 'rokuroris Shtetit dhe në mbë 
shtetje të nenit 371, 372 të pro 
cedurës penale shpallet ky ve 
ndim. 

Kukës, me 30.Vlll.929 
Gj. Filluer 
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Shpallje 
Zotni t.iahmut Lika prej Lagjes 

Kerçukaj të r-: droq it si mbas akt gj y 
kimit të Gjyqit Paqit Durrësit Nr. 51 
D. 27-5 928 ka për të marr prej 
Shaban e Xhafer Hasan Qelit po prej 
Lagjes Kerçuxa] të Ndroqit 23 njizet 
e tre nap. ari bashkë me rshpenzimet 
e Gjyqit e të përmbarimit qi për si· 
gurimin e kti deti deti me vendimin 
e Zyrës Përmbarimit Shijakut i ;asht 
sikvestrumun nji dyqan I ndodhun në 
Lagjen Kerçukaj, kufizuar nga L. 
rruga e L~gjës, nga P. rruga e për 
gjithshme e katundit, nga J. po rrugë 
e katunditë e nga V. kopshti i gjyq 
bjerrsave dhe rrugë e Lllvet e për 
bamun Oproksimativisht 4 m. glatsi 
dhe 4 m. gjansi. Dyqani sipërshkru 
mun në themel të vendimit Zyrës për· 
mbarimit nxiret në ankand për t' u 
shitun, sh lija e pare fillon mbas 15 
ditve që nga data e shpalljes në fle 
toren zyrtare dhe vazhdon 30 dit, 
dhe shitja e dytë tue fillue që prej 
mbarimit afatit të sh oaltles së parë 
asht 15 ditë. 

Shijak 10-9-929. 
Gjyo. Paq rues. 

* * * Mbasi nuk asht zanun Pret i biri 
Selmani banuës Gien-Pepal që pan 
dehet se me d. 7-9 928 ditën e ka 
vra të qujtunin Sako! Nduë Kryetaria 
e Gjykatës së Shk. lrë Kosovë qi! 
prej datës shpalljes të këti vendimi, 
të pandehunit përmendua i nep dhetë 
ditë afat, për me 14 prenzantuë para 
gjykatës. Në kjoftë se nuk I paraqitet 
gjykatës mbrenda këti afati vërtetohet 
se nuk don me ju bindë ligiës, dhe 
kështu ka me u shtkuë gjyqi në mun 
gesë, kan me ju rrëzue të drejtat ci- 
vile, ka me ju sisvestruë pasunia dhe 
me asnje mënyrë nuk ka me pasë U! 
drejtë ankimi mbi veprimet e bamu- 
na. 

Të gjith giendarmët e policët ja 
në të detpruern me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprave të për· 
. mënduna I asht shkrue Prosurorlës 
Shtetit dhe në mbështetje të nenit 
471, 372 të procedurës penale shpallet 
ky vend m. 

Kukës mr 29 Vlll-1929 
Ojyqt. Fillor. 

* * * Mbasi 'nuk asht zauun Lulash i 
biri Gjoni banuës Pale qi pandehet 
se me datë 3o 7-928 ditën e ka vra 
të qujtuntn Qerim Markun Pale Krye, 
taria e Gjykatës së Shk. lrë Kosovë 
që prej datës shpalljes të këti vendi 
mi, të pandehunit përmendua i nep 
dhetë ditë afat, për me u prezantuë 
bara gjykatl!s Në kjoftë se nuk i pa. 
raqitet [gjykatës mbrenda këti afati 
vërtetohet se nuk don me ju btndë 
ligjës dhe kështu ka me u shisuë 
gjyqi në mungesë, kan me ju mzue 
të drejtat civile, ka me ju sikvestrue 
pasunia dhe me as një mënyrë nuk 
ka me pasë të drejtë ooklmi mbi ve 
primet e bamuna. 

Të gjith glendarmët e rol cër [anë 
të detyruem me zanlen t: ilj. 

Për plotësimin e veprave te ~ër 
mënduna i asht sskrue Prokuroris 
Shtetit dhe në mbështetje të nenit 
371, 372 të procedures penale shpa 
llet ky vendim. 

K .kës më 30-Vlll-1929. 
Gjyqt. Fillor- 

* * * 
Mbasi nuk asht zanun Sinan i bi 

ri Hysejni bsnuës Bardhëe qi pande 
het se me d, 19,6.926 ditën e ka vra 
të qujtunin Veli Mehmetin Kryetaria 
e giykatës së Shk. lrë Kosovë që 
prej datës shpalljes t~ këti vendimi, 
të pandehunit përmendua i nep dhetë 
ditë afat, për me u prezantuë para 
gjyketë~, Në kjoftë 1e [nuk i paraqi 
tet gjykatës mbrënda këti afati vërte- 

tohet së nuk- don me ju bindë tigjës 
dhe këshshtu ka me u shikë gjyqi na 
mungesë , kan me ju rrëzee të drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasunia 
dhe me as nji mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi veprimet e 
bam u na. 

Të gjith giendarmët e policët Janë 
të detpruem me zanjen e tij. 

Për plotësimin e veprimeve të 
përmënduna i asht shkrue Prokuro 
riës Shtetit dhe ns mbështetje të ne 
nit 371, 372 të procedurës penale 
shpallet ky vendim. 

Kukës më 30-VIII- 1929 
Gjyqt. fillor. 

Vendim afati për t'aratisun 
Mbasi nuk asht zanun Jusyf I 9iri 

Selm-ni banuës qi pandehet se me 
d. 12 II.928 ditën e ka vra të qujtuoin 
Hysen Hysejnin Helshan. Krpetaria 
e Gjykatës së Shk, Irë Kosovë që 
prej dates shpalljes të k(ii vendimi, 
të pandehunit përmendua i nep dhe 
të dite afat për me u prezantuë para 
gjykatës. Në kjoftë se nuk i paraqitet 
gjykatës mbrenda këti afati vërteto 
het se nuk don me ju bindë ligjës 
dhe kështu ka me u !shikue gjyqi në 
mungesa, kan me ju rrëzue te drejtat 
civile, ka me ju sikvestruë pasunfa 

dhe me asnjë mënyrë nuk ka me pasë 
të drejte aokimi mbi veprimet e ba 
mun a. 

Të gjith glendarmët e policët janë 
të detyruem me zanien e tii. 

Për plotësimin e vepr. v • të për 
mënduna i asht shkrue P1 okuroriës 
Shtetit dhe në mbështeti- të nenit 
371, 372 të procedurës penale shpa 
llet ky vendim. 

Kukës më 30 Vlll,1929 
Gjyqt. Fillor. 

.:. 
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Shpallje 
Ministrija e Arësimit ven n'ankant 

tilemjen e: 
l. 300 (1riqi11d) 'palë rrobave 

prej stofit kaki për nxanës shkollash. 
2. 300 (tre·qind) kasketa. 
3, 400 ·(katërq,nd) palë këpuce. 
4. \100 (njëqind) palë1 rrobe me 
' . '·· . ' . aqe 'ka'sqell' bo. të' qepen me stofin 

41 k~ Mirtl~trija e Arsimit. 
l O,qtrict patë brekë e '.Këmisha 

me do~ : nfa !, J!llri. 
Mo~t fin@ 1f -tfepozitueme në 

ltetfM'mlst;i dhe ata qi d -shiroinë 
me konkurue n' aokant mund .'i sho 
.a..:,t., ,_ 
'Wlr,t'}·~; 

GNb,s~tu në këtë Ministri do t' u 
~joll.9~0 .~-~s~t e · rrob . ie dhe· të ke- .. . .. · .. 
,~}(es, .. , . 
F ~~:-~~;ta(d? 1:r, dorëzofi_ep ·~inistris 
..J$' ars\g.lit me, , zarf të · mbpllun derl 

•• • • ·~- 1.--.. ,.,:• ; :: •• : : 

.,,p:e,}ey,1x.1~2?, o!~i!t- mbas,. dreke po 
~a, .orë ~~r~~ 4~ te .~~pe9 ~he tue 

-.49~r~: ~~r.J>aië o!emp·:~~a .. ·,e, mire 
·~~~~;l84~oj\ ,41':1'11~.!r e haJët.dlle 
r:~~e._1Jl'1~jr ;l?,29cq,ra_lZ me .u. 
u4e, ~ ~!bait~t. ·-~~ltja ,,dtfi~rti ve, 
t ~~!-'~~n~~u~sit clo, të,. napin ., l!ar~nsi 
rdlf.ii ~ (p~semijë) Ir.~ ari 9~ te bo· 
.-:;;ll~t.}ë,: ~c:pozi~uem~ i$ .M1ni~trio e 
,.v~rqH pse 11ll letër .a:11rami per· ke- 

~. . . - •. • .• ( . '.. -~- i 

JC: te; ~ë të nxierrun nga . dhoma e 
ekOnomis ose me dokument._, ipoteke 
per;;,pasunilë !~ patundësbme ~ër kë 
te shumë. 

Min. ·e Ffnatteavet 
·~i~,_ni~ af~tf -~~~r:'PQ~O 

polizimin ,e· k•~l.!~~~ 
KQmisjooi i posaçëm i. forritum në 

'azë t"°iirt.l'i uf'ligJës 'mbi "monopoli- 
:li!t~itifllllninës, vendosi zgjatimin e 

adjudikatës provizore çelua për ble 
mjen e' kininës së Shletit deri më 5 
Tetuer 1929, dhe adjudikaten dtfiniti~ 
ve aga 6 deri 10 Tetuer 1929. 

\9,9-9"9 

LA JM-SHIT JE 
Në bazë të nji akt-pengese Nr. 7 

datë 18·4-28, të .lidh un në zyrën e 
Kadastrës të ktushme, zolë Msrija~. e 
veja e Lush Bandës, për vedi e si_ 
kujdestare e Iëmijve të sajë, ka marë 
uha preje pasunisë të Z. _Luk Mark 
Mosit e nëpër dorë nanës së tij zoië 
Gj}'stos sumën e Nap. ari 100 (nji 

në lagjen Deut Bej e kufizueme per. 
para e djathtas Ali Kaçi, mbajtas Is, 

mail Buzla, Beshir Kuri e Abedin Ka. 
.· . I' ~ ••• 

çi e prapa Idriz Zyma e e e shoqja 
e Ymerlr, ne bazë t!! vleres shëmbë 
llore 30 Nap. arit të hollat ~e _të cllla 
vet si të ndahen në 6720 pjese nga 
këto 1680 piesë do të i jep~n padi- 

qind) me kondit qi t' ja psguente me tëse Rabushë të bijes së Banush To. 
datën 18-429, e · per 'sigurim t' atij .romanir, 746 Pjesë Demirit, 373 pjese 
deti i ka lanë peng nji shpi lë . naltr . Emines së bije~ së -R~_m.azan Futesh 
qi ndodhet në Shkodër, në lagjen Pe- ,1337 pjesë Vute/ të blj,es ~ë ,Ali Ibre 
rash, Rr. s~rdicej e përoame, prej tr] 
dhomash, dy dhoma 1zjumir, pa~ -so 
pshte, gjysë pusit, oborr e , tjera;• e 

shlmit qi asht nen .kuide,;io e -Rama 
zan Tafanit, nga 560 pjesë · Xnema- 

kufizueme : Oj. trasntglmtarë; e Kolë Hut, Kamberit e Riz.ajt~ të bijte e Mu 
U1kës, Rr. rrugica, Mb~. e bija e Fra~ stafa Ibreshimit, 28F pj~së"Sanijes të 

. t ,1 I 1 c • t • 

nos Albert Getit e _trashigimtarët e biivet të . Muatafa lbreshimit e 343 
~ I •u [, 

Gjerg] Mullagës, p, Rrugacr. . . .piesë Nurje~ lë bjes të Jonuz Pepes • 
Në skadimin t'·af.trit të pagesës - · 

mbasi pea-dhanëja (de blroria) oak ka I - 
d ,. k h · Rabushë U! biles të Banusb .Torcma- pague e1yr01.t1, a t-pengesa as t pa - 

raqiië për eksekutim, e mbasi të g11th 
alatet ligjore Jane. ploiësue, mbi kër 
kimin e anës kreditore ~ , si" mbas 
vendimit të dtiaaun prej Kry;!sise' së 
Përmbarimit, shpija ·e penguenie qitet 
n' ankand m' u shitë; afati i ankanës 
së parë ash: 30'"(tridhetë) ditë e f1llQn 
që nga data ·e ·ç·palljes 'të ktij ·11jmt 

' në fletoren Zyrtare e·1.ij i., dyti asht 
15 (pesëmd1\ete).:1Htë e· xenIillë mbas 
mbi.rimit' t' afatit t' akanës së parë. 

Pra t' interesuemit qi dishroinë 
blemien ë· shplsë në fjalë, te'· 'paraqe 
'sin i:>feriat ~-- tyne "rntirenëa ittattve 
sip· r-tregueme në zyrën :e Përmba 
rimW pranë GJyqitilp'Jqtues të [Shko 
ores. 

Shkodër me 10 Shtator 1929. 
Oj. Paqtues. 

. 1 ~, :· - __ •. ÇpaJlJe ·. ... . 
: ;~_; l\~ihgb.J~~~ e::GWqJflMtues 
lokal Nr. 184 datë 30 4-1928 asht 
vendosë shitja e shtepies qi ndodher 

Mbi lkerkimin e ~jykim fitueses 

eit e Emlne~ së bales së Ramazan 
Pules, kë]o shtepije nxiret në ankan 
për të u sh ltë. 

' ' ' 

Shitja e .parë ' nise mbas 16 ditëvet 
l ·- •. L 

të kësajë çpallje në fletoren zyrtare 
' t, 

dhe-mgtere per .30 clit~, dhe ajo e 
dyta.=ntse nga n uesermja e 30 diiëvet 
dhe mbaron në krpe të 15 ditëvet, 

Kush dishron me me e blemë këtë 
~ht~pije mbrenda afafevet të caktueme 
të drejtohet në Zyren përmaruese të 
Elbasanit. 

Elbasaaë me 10,9-1928 

Shtypshkroja "Nikaj,, Tiranë BKSH



Vjeti i Vlll. 

MBRETNIJA 

Fletorja 
Nr. SS 

SHQIPTARE 

Z)irtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME : për nji mot Ir.ar 12. në //' Drejtimi: Drejtoria Fletore,Zyrtare // Nji copë e javës fr, ar 0.25: oji copë 
Shqipoi ; fr. u 20 Jashta1 T I R A N P. e javes së kalueme fr. ar 1.00 . 

PERMBAJTJA tar asht person juridik dhe gëzon gjith 
Shtatuti i Komunitetit Mysliman Shqip- të drejtat e nji personi moral. 
tar. Art. 4. Gjuha zyrtare e Komunlte- 
Dekret- ligje mbi syprimimfo e Lega- tit asht Shqipja. 
res s' onë në Berlin. Kaptinë e II-të 
Mbi pensionimin e familjes të ndjerit Këshilli i Përgjithshëm 
Ferid:Çoratit. Art. 5. Këshill i Përgjith,hr. asht 
Kshilli Ministruer: Mbi rregiistrime. autoriteti ma i naltë i Komunitetit 

Mysliman e përbaltet prej Kryetarit të 
Komunitetit, te katër Kryemyftive të 
katër zooave dhe prej nga nji delega 
ti të ç'do Prefekture, i cili nuk do të 
jetë oga funksionarë: e Komunitetit 
dhe do të ketë gjith cilsinat e lypuna 
si mbas rregullores së posaçme qi do 
të përmbajë dhe mënyrën e zledhjes 
së tyne. Misioni i delegatëve t~ Pre· 
fekturave vazhdon për , vjet resht. 
Detyrat e Këshillit të Përgjithshëm 

Art. 6. - Detyrat e Këshillit U! 
Përgiitshëm janë këto : Shqyrton e 
aprovon budgetin prcveni! e kon 
sumtif e rregulloret dhe kontrollon 
veprimet e sjith zyrave të komunite 
tit, Drejtorin Përgjithshme të Vakfeve 
zgjedh Kryc:tarin e Komunitetit, Dre] 
torin e Medreses së Përgjithshme e 
Kryemyftiët; vendon mbi gjith për 
m'rësimet e pasunlve, përkujdeset për 
edukatën Peraro- Kombtare, për kultu 
rën e për përmbushjen e detyrave të 
funksionarve. 

Art. 7. - Këshilli i Përgjithshëm 
mblidhet vetvetiu ç'do vit me 1 Maje 
në sesionin ordiner dhe kryesoh:t 

Statuti i Komunitetit Mys 
liman Shqiptar 

PARATHANJE 
Kongresi i 111-tf i Komunitetit \1ys 

liman Shqiptar, i zgleahun me fuqi 
plotsi prej el-mentit Mysliman, tue u 
bazue në lirien Qi i siguron Statuti 
dhe ligjet e Shtetit për sigurimin e 
mbsrvaitjes se puovet Ietar , dhe vakf 
nore të Komunitetit në fjale vendon 
dhe: deklaron ketë Statut : 

Kaptina e I-rë 
Komuniteti Mysliman dhe organet e tij 

Art. I. Komuniteti Mysliman për 
bahet prej Myslima'lvet Shqiptar të 
ç'do sekti Qi të jenë. 

Art. 2. Organet e l{omunitetit Mys. 
liman janë: 

a) Këshilli i Përgjithshëm, 
b) Kryestja e Komunitetit, 
c) Këshilli i Ptrht rëshëm, 
ç) Drejtorija e Përgl. e admlnis 

tratës financjare e vakfnore. 
d) Kryemyftiët, myftiët, nënmyltiët 

dhe kfsh ii lat e qarqevet. 
Art. 3. Komuniteti Mysliman Shqip- 

' '11 
prej Kryetarit te Komunitetit -. 4he 
vazhdon të paktën 20 ditë, Ne rast 
nevoje mend lë thirret nga Kry~tari 
vetë ose mbi kërkimin të pa~tfn 
të dy antarve të Këshillit edhi 
në sesion të jasbtzakonshëm ne te cl 
len bisedon vetëm çashtlet qi kane 
shkaktue atë mbledhje. , 

K a p t i n a e Ill-të 
Kryesija e Komunitetit .. 

A rt. 8. - Komuniteti My~liman 
kryesohet dhe përf aqsohet prej' oji 
Kryetari i cili mban titullin, "Kryetar'i 
Komunitetit Mysliman,,. 

Art. 9. - Kryetari i Komunitetit 
Mysi! nan zgjidhet me vota të mëshefta 
prej Këshillit të Përgjithshëm. Ky nuk 
mund lë funksinoië pa i dalë dekret! 
Mbre1nuer e pa u b.tue para Mbretit' 

Në rast qi Kryetari i zgjedhun nuk 
pëlqehet prej Mbretit, Këshilli' i ftër 
giithshëm asht i detyruem të zgjedh 
oji tjetër për të cilin do të plotsoh ~ t 
gj ithnji formali 'eti i ma si aërm. 

Art. 10 - Kryetari 4 _ Komunitetit 
për veç c-lsive U! lypuna prej ligiës 
së Komunitetevet, do të ketë kryem 
fakultetin e theolegii s (U! ket marrë 
ixhazet) ose të ketë mbarue shkollën 
e Nuv-vabit e •.ë ketë dhanë dhe pro, 
va zotsijet, dhe të mos jetë i dënuem 
me fajet e parapame n' art. 33. 

Art. 11. - Kryetari i Komunite•it 
para se të f,llojë ne detyrë betohet 
para Mbretit ne serë n:iendprë: 

BKSH
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Art. 13. - Kryetari i Komunitttic i me anën e Krpttarit u komunikohen 
f (: • ~ I ' ! - '" n ,- 

përve Ç përfaqsimeve dhe shpenzimeve i zyrave përkatse të cilat janë të detp - 
,- r "', •.. I \ [: i ' ~ i • 

të · eaktu'eme 'ne budget ~o të ketë i rue me me i vue me nii herë në zba. 
edhe- Uji rregë mujcire jo ma pak se ! tim: Në rast barasije votash prefero- 

•. • J " " r I 
600 fr. ari, ! het ana e Kryetarit. 

• :. .,. ,~ """ fil:' • I 
ft /lrt. 1.4. - Në mungesë të Kr.ye- ! 

• Q- ~, t, )• 1 ~ f •, .. "' , · · ~ f" · • • I 

~eriti:~avt.~~'~jJa i takon ~~f.fmyfliut i 
~ë .~!~d[f.~\rnë f~St q\ f~~ ç.' do ~rsyje I 
qoft~.:mbet~t vakant vend] i Krye.tarit, 
1, ·,.r ._, •. , - ~J. 1. . · · •· 

ij!~~\llt ,i ~![giit~s~s~ ~bli~~et_ rp_bre 
ada 10 ditve në. qendrën e Kon.uni- 

telii'.plr tiie zgiedh Kryetarin e rij. 
1tr:Mt. t5. ::i:,kryetari i-Komunitetit 
muadtie shk1Hkohef·nga ofiqi·i tij me 
dekret- Mbretnuer si mbss art. 33. të 
ketij Statuti. · 

(~ ~ ;t·t, ; \' 
• «Betohem n:emën të Perendiës e 
ap besën Shqiptare se do të [emë 
kurdobere besnik i Mbretit të Shqip. 
tarve, i Atdheut dhe i Statutit të Shte 
tit dhe dervrohem të betoj në Ilet~ 
me adyrë t{I gjith funksionaret qi varen 
prej meiet». 

Mbas të kryemit të këcii Iormalite 
ti Kryelari do të betohet para Këshi 
tlit të Përgjithshëm, si vijon: 

«Betohem n' emën të Perëndiës se ... -~ - 

do të 1mbajë besnlkrlën kundFcjt urdh 
nave t~tare dhe do të respektoj 'plot- 
sisht Statutin dhe rregulloret e Komu 
nitetit .. n,e · oji adërgirgje të pastër e 
~omt,·are,,.. 

Art. 12. - Kryetari i Komunitetit 
. p{rr.qson trupin . Mysliman_ Shqiptar 
ne pikparoien fetare dhe asht syperio 
ri i.te &Jith zyrave të Komunitetii; jep 

. urdhQat e duhuna - dhe merr masat E: 

nevojshme për rnlrvajtjen e punve të 
Komunitetit. 

KAPTINA E IV. 
\ ·, , •. •• •• ? 

Këahilli i Përherahëm 
Art. ~6. ~ Në q'endër pranë Krye. 

sis sëKomunnetit ndodhet nil Kësh'itlë 
i)·-P.erllcC'Shl!m- i cili tue qenë -nën 
Kc,esilo e Ktyttarit. e tue pasë antarë 
Dr,jtorm. e.,P.ergjith~IJëfE t' a~m;ni~ 
trats fJqa~çiare e v~kfnore. Drejtorin 
e . Mëdreses Përgjithshme· dhe 

I 

Krymyfrin e qendrës, mblidhet të 
paktën nji herë në javë dhe shqyrton 
e verdoo mbi çashtjet e përditshme 
ti! Komunitetit të referuerne nga Krye. 
tari e Drejtori I Përgjithshëm si dhe 
mbi emnimlo, pushimin e transferimin 
e Iunksionatve .e Komunitetit qi ka 
me i pas mbrenda kompetencës së 
vet si mbas Statutit e rregulloreve. 

. • l, 

Surv. jon lib-at fetare të nevojshme 
për popull e për shkolla dhe siguron 

I) 'Is -- :.-- ••. P 

bo Lnin e nji 'r~ viste fetare-sociale- 
It trare dhe hytbe, predikime të tjera 
në gluhën Amtare dhe urdhnon përha 
; -· C- r 11,, ., t:l\ f'Ç- 

pjen e ty,1e; harton rr. gulloret e ne 
' . . .. ' 

vojshme të Komunitetit të cildt për 
. ' 

ta provim i • parashtro, Këshillit. të 
' ...•.. 

Përgiitshëm; hap kurse në qendër për 
• 

me i b i ball nevojës së madh! qi ka 
Komuniteti për funks onarë fetar si 
Imam e tjerë. 

Art. I 7. - Vendimet e marruna 
• ""'~~ ''"If- jt-':" .•• 

mt shumicë të Këshillit të përhershëm 

KAPTINA E V. . 
Drejtori i Përgjithahëm 

.• - ·•-I,..",: ~ ~ 
Art. 18. - Lrejtori I Përgiithshërn 

•• ~ l- •• ' -..., •.•.•..•• .,. . .._,: 

i administrates finarcjue dhe vakfno- 
• ..•• I ••• - •• '"'t •. t I ",. •. 

re z~ji~~çt prij Ki!s~l!\it t.ë .P~~~iith- 
shëm dhe dekretohet prej Mbretit. 

.• \ t :,1r-;-. • 

Betimi i Drejtorit bahet para Këshi- 
••••.• ~ ,{ ~· ~ ••• • ' 11- '" - ' • ' "'I. 

llit të Përgjithshëm; e në rast qi nuk 
as'ht i mbledh un, para f\ry _ tarit t.~ Ko- 
:"'I'"" I 1 d · · ;,. 1 --,1-- 
munitetit si mbas formulii të betimit .•. .. .,. ..•. ,.,..,---i. 
qi asht e, përmenduri n' art. 26. 

"'" •. • . ~ --,' i: •.. 't . - " • 

Art. 19. - Drejtori i përgjithshëm · · r--·t ., ..• ,t. , ;--;i 11~·•t.t;; -. 

posë ~~~1it .. ye të ly1~~~.a. mtN~lep ~ 
~?r,wniteJeveJ, ,,~1t_t:het të; J?l~S- [e të i, 
9.ëouem për n 1onji fai. të përmendua 
.~ ~,. . L-t-1h· • l•. '• 

n' art 33 lypset të j të m,!i nwcr;~l,!~ 
l!lirt d.~~ të ketë .. mbaru- nil. nga. de- •..• _J...,, - , ,, · ,u_-·~- 1.f 

gat e universitetit ose të ketë nji zot- ...• 

si të provueme. 
Art. 20. - Drejtori i pt,rgiithshëm 

rregullon dhe përf.që.on administra 
tën financiare dhe vakfnore të Komu 
nitetit, kori,pondon për çashrjet act- 

•• L.:.., ~ 

rninisirative dhe f,nancjiirl! me autori. 
I. 

tete qeveritarë n' emën të romunitetir, 
Gji th ashtu i shtrohet inspe) tlmeve 
të qeveriës . 

Arr. 21. - Drejtori i Pt rgtithshërn 
,merr !f~~ën q] ~at?n budgeti e cila 
nuk mund të jetë ma pak se 500 fr. 

p • ' I ~ --' • •• f °r 

ari; ai nuk mund të j<t~ në nji kob 
e sipër as rr.e i ~po~ji cJetyrë tjetër 
ZYft_are ose P,f;vate. r , , l; 

Art. 22. - Drejtori i Përgjithsq~m 
~~ ~tr 9e1Y,rf ~~. Pf.~~1aqj1 ,b_ud~.ef in e 
prrg.ithshëm (preventif e \o~s.ymJif), 
!11e sigurue n~j~rrjt n_ ~ f ,~r~nun,~ye 
të Komunitetit e të vakf~~!,r·.111~ dis 
ponu; ~re.~Ln, Sf ~.b.~s bp~getit t' ~- 

' 

provuem prej - Kë~hi!I. it lë p. f. r.gjith .• 
sht,~, "!~ u, kuj~~~u~ P.f r tP[r!D!fsimin 
e vakfey; 9!!: t~~jith P.~~i~~ve të Ko 
munitetir, mt! zba tue vendimet e Kë- 

' 1' "' shillit të Përgjithshëm dhe t' ari] te 
përhershmit e porosinat e Kryesiës s~ 
Komunitetit në konformitet me ketë 
Statut e me rregulloret e posaçme. 

Art. 23. - ·Drejtori .i Përgj11hshëm 
' te 'r ' 

rëzohet vetiu nga detyra në rast qi 
1 "l I ', 9 I 

di' no het me keqpërdorim d~tyre; pu- 
- ,' ~: ' t. ••; .,.., • 

shimi OS= pezullimi i tij bahet me nii 
•.. 1 1r:·' 

vendim të këshillit të pt rgjithshëm i 
marrun me dy të tretat e votave të 
misave të tij. 

KAPTINA E VI. 
Kryemyftiët 

Art. 24. - Komuniteti Mysliman . 
në qendrat Shkodër, Tiranë, Korçë e 
Giinokastër do të ketë nga nji Krye. 
myfti. 

Zona e--Shkodrës përmbledh Pre 
fekturat .Kosovë e Shkodër. 

,,Zooa e ,Tfr.'ll}~ përrp~k~ni Pr~fek 
turat D.ibër, Tiranë, Dun ~s ~ Beratit 

Z.op~. ~ Kwie~, përmbledh Prefek 
turat Elbasan, Korçë. 

BKSH
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Zona e Gjinokastrt s përmbledh Art. 30. - - Detyrat e Kryemyfriye, 

Prtfekturat Vlonë e Giinokastër të Myftive e të nënmyftive janë klita: 
Kryemy'fri~t zgjidhen prej Kishillit Me eksekutue urdhnat dhe vendimet e 

të Përgjithshëm. Këta d. krelohen prej daiun a prej Kryetarit e të Kshilli: të për 
Mbretit. dhe be.ohc n para Kryetarit të glirhëm, me sizurue me anë tl! predikime 
Komunitetit. vet vllaznimin në mest të_Myslimanvet, 

me kontribue në forcimin e vllazoimit 
Kombiar, me ngtvltë ndjënjat kombtare 
e me këshillue Myslimanët qi të kon- 

Myftiët e nën-myftit dhe Këshillat 
Qarqevet 

Art. 25. - Komuniteti Mysliman 
për veç qendrave të zonavet, në qe. formohen me qjretrimtn moëern dhe 
ndrat e tjera të Pr, f, kturave do të zbv.llimin nierzuër tue i spjeguern se 
ketë nga nji Myfd t: në qendrat e N- feja urdnnon ado otrmin e përparimit 
Pr, fçkturave tue marrë parasyshë bud- qytetnuer, me përhap rivistat e librat 
gerin e randësiën e popullsiës, nga fefare qi do të botohen nga ana e 
nii nënmpfti. administratës qendrore të Komunitetit 

Art. 26. - M}'ftiët e nënmyftiët me u kuidesue përmirë-administrimin 
mbi proponimin e krycmyf1iut tl! zo- dhe mirvajtjen e pasuois së Kornuni 
nës ose të Kryesiës mbasi të ietë marrë tetit, me survejue nëpunslt qi varen me 
mendimi i krymyfdut të zonës zgii- regiisrue vakfet qi u takoj n të cllarve r 
dheu prej këshillit të përhershëm dhe teiohen dhe prej zyravet, i'ipoth. kavet 
dekretohen pr-] kryetarit të komunite- me përmbarue detyrat mbi veprimet fi 
tit ue u b. tuenë ketë mëndjrë përp ra na ne jare dhe vakfoore të Komunitetit 
kryempftiut nga i cili' varet. kur mos të ketë nëpunës të veçantë 

-Betoh-m n' emën të Perëndtës se tue korespondue në ketë rast me Dre]- 
do të jem besnik i Mbretit, i Statutit, tor.n e Përgjitshrne, me u kuidesue 
i Atdheut e SI! do t~ kr)H dëtjrën per nxitr!jen e t'ardhunave të Komu- 
t' eme me' ndërgieg je të pastër Komb· niterir përsa i përket qarkut të vet. 
tare, tue rue]: besnikriën kundrejt ur- Art. 31. - Kry.! nyf,iu, M_vfr'u, e 
dhnave fetare dhe tue respektue plot- n~nmyftiu do lë ketë oji këshill: Ko 
sisht Statutin e gjith rregulloret ko- muniteti i cili vepron nën Kryesiën e 

tij; ky këshillë përbahet prej 4-6 an- mun i tetit,,. 
Art. 127 ' - Në qendrët e zohave 

detyteh e 'My'ftitW-'e f~'enr1• krye111y·ftiii 
' 

, tarve të cilët zgjidhen e Iunkeioriojnë 
për 5 vjet 'si mbas rr.guuores së po. 
saçme. Nëpunsi i zyrës asht antar i 
naturshëm i kë ti] këshilli. 

Art. 3!. - Kry.::myftiu, Myftiu, e 
nënrnyftiu rëxohen dhe pushohen ose 
pezullohen nga detyra në rastin e 
caktuem n' art. 33. Myft1ët e nën-npf 
tiët · pushohen me vendimin e këshill It 
të përhershëm e me dekretin e Krye. 
tarit të Komunitetit. 

Masat Disiplinore 
Art. 33 - Për Iaj e ordinare Kryi! 

tari i Komunitetit, Drejcor' i Përglirh 
shëm i administratës f .nancjare . dhe 
vakfoore, Kryempldët, myf nët, e nën- 

i zonës, 
Att:, 28. ·- Kryamiftiët, Myfliët, 

posë konditave re ·Jig~s së komun ite 
tever, do H! senë krye· fakultetin e 
theologjis' (të 'ken! marrë ixhazet) ose 
tf ken!' mtiarue' Nuv-vabin ose të ke: 
në shërbyl!· si"Myfti •·e ië kenë dhanë 
dhe prova zotsiie. 

Art. 2,9. -.:.._ Nen,myftet posë kondi- 
tave të ligjës së komunitetevct duhet të 
kenë marrë ixhazet ose dokument nga 
njt Medrese a të kenë shërbye si 
Myfti a Naib ose si sekrerar snenie e 

,li. 

të kenë dhanë prova zotsije. 

myftiët si dhe Drejtor i i M~dress 
Përgjithshme pushohen, ne· ra•1 ·de- 
nimi kundra liriës personale · ine ··ojl 
ndëshkim ma tepë se ·oji vit c.the si 
kur këtij ndëshkimi U! mos J 'letë 
shtue ndalimi nga ofiqet publike, kur 
dënohet me burgim rë -randë ose me 
dënim të Iajevet relative për f.als:fi • 
kim, vjedoje, mashtrim, keqpërdorim 
besimi dhe atentate kundra zakoneve 
të ml ra. 

Art 34. - Pushimi i Kryetarit të. 
Komuniret.t, i Drejtorit te përgjith 
shëm t' administratës ftnancjare e vau. 
nore, i Kryemyfcive e i Drelterit U! 
Medreses së Përgjiihshme baber me 
vendim të Këshillit të Përejtthsftëm:· 

Art. 35. - Pushimi i Myfcive e i 
nënmet.ive si dhe i fuoksioonve të 
tj .rë bahet me propozimin e Drejtorit 
të Përgjithshëm të. vasfeve . ose të 
Krpemyttive si 111bas përkalftts· t'aku 
zës qi u bahet. 

Art, 36. - Kundra vendimit të Kë 
shillit të përhershëm i interesuem! 
mund t'i sillet Këshillit të përgjitli 
shëm i cili vendos defioitivisht. Në 
rast qi kundërshtimet e të pushuemit 
vertetohen, k!ihHli e këthen n' ofiqin • 
e parë ose e em non në ndon]! ven<f · 
tjetër. 

Kaptina e VIL-të 
Zyrat tlhe nëpunsit e ndryshëm të 

Komunitetit · 
Art. 37. - Si · në qendër ashtu 

dhe nër zona e nër qarqe .. pfinë"'au·!·· 
torit etevet të Komunitetit 'nd'.daliëh 
sekretar dhe nëpunës t! ·r;t re të'ëTiit 
parash if en oë budge tine komunitetit ;ë 
këta zgjidhen dhe ':p'ri:; port oh-en ~\;ei1 
syperiorët .. ë' ryne' dh~ emb'o't{ih 'me 
dekrefir( ë Kryetarh·' të· 11ComiittiteHt · 
GJithas~ttl n~r xh~minat e regf i~i;ue~ 
me U! K'6-nu'oi.etit ·eirin.ohen Imi~-Hi: . 
nb; vaiza, in,,hi ,a :;1 mH·is JeVojet' 

. të cilë. zgjiJhen aga syperjori q'i'1v•·~ 
ret instiL1ti dhe emnohen me dekretin 
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e Kryetarit të Komunitetit. Të gjith Art. 43. - Kryemyfttët, myfuët e ' keuë për detyrë me vue dorë në tt! 
këta para se ti! fillojnë në detyrë be- nënrnyftiët n' emën të Drejtoris Per- holla lidhen në garanci, aasija e së 
tohen para syperiorve të tyne si mbas gjithshme administroin vakfet brenda cilës si dhe hollsinet e tjera caktohen 
formulll t' art. 26. qarkut të tyne dhe be]n detyrën e në nii rregullore ti! xeeant. 

Art. 38. - Organizimi i zyravet n-punsit të Vakfit (kur mos ~të ketë Art. 49 - T' ardhunat e Komunite- 
due i instituteve të ndryshme dhe holl- nëpunës të veçantë) ~i mbas rregu- : tit janë: 
sinat mbi të drejtat dhe -~dyrat e në- , llor~s ~ poro_sin.~ve të dhanuna prei ! a) P ardhunat e vakfevet, 
punsave të ç'do ~ategoriJe të Ko nu- Drejtoris Përgjithshme. Aty ku ka : b) ndhmat e ndryshme e subven- 
nltetlt ashtu dhe ciisinar, masat disi- nevojë mund të ernnohcn nëpunës të ! tivn i shtetit, 
plinore caktohen me nji rregullore të veçantë ose nji sekretar· ark tar ose ! c) ndihmat fakultative. 
posaçme. njl llogaritar i vaktit. ! Art. 50 - ç· 1o shtëpië Mysliman 

Ar. 39. - Nëpunsit e Komunitetit Budgeti i Komunitetit ! naguën nji ravs fakultativ n' arkën e 
të ç'do kategorije, do të kenë kondi- Art. 44. - nrejtorija e Përgiith- i Komunitei,t; kjo taks ndahet në tri 
tat e lypuna në ligjin e Komunitete- shme ë. Komunitetit mliassi merr ra· : klasë I ra 5 e li ta 2 e tll ta 1 fr. ari. 
vet. Cilsijn e nfpunëslive të naltprr- portet prej qarqeve, pregadit budge- Klasët caktohen përe] këshiltnvet të 
mendun asht e papajtushme me ç'do tin e përgjithshëm i cili mbasi të vendit mbasi lë meret mendimi i pleq- 
detprë tjetër fetare. private ose treg- shqyrtohet prej Këshillit të përher- sive të la~jc:ve ose ti! k9tundeve. Për 
tare, posë mësusiës, kur kjo autorizo- shërn me I Maje të ç'do viti i pa· ato shtëpiia qi nuk paguajn taksën, 
het prej Kryesis së Komunitetit i ba- raqitet Këshillit të përgjithshëm për kryemyftiu, myftiu ose nënmyftiu ka 
zuem në vendimin e Këshillit të Për- shqyrtim e aprovim. Gjithashtu po të drejtë të nd J lojë eermonit fetare. 
hershëm. n' atë kohë i paraqitet këshillit në , Për funksionarin qi u kthye ccrmonit 

KAPTINA E Vllltë fjalë edhe budgei! konsumtif i vitit i fetare atyne qi s'paguejn taksin fa- 
Vakfet My&limane 

Art. 40. - Gjith vaktet Mysliman 
janë pasuni e Komunitetit dhe admi 
nistrohen direkt prej Drejtorit të për 
gjithshëm tue respekrue dispozitat e 
rregullores së posaçme e tue marrë 
paraspshë nevojën lokale. .Përiashto 
hen nga kjo dispozitë vakfët e teqeve 
ti! cilat rregullohen naa ana e tyre. 

Art. 41. - Giith vakfet Mvslimane 
ti! përmenduna n' art. e sipërm bash - 
kohen dhe janë në :dispozilion t' or 
ganizatës së Komuniteti,; t' ardhunat 
e gfiih vakfevet formojn nji pjesë in 
tegrale U! budgetit të përgjithshëm të 
Komunitetit, dhe nxierren e regjistro 
hen si gjith 1' ardhunat e tiera të Ko 
munitetit. 

Art. 42. - Drejtoriia e Përgjith 
shme e Komunitetit asht e detyr ueme 
me rregullue giith rregjistrat e gjith 
dokumeotat e vakfevet dhe me- sigu 
rur nxlerrlen e t' ardhuna vc të 1vo.: 
n' emën L' arkes se përgjithshme të 
Komunitetit. 

para kaluem. 
Art. 45. - Budgeti i përgjithshëm 

do të përmbledh giith t' ardhuoat e 
Komunitetit. 

Asoji e ardhun sa do e vogël qi 
të jetë, nuk mund të lehet pa u inse 
rue në budget dhe asnji shpenzim nuk 
mund të bahet veçse në bazë të bud 
getlt. 

Art. 46 - Viti financjar i Kumu- 
nitetit fillon me t Qersbur dhe mba 
ron me 31 Maj~ të ç'do viti. Kur për 
ç'do arë-ye qi të jetë nuk arrin të 

vërtetohet budgeii me kohë, Krpesiia 
e Komunitetit mbasi të marrë pëlqi 
min e Ministris së Dre itësiës asht e 
autorizuerne me urdhnue vuemjen në 
zbatim të bud zetit të vitit kaluem për 
sa kohë qi të vonoje vërtetimi I bud 
getit. 

Art. 47. - Gjith regjistrat dhe ve- 
primet financjare të Komunitetit mba- 

hulltatif, merren masa disiplinore. 
Arr. 5l - Gjith i'ardhunat e Komu 

nitetit nxierren 1<1 ndre]t dlftesave të 
rregullta. 

Ar!. 52 - Nuk. muud të pranohen 
n'asnii rnëndyrë dsuratat ose subven 
tione nga shtetet e huaj posë kur 
asht pëlqve prej qeveris. 

KAPTINA E IX të 
Faltoret (Xhamitë e Meuhidet) 
Art. 53. - Në ç'do qytet e në ç'do 

katund Mysliman do të njifen ato 
xhamija për të cilat ka nevoje ai vend 
Për veç Ialtorevet të caktueme për 
ç'do vend si mbas frpmve Myslimane 
për tjerat arka e Komunitetit nuk do 
të balë asn] shpenzim. Caktimi deft· 
nitiv në kttl'! mendprë i Xhamijave 
bahet si mbas rregullores posaçme 

Art. 54. - Faltoret qi do If njifen 
prej Komunitetit do të mbahen në nji 

hen dhe rregullohen në bl!Zll dhe sis- i gjendje të mirë e të paitushme me 
teme moderne finaocjare, I dinjitetin fetar dhe personalit do t'ju 

Art. 48 - GJith nëdunsit qi do të caktohen rroga t'arsyshme në budget. 
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KAPTI~ A E X-të 
Medreo• 

Art. 55. - Komuniteti Mysliman 
tue u koformue me dispozitat e Sta 
tutit themeltar të Shtetit sod për sod 
do të ketë nji institut në qendrën e 
Komunitetit me emën nMedrese e Për 
glithshrn; e cila pershin kategoriët e 
mësivet filluer e të mesmë, 

Art. 56 - Medreseia do t!! [etë in 
ternat dhe mbahet me t'ardhunat e 
Komunlietit. Në të mund të vazhdojnë 
dhe students eksterne; mëndyra e pra. 
nimit të tyne caktohet me rregullore 
të posaçme. 

Art. 57 - Medrese! e qarqeve sy 
primohen dhe vaktet e tyne bahen t'ar· 
dhuna të K imunitetit. Vaizat, Myd~ - 
rrizat, e funksionarët e t erë të njof 
tun prej Komunitetit mund t'u apin 
mësime fetar? atptne qi dishrojoë 
mbas pëlqimit të marrua prej sppe 
riorit të qarkut të vet. 

Art. 58 - Drt'jtori i Medres~s së 
përgiirhme zgjidhet nga këshilli I për 
giithshëm i Komunitetit dhe dekreto 
het prej Mbretit e kur asht i mble - 
dhun, nga këshilli i perhershëm. My· 
derizat dhe profesorët me propozimin 
e )re [rorit emnohen prej Këshillit të 
pl rhershëm. Si Drejtori ashtu dhe 
\1yderdz.tt e profesorët dekrëtohen 
prs j Kryetarit të Komitetit. Personali : 
asht i detyruem e hartimin e landës 
së rivistës së Komunitetit. 

Art. 59. - Drejtori i Medrests dhe 
profesorët e sajë posë konditave të tre· 
gueme në ligjin e Komuniteteve t du 
het të kenë mbarue nji nga degat e 
universitetit dhe të jenë ndodhun uji 
kohë të mjaftueshme në sherairn e tti 
kenë dijeni fotare. Cilsiët e sipër- she 
nueme në rast mungese të përsonalit 
të pajosur me këto kalitete, mu.id të 
mo s kërkohen për nii pvriudhë tre 
vietësh ç'pre} 1ë hymtt ~ë fuqi të këtij 
Statuti. Por në këtë rast duhen të kenë 

nji zotsi ti; provueme. 
Art. 60. - Organizimi i mbrend 

shëm, programet dhe administrimi i 
Mt drescs përgjiths '! m •.. si dhe detyrat 
e përsonalit caktohen me nji rregu 
llore të veç a , të. 

Diapozita të ndryshme 
Art 61. - Ksshtlli i per iershëm 

n1=1 konformiret m- ligjt' e Shtetit asht 
independents në veprirn-t e tija dhe 
ka të drerë t'organtzolë admtnis'ratën 
fetare të Komunitetit në mendyrë qi 
e sh. f i'arspshme. 

Art. 62. - Asoji pasoni e natund 
shme e Komunitetit nuk mund të je 
tër. ehet a ë ndrohet r a vendim të 
~tshdl t të p··rgjithëshem; dhanja me 
q ra për njt kohë ma shumë se 5 vjet, 
duhet të jetë e bazuem : n'autorizlmi t 

e këshillit të përgiithshrm. 
Art. 63. - Në ç'do marëdhanje, 

shitie, blerje padi e tjera, Komuniteti 
përfaqsohet prej Drejtorit t~ përgjlth 
shëm t'ad.ninistrat=s financjare dhe 
vakfoore të Komunitetit ose të të për· 
faqsuesit ti! tij r'emnu-m. 

Att. 64. - Në ç'do inspektim të 
Ml nistris së Dre] rësiës Drejtori ja e 

. Përgjuhshrne ashtu dhe zprdt e qar 
: qeve detyrohen me tregue gjith llo 
gariët e re gjistrat e zyrës; në rast qi 
konsiarob, t ndenji abuzim, veprohet 
si mbas disnozitave të Kodit Penal. 

Art. 65. - Rr, gullor. t e Komuni 
tei hyjnë ne fuqi dhe jsnfi obligatuare 
po sa të marrin apovlmin e këshillit 
të përgiithëshërn. Këto nuk mund ti; 
përmbajnë dispozita kundra ligjëve të 
Shtetit. 

Art. 66. - Marëdhanjet qi do të 
ketë Kom ·'.niieti me qeveriën Mbret· 
n=re bahen me anën e Ministris së 
Drej rësiës. 

Art. 67. Vetëm Këshilli përgiith 
shëm m ~ dy të tretat e votave te mi 
save të ttj ka të drejtë të balë .ndrj 
shime në kët Statut. Ndryshimet hyjq 

në fuqi mbassi të pëlq ehen · nga qe 
- verija Mbretnore, 

Art. 68. - Për veç atyne qi kanë 
nii detyrë fetare as kush tjetër nuk 
mund të mbajë petka Ietar-; kuodra 
vajt sit ndieken në bazë të Kodit Pe 
nat. Se cilat quhen d :1yrc1 fetar, dhe 
petkat fetare të çdo klasi do të cak 
tohen me nji rreaullore tf posaçme. 

A ·t. 69. Në ç lo të Pr- rnte hptbet, 
lutjet për -h etin, Mbr, ti", Kombin e 
ushtria b shen në giubrn Shqipe. 

Dl.SPOZI r A TRANSlfORE 
Art. 70. - Këshilli i përhershem 

tue marrë paraspshë randësin e punës 
dhe cirkonstanca të tjera ka te! drejt; 
të t'i emno]ë Kryemyftiu: të qendrës 
se Komunitetit nji n dihrn s me . nji 
rrogë t' arspshë n i çili do të zavend 
sojë në detyrë Krve m, ft ën dhe ne 
rast ne voj ~ an tari o e Këshillit kur 
mungon ndoojeni nga këta, 

Ari. 71. - Sa për këtë herë bud- 
geti i Komunitetit për vjetin financier 
1929 30 bi -edonet dhe 11p -ovohet prej 
nji Komisisioni 5 vetash 1ë zgjedhuri 
prej Kongresit i cili do ë mblidhet 
dhe do të veprojë së bashku me Kë 
shillin e përherëshërn, Ky komision 
do të përbaië die rregulloret e për 
menduoa ne kët Statut për t' i a pa 
raqit Ministris së Drejtësis për apro- 
vim. Deri sa të votohet budgeti si ma 
sipër nga ana e Mioistris Dreitësis, do 
të veprohet në bazë të budgetit tremu 
jor. Gllth sshtu dhe zgjedhja e Krye 
tarit tël Komunitetit e të tjerve qi I 
përkasln Këshillit të përgjithshëm sa 
për këtë herë bahen prej Kongresit, 

Art. 72. - Gjithashtu sa për kët 
herë Kryetari i Komunitetit mbasi të 
jetë dekrerue prej Mbretit dhe të ketë 
krye benë si mbas art. 11. do të be 
tohet në mënyrën e tregueme në pa · 
rag. e l ltë të këtij arti kulli përpara 
Kom Honit të dele guem si ma sipër 
prej Kongresit. Po në këtë mënyrë 
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berohen dhe Drelorl I Përl{jithshrm 
I Vakfeve dhe Drejtori I Medresett se 
Përtlithëshm<t. 

1Jraoe, me 1--vm-1929 
Ki:yetarl i K. Mysliman 

Vehbi d. v. 
' ' 

ZOGU I. 
. Mbretl i sbqtptarëve 

Mbi proponimin e Kryeministris 
Nr. 2136' datë e.vm 929. 

Si ndlgto] dhe pëlqe j vendimin e 
Këshillit)Mttt'istruër me da:,e 5.Vllt.929. 

D E1 'k R E T O N : 
Aprovimin· 'e St~t'utit të Komunite 

tit MJ,s11man-dhe urdhnon zbanmin e 
ru 
1 iranë, me 8 Gusht 929 

' ZOG d. v. 
Kryem In is tri: 
K~ Kolla d. v 

Ministri i Dn itësis 
H: Oelvina d. v. 

Dëfk:f~i:~i~1' 
Mbi- s~pr.i~i~ ~- ~a~a~ës··[ 

g ·one-ne-Berhn, · . 
Art-'1. ~-uprim_ohet Le.gafa' M_ brtt·· I 

nore•e·,shemleme :j,t'r Betlltr ne:·Bod; · 
getln l.9J.tno dhe ;ne vend te, kEsli 
mbetet- nji Konsullatë Mbrt:trore - në 
Vjenë- me· personal e rroga si viioc. 

Konsiilli'rrog@ fr. ari 350. Allok. 
fr. ari' 400. · 

Sekretari rrogë· Fr. ari 300. Allot. 
fr. ari ·•rro ~ <111'1 

Sbpeozime- Zyret Fr. ari 350 • ne 
muej. 

A rt. -~· .Shumat e nevojshme për 
,J •" .1-. : !'f. ~ •. I , _, .. &: 'H . .; 

pagesën e rrogaye të personalit e të 
shpenzlmeve' të·'iyrif pft:; k'~t! i<orl· 
sullat d()' të mbuloben tiga·rondet "e 
parapeme për Legatën e nalt·përmen 
dun. 

Art. 3.·Kio DekietLigjë hynë në 
fuqi qysbë. me 1 Prlllë 1929. 

Art. 4. !Mifltstrija e P. të Jashtme 
dhe ajQ e Financavet ngarkohen me 
zbatimin e kë.saj Dekret Ligje. 

. Kt'yem0iniS'.ri e 
Mi11istri i P.;: të ·Mbreidshme 
Zav. Min. i P. 'ië Jaslitrfre 

K. Kotta; d. v. 

Ministri i Dreltësis : 
H. Delvfna d. v. 

Mtnii,tri i Arsint: e 
A Dibra' d. · v. 

Ministri i Financave! 
M. T~tulani d. v, 

M nistri i P. Botore : 
S. V~iterr\f d. v • 

Ministri i Ekonomis Kombëtare: 
Mu,a , Juka d. v, 

ZOG U I. 
Mbreti i Shqiptarëve 

Mbi proponimin e Kryerrinistris 
Nr. 2347 datë 3-Xl 929. 

Si ndtgio: dhe pelqe] vendim1n e 
Këshitlit Ministruer me datë 29·Vlll-29 

DE KR E 1·0N 
Aprovimin dhe zbatihtin e Dekret 

Ligjit• mbi syprimimiri e Vga"s 
Mt>relënore të Berlinit e vendosjen e 
Konsullatës në Vjene. 

Tiranë, me 10 Shtatuer 19Z9. 
ZOG. d., v. 

• 
~bi pensionimin e famil- 

. [ea të · ndjerit I Fe rid' 
Çoratië 

Z 'O G 'U' I. 
Mbreti i Sbqiptarve 

Tue pa vendimin Nr.' 87 datë 15 
Korrik 1929 të Këshillit administrativ· 
i• Arkës së Pensionevt! Civftë,'paraqit 
me shkresën Nr.· 2063 li datë 3· Shta· 
tuer 1929, të Kry~sis së Ktishillit' Mi· 
nfstrutr 'si ·edh·e;•art. I, 14, l5;re t 7' të 
ligjitvtë' Pensioneve; • 

DEK,RETON 
Aprovimin e vendimit të stnrr Ktihlllf ':Mlnlstruer 

përmend un të Këshillit Administrativ , , ,. , . 
t' Arkës' së. Pensioneve Civile, rue Mbi rregjistrime 
urdh~11ue Jldniën e n]!' page pensionare V E N D I M 
të përmuejshme prej ·Fr~ ari 53 (pes- Nr 806 me 8,IX-929 
dhet e tre)' për SJOqe-·(gJlthsejt Fr. Këshilli 

0Minlstruer 
në mbledhjen e 

ari 318 (treqint e tt tëmbëdhet) Mu:.:• • . .. · · . · . 
ha rrem ii e Agranit (të birve) Peru- • Tt1 te sotëshff!e lë mbajtun -nën krye- 
zes (së veiës Veshihes (amës) Miljes ~in e Z. KoslfQ ,!(Olla Kryeministër, 
dhe vendës (të bijav~) të të ndjerit ' Ministër i P. Mbrendëshme e Z_v. Mi· 
ftrld · Çoratir që" ka' vdesë me» 39 ' ni'str' i P. të Jashtëm.i~· me 'anëtarë 't. 
Maj 1929, tue fillue pagesa e Pensio: · Z! Abdurrahmari Dibra. Mitf(dlr'i' Ar: 
nit 'pre] datës 1 Qershuer 1929." simit ë Zv 'Minlstr" i Dr~1fësls; Mi~ 

Tiranë me 10 Shtatuer 1929. Ito Tutulani, Ministr' i 'finaifcavet; 
z o G d V, Sati Yuçltemi Ministri' i P. Botore; r 

Ministri i Financavet Mesa Juka Ministr' i fkonomis Ko- 
M:t'tut.;l~nf1di, v. 1 mbtare, tue , ast në .bisedim shkresen 

z O G U I. 
Mbret i !'bqiptarëve 

Tue pamë vendimin Nr 90 datë 
24.Vlll.929 1ë Këshillit Administrativ 
t' Ark ës s~ Pt nsioneve Civilë, paraqi 
të me shkre-ën Nr. 2386 datë 7 ,.929 
të Kryesis së Këshillit Miiiistruer, si 
dhe Art. 1, 10, 18 e 19 të ligJit të 
pensioneve •. ivile, 

I 

D E K R E. TO N : 
Aprovimin e vendimit të sipër për- 

" • • ••.• .• .I 

mendun të Këshillit Administrativ 
' .. , . 

t' Arkës së pensioneve, tue urdhënue 
lidhjen e pagesës pensioneve nga 14 
(ka lrmbëdhjdr) fr. ari për shoq' (gji- 

. ' 
thsejtë fr. ari) Sabrljes, Xhivries, Li- 
ri.s dhe Hatxhea '(s' arnës së: veiës, 
lë 'bijave të pa martuerne) të 'të 'ndpe 
rit Zija Tërshanës datë lindia' 1893; 
ishe Sekretar i Nënprefekturës së Shi: 
jak'u•, vdeke me 15.IV.928 tue -" qenë 

I
. në:sherbim dhe qi ka shërbye qesh 
prej darës l~:Vl'.'1913 deri me 15:VI 28 

· d. ~. - th.. i niihen si· kohë - shërbimi 
14 vlet e '10 mue], tue nisë ~pa·gesa"e 
pensionit nga ·dita e -nesërme të' vde 
kjes së tij, me 16· Prillë '1928. · 

Tiranë, '!1e· 15 Shtatuer I ?29 
ZOG;-d.,v. 

Minis tr i i Financavet 
M. Tutulani d; v. BKSH
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Nr. 686 date 6,IX,9:9 të Ministr1s P. Flnancavet, Salih Vuç'.tern~, Minister I V E N D I M 
. të Mbrendesshme me të cilen kërkohet i P. Botore, Musa Iuka, Mtri~ter i Eko- 1 Nr. 778 m: 3.IX.929 
regjistrimi ne nënsht · tsin Shqiptare~ no mis Kombëtare, t~e pase në bise- I Këshilli Ministruer në mbledhlen 
të z. Kostantin Z. Zega Profesor në sim shkresen Nr. 5178 datë 3._ IX. 929 I e tij të sotëshme të mbaltun nën krye• 
Lyceun e Korçes e liodur në Katerine të Mioistris së P të Mbr,odshme, me l sin e Z. Kostaq Kotta Kryeministër 

, • • I 

(Gseq-) vendosj t'auto-izohen Zyrat të cilen tregon se rekruti në mergim-~ e Ministr' i P. të Mbrendshem, e Zv. 
..•. • • I 

komne)enJ~ ,m~-bam~ gjithë formali· Mihal Sano Mertiri nga katundi .~e- I Ministri P. t~ Jashtem, me anëtare 
tetete p~v,o.jës.bm,~ mbi regii.strimin e para të Himarës, kur i asht dergue j Z Z. H'qmet Delvina, Mfnistr' i Dre] 
tij në nënshietsin Shqiptare mbasi aji r ër komunlxim nga Le aata e jonë i të~~s. Abdurrah~man Dibra, Nlioi~.tr' i 
gëzon gii!h pil~.iet e lypuna prej ligjit n' Athinë Ider-thirrja r.nergin,tare, e l Arëstmlr, Milto Tu ulani Mioistr' i. 
për ketë q~lli!P, ka kthyl! të pa nenshkruem ~ pa oji i Financave, SaHh Vuçireroi., Mioistr'i 

Sekret. tar.' 1 Përgjithshëm: she nim i' arësyeshem, gia qi sjelli~ e i I P. Botore, Musa Juka Ministr' i 
T. Selenica d, v. tij konsiderohet si perbuzj a ndaj au. i Ekonomis Kombtare, Jue Pll~ë .. në bi- 
•* I d' • , tortteteve t' onë, për këtë arëspe, ve- i se rm shkresën Nr, 64! datë ~JX.~ 

V E N D l M I . I 929 t li M' . . ' .. p 8 Mb A'' h " · : ndosi t' au'orlzohen zyrat kompetente i . -~ .. rntstrts ~e t,-._ Hn,""es • 
Nr. 805 m~ 7-IX-9~9 I . . . . . . 1 li -1.. b>I , h t •· · ·• . . .. · · ·· · : I me internue fa.mllJ-en e të sipërpërme- . me, me. të c, eo ,,,.r;rn e;. ff!gl~lrl:\111 

Kësh1llt Mtntstruer në mbledhjen e : . ·. · · · . .. . . . . · ' · · · ndunit në Bera• pëf sa kohë. -qi aj ne Shtetsin . Shqiptare të Z. ~q~et 
r11 të sotrshme të mbairun nen kre- · ' · · •· 1 ,1 · k • 
sin e z. Kostaq Kotta Krye;nioi~ter, t' i u dorëzoket autoriteteve kom pe- mami qga. G,rn oy_! ~ pa~~~~,,Jlë D1- 
M,jnlster' 1 P. të Mbrendeshm e Zv. tente për të krpem sherbimin ushtarak. bër, vendos] t~utorJzqbi:n_-ZyrPtt ~'?ffl· 
Minis iris i P. të J ashtme, me anëtare Sekretar.' i Përgiithëshem Pdf nte me parp~ giithë c f.ormqt~tet 
Z. Z. Ab'.lurrahman Dibra Mi,1istr' i ! T. Selenica d. v. e nevojëshme mbi rr;~istrimiq. e tij 
A~simlt e z,:, ~i~ls~r'. i Dreitësis, j • * në ,n~nshiet§ill, Shq!P•~te. J~basi aJi 
Mil.to T~tuta~1 ~t~tst~ . • Financeve, i V E ·• D I M ~~~OQ gijJh~ cilsi: e IJR\lfla prej ti- 
Salt Vuçiterni M101str 1 P.· Bo.ure, 1 · !'i . · : ·.. · ë kti . · li' 
Musa ··Juka Minis•r' i Ekonomis, tue ! Nr. 779 me 3. IX. 929 l g11t P r t{ ~ un. , ., 
pasë ne bisedim shkresen Nr. datë i Këshilli Miotstruer në mbledhjen : Sekretar! i f.leriiHlls~ëm 
6 IX.929 të Mini5trls p te Mbrendë- ! e tij të sotëshrne rn mbaitun nes krye- i T. Sele~ic11 d- ·v, 
shme, me të ciko kerko.he.t nenshtetsia i sio. e Z. Kostaq Ko ta, Kry.eminiskr, : •· * · 
shqiptare te Z .. Muharrem Asllanit i ~il)itter l P, të Mbr,ri_desq ne e Zav. : ·• 
orlgjin nga Pizrenie banues ne Ku· i ~ioist~f i P. t~ J~~t\tm~, me . a:nër~r~ 
kës, vendosi t'autortzohen Z}.'rat kom- J z; Z l:l!q~et Dt:jvina;,M,tpistr' tDr,ej- _N~. $~ me 7-,lX-949 . 
petente me bamë gjj1hë. formalitetet e // l.~is, (\bdurranm.,rn ;Dµ}:t;a, Mif\~s\r' i T. K~sbtllt ,Mh,n~s&ruer .në mbi~hjti] 

'ë h bi ·· . . .. , . . . e t!J të sots me .DJe ,\it: ~~,..~tllil nevoj s me m 1 regustrimrn e tlJ në I Arësimit, M11to [Tutulani i\:lfiusie..- i \ k · z K. K · · · . 
ë ë h • · Sh l b 1 . , · rp SJO e . ostaq ou,, .. ~1 •• n n ns tetsm q ptare m as a10 

1, 
Pinancave Sali Vur>iterni uini"tt' i p I _· M' . . . p _ . · , · . .. . .. . . . . " . " . .,. .•... i,, .• · : ms •. r; 10 istr 1 , .rë .M.Qien.ds,beQl...e 

g~~on g1'.1h c1les1~t e lppuna prej It- ! Bqçre, Ml!'>a juka Mi9ist,ti, i ~ko~o- i zv .. \1ioi"str' i P. të Iashtem, me 4.QJ!.- 
giës per ketë qellim. " ! mis Kombtare. tue p isë në bisedim I tarët Z Z. Abdurrahman Dibra Mini 

S1kretar' i Përgihhshemr I shkresen Nr. 640 datë 2. IX. 929 t~ , str' r Arsimit e Zv: Mini'S1r' i D~ejtë- 
T. Selenica d, v. ! "_ii~istris P. të ~~'.en~ë~hme, . me të I sis, Milto, ·, u.~laoi. Mi~tF'· i Ptnanca- 
,,.* * ! cilën kërkohet regnstnmt në nënshn- I vet, S&ljh Vuç.-tter..m,Mrn:st.r' i- f.-Bo- 

V E N D l M : tsiën Shqiptare të Z. Rasim Koloniës I toce, Mll&a Juka ,MinistF' i Bkonomi.s 
Nr. 784 me. 3. IX. 9-29 lind-tin në Manastir dhe. banues në I Komstare, tue .pasë ne bisedim shkre- 

~ëshllli ¥ioi~tp1er q~ l}lbjcdhjcn ,c Dibër.. ven.d<D-si 't' autorizohen Zyrat ! sen Nr. 671 dat, 6-IX-929 të Minis-• 
~i:- t~ sotëshme të fl¥.)ajtun ~n ~~~e: k.qmpeteo.t.u- me ·bJn:tll gjit.h fqrmali'e• : tris P,,,t! Mt,re_odësh ne -me të cilen 
si~,~ z. ~ostaq ~Qtta, KUll!miois~r e , tFt e, nevpj1:!'1tnie:mt>:!regjistr~min e tij ! kff_koll;t 11.{!e{ciislrimi: n~. ;n!fk.h~in 
Muuster t P. të Mhrendshme, e Xsv, i në. q~jhlet,s.i(tt .tsb.qiptffe mbasi aji j ~-qigt~e të, z. z._ Xhema]. A1Jmetit, 
Minister i .P. të jashtme, me anëtarë i i~zon gjit;lij,cihil e lvpuna prej .li- : Mc;!Jlquh.Jeg~r.lt,. A.qif Pasholli e .fijup 
Z. Z. Hiq met Delvina,,Minister I Dre]- j giës per kët'5,_<1ë.llim. i Hp!ini Q~ijifk~,lJ!.t_.giith nga. DJllra e 
tll$js. -N'~~ff~IJman Dibra, Minister i ! Sekretar.L Rfr!ii~E¥m I M~51h~: qhe~..,ep,u.J1S4lte;.S.htetit.N.endosi 
Arësimi), tMilto Tutulani, Minister i I· T. Selenicu d, v, I t'autorizohen Zyrat kompetente me 

BKSH
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bame gjithë formalitete e nevojshme 
mbi regjistri n in e tyne Iamiljarist në 
nenshte.sin Shqiptare mb ssi g-zolnë 
eilësit e lypuna prej ligiit për ketë 
qell rm. 

Sekretar' I Përgiithsherrn 
S. Selenica d, v. 

Ministri e Ekonomis 
Romtare · 
Shpallje 

Ministrija e Ekonomis Kom 
tare nxjerrë në ankand nder 
timin e njt hajati ngjitë me 
ndërtesën e Ftdanishtës në Bu 
shat. 

Ndërtimi në fjalë me kondi 
tat e poshtë· sheniuerne, punt 
mevet që munden të vrehen 
n' atë Ministri. 

a) Hajati në tjalë do të jetë 
1 përtunduem plotslsht mbre 
nda P/2 muei ç' prej datës së 
Iëshlmtt definitiv t' ankanlt. 

bJ Ankandi provizor merr 
tund me 1 o X.29 në orën 5 dhe 
aj detinitiv mbas 48 orë vet; 

c) Konkurrentet mbrenda 
kobës së caktueme duhet t' i 
drejtohen Mmlstrts së nalt-për 
mendua me oferta të mbyllu 
na në pliko, tuej prue me vedi 
_] O°lo mpi shumën e Fr. ari 2000 
në të holla ase dorën e depo 
iitimit të tyne në Bankë. Ofri 
met duhen t' epen tuej njehsua 
punimin a torfatt {qesim) e për 
t' a br si mbas planit e preve 
ntivit. 

Blpërmarestt do t' i bahet 
pagesa krye 20 ditësh mbasi 
të jenë çmue puna e kryeme 
d. m. th. si mbas punës qi do 
të bajnë e tuej mbet kisti i fu 
ndit mbas dorzimit të depos. 

Marrja në dorëzim e ndër- 

tesës do të bahet nga ana e 
nji Komtsjonu formue prej Mi 
ntstrls Ekonomis Korntare ku 
do të jetë dhe nji ingjenjer 1 
Botores dhe të mbetat që even 
tualisht mundet me konstatue 
komisjoni, sipërmarrësi rrtu 
gjttlrë herë i dety: ue me i plo 
si mbas planit e krlterrtt që 
të çraqtn komtsjont i ngarkaem 
për ket qëllim. T' Interesuemtt 
t'i drejtohen Ministris së si 
përme. 

Tiranë, 18-9~29 

Bashklla e Krye 
qytetit 

Shpallje 
Bashkija e Kryeqytetit qit 

në pak-im goditjen e zyrës Ba 
shkis si mbas planit e ksajë 
dezaarzhit të pregatitun prej 
Seksjonlt Te knlk. Pak si mi mer 
fund më l Tetuer 1929 deri atë 
ditë n' ora 12 pranohen oferta 
me zarfa të mbyllura, dhe çmi 
mi n' u paftë i arsyshëm i lë 
shohet atijë që ka ofertën ma 
të ulët. 

Ata që mund të marrin pje 
së në paksim duhet të u sht-o 
hen konditave të posht she 
nuara: 

l Duhet të lërë në dtspozi 
cjon të Bashkisë nji garancië 
banknore pr~j tr. ari 20000. 

2. Duh t të tregojnë çertt 
fikatë nga zyra e Botores (e ci 
la do të vërtetohet dh - prej 
Basbkiës) që ka zotësi teknike 
dne prova të punimit dhe të 
provojë .zotësinë Ftnancjere. 

3. Sboqënitë e hueja mund 
të tregojnë dokumentat e ve- 

ndit tyre mbi zotsitë e naltë 
përmend un a. 

Ttranë, me 16-9-929 
Prefekt i Kr·yeqytetit 

R. Kalakul!a d. v. 

Shp. e GJyqevr 
N'emën të Nalt Madhniëa Tij 

Zoeu I ri 
ft\~ vullndet të Popullit 
Mbreti i Shqiptarvet 

Gjykata Kolegjialë e Vlorës (D. 
Nd.) u formua nën kryesin e Oj. Fi 
ltuer Z, Mustafa Qeoanit, e Nd. Cf. 
Filluer Z. Raklp Lekës, dhe Gj, He 
tues z, Hiqmet Kodra, tue u ndodh 
gati dhe Prokurori i Shtetit Z. Van 
giel I'. Mekshi e Se vretari Z. Ilia 
Xheka si prookolist në gjyqin e b t• 
mun botnisht, në padiën e ngrehur 
prej anës Prokuroriës Shtetit në emër 
të së drejtës botnore kundra. 

Nexnip Kojd.Ilt nga Gajda e He 
ra.it banues në Beshisht i pandehur 
për vrasjen me gjak të r xehtë të 
Aleksi Kristos nga Beshisti me datë 
3.9.928 

Ne giyqin që rodhi në mungesën 
e të pandehurit Nexhip Koldhelit me 
D. 24.5 9~9, nga proces vaerba'I i 
mbajtur ne vënd të nglarles prej G], 
Hetues, si dhe ay i posi komandës, 
dhe i Muhtaro Pleqslës, dhe nga Ra 
port i Mjekut, dhe nga deshmia e 
deshmitarve të degjem para këtij gjy. 
qi, dhe nge aratisja e të pandehunit 
në minutën e ngjarjes, u provua e u 
vt rtetus se, i pandehuri Nexorp Koj. 
dheli me D. 3.9.928-me gjak të nxeh 
të ka vrarë Aleksi Kriston nga Se 
shishti, dhe kt shtu u vendos faj sija 
e tij me delikt. dhe në parashikim 
të nenit 403, dhe 14 të K. P. e 35 të 
Ligjit Aplikimit denimin e tij me 23 
(njëzet e tre) vjet burgim, tue ju nga 
kue dhe të gjitha spenzimet gjykore. 

Ky vendim u dha mungirnisht 
Vlorë më 10 7-920 

Kryesekretari 
Gjyqt. Fitluer 

Shtypshkroja "Nikaj. Tira'2ë 

BKSH



Vjeti i VIII. 

MBRETNl]A 

Fletorja 
T~~_?në, e Ejte 26 Shtatuer 1929 ~~~~~~~~~ 

Nr. Ef 

SHQIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Ministrls së P. të Mbrendshme 

PAJTIME: për nji mot fr.ar 12 në lii Drejtimi: Drejtori• Fletore,Zyrtare li Nji copë e javës fr, ar 0.2e: nji oope 
Shqipni ; fr. ar 20 Jashta T I R A N P. e javl!s së kalueme fr. ar 1.00 

PERMBAJTJA: 
Regullore e pergjithshme e ceremonive \ 
Seksioni i J. Radhët e parandejnjet. 
Dregultore provizore per rnanifesta- 
cjonet qi do të bahen në Tiranë me } 
rastin e festimit të 28 Tetorit nen ( 
Patronazhin e Nalf-Madhnis Tij { 
Mbrerit. Dekret Liglë e Shtojcës së . 
ligiës për .hemelimin e odave t' e _ 1 
konomis me datë 14 Mars 1929. : 
Dekret ligië mbi bartje fondi. Mbi !! 
pensionimin e familjes Mark Te· ~ 
malit. 

RegullorB B psrgjithsms B 
CEREMONIVE 
Seksioni I I. 

Radhet e parandejnjet 
Art. t, 

Në Mbretnin Shqiptare radhet epa 
randenjet e autoriteteve ,qi marrin pjesë 
në solenitete zyrtare janë caktue në 
mënyrën qi vijon : 

Katerorija e I. 

Kryeministri 
Kryetari i Parlamentit 
Kotie i Math i Shqipnis 
Kissi i parë i Urdhnit Trimnis 

- - Ministrat e Sht.tit 
Komandanti i Mbrojtjes Kombtare 
Deputaclon Parlamentar 
Kordon i Math i Urdhnit Besa 

Kategorija e JI. 
Ministri i Oborit 
Adiutanti i I. i Nalt Madhënis 

së Tij Mbretit 
Kryetari Departamentit Ushtarak 

pranë Oborit 
Kryetari Departarnr otit të Gien 

darmeris pranë Oborit 
Kryetari i Shtabit Madhënuer 

,, i Këc;hillit të Shtetit 
,, i Diktimit (d. c.) 
,, i Diktimit (d. r.) 

Krye prokurori i Shtetit 
Kryetari i Keshillit Kontrollues 
Kordon i Math i Urdhnit Sken- 

der Bej 

Ministrat Fuqiplotë 
Genet a lat 
Komandanti i P. i Gjendarmeris 
Prefektat e Klaslt të I. 

- 

Kategorija e lii. 
Drejtorët e Përgiithëshëm 
Sekretarët e Përgllthëshërn 
Inspektorat e P. pranë Oborit 
Kryesekretari Oborit 
Antarët e diktimit 

,, e Këshillit të Shtetit 
Prefekt i Kryeqytetit 
Ministrat Resident 
Kryetarët e Komuniteteve Fetarë 
Prokurori i Këshillit Kontrollues 
Aotaret e ,, ,, 

Prefektat e IC.tasit të li. 
Komendantt i Entlt Kombtar 
Presidenti i Bankës K.ombtare 
Inspektorët e Ministrive 

Katerorija e IVtë 
Të ngarkuemit me Punë titullar, 

Prefekti i Tiranës, Kolonelat Koma 
ndanta Inspektora- Kryetar Zyre-Kolo· 
neta-Nën-kolonela Komaodaota-lnspe 
ktora- Kryetar Zyre • Nen - Kolone la, 
Kryetari i Gjyqit Politik, K.tyetari i 
Gjyqit Ushtarak, Kryetari i Gjyqit 
Shkallës lrë, Inspektorat e Drejtorive 
të Përgjithshme, Drejtori i P. i Kry 
qit Kuq, Ndihmës Kryprokurori i 
Diktimit, Ndihmës Anftarët e Këshi 
llit të Shtetit, Ndihmës Anëtarët e Di 
ktimit, Sekretari i P. i Këshillit të 
Shtetit. 

K.ategorJja ë Vtë 
Dreirorët e Shefat e Seksioneve tf 

Ministtivet, Drejtori i Shtypit, Drejtori 
i ~ensioneve, Drejtori i Hypothekave 
dhe Kadastrës, Shefat e Dr.jrorlve të 
Përgjithëshme, Konsujt Gjëoeral, Kë, 
sbilltar Ligjuer, Komisar Qeverive pra 
në Bankës dhe Shoqërive, Shefi i Ka 
binetit të K.ryeministris, Komisar Ba- ' 
sh kije të Pr, fekturave, Prokurori 
Gjyqit Politik i Gjyqit Ushtarak i 
GjyqEve Sh ka Ill's Parë, Majo:a · Ko 
mandanta,lnspektora-Shef Zyrc:-Majora 
Drejtorël Shkollës Mesme- Drejtori i 
Shkollës Teknike, Drejtorë Bibliothc• 
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ke-Drejtor Spitali lë Shtetit Drejtora 
lnstitutash anologe, loxhinjerat Kl. 1- 
Agronom, Inxhinier arshitekt Kl. I-Ve 
terinar Kl. I. 

B) Për nëpuuësa qi s'marrin pjesë 
ne sonelit_et zprtare radha e tyne ca 
ktohet si mbas pasqyrës se kl.is f,ki 
mit të përgjirhshem 1ë nepunesavet. 

Art. 2. 
Kuer se në ndonji Ministri ose në 

naonfë deg tjetër ndodhen dy fonkc]o 
narë qi kanë nii gradë, atëherë, për 
radhën e tyne merret para syesb data e 
dekretit. Në.qoftë se dekretet et yne ja- 

Përglhhsbem t'Ushtris. 
Po të jenë Atrachë Militaire-] ka 

gradën e nii Gjenerali, atëherë, ky 
merrë vend ma parë se Gjeneratat 
Shqip'ar t' atij Gradi. 

Art. 6- 
Zonjat përgithësisht marin vend 

si mbas grades burrave: të tyne- 
Art. 7. 

Personat të tjera qi m irrin picsë 
nër këto drekë ose darkë zyrtare ra 
dhohen si mas mënyrcs shenua n'art. 
1. 

Art. 8. 

të përrnënduna n' art. 10. 
Art. 12. 

Dispozitat c përmenduna n' art. 9 
e 10. aplikohen dhe për drekët e 
darkët zyrtare. 

Art. 13. 
Në kiolrë se nër këto drekë ndo- 

. dhen dhe konsujt e hut j parendejniet 
(prë-ëances) ju nep. n këtpne të fun 
dit tue radhue nii të hue] e nji auto 
ritet shqipt sr. 

Nër këto raste për klasifikimin e 
konsujve! merret para sysh . 

a) Grada e tyne. 
në të nfnshkrueme në nji ditë, atëherë, P, r as ndo nji arësye kërkush nuk ti) ,Kur se grada asht. baras, atë- 
merret para sysh data e dekoratës Ko- mund të pretendoje të kete nii vend here merret para sysh data e pa-a- 
mbëtare qi mbalnë; po të jenë qi s'ka. ma të naltë ose ma t'ultë në rastë qiries së tyne zyrtarisht për të parën 
ne dhe dekoratë, atëherë, merret pa- zyrtarë, përveç atë qi cakton kjo rre- herë në Prefekturën ose në Nën-pre- 
ra sysh data ~· hym·j~s- së tyne në gullore. Iekturë. 
sherbimio e Shtetit. Art. 9. Art. 14. 

1 • Art. 3. Në Prefekterat e Në-Npre- Dispozitat e art. 8 apl-kohen në 
Kuer. se Trupi Diplamatik (en gro· fekturat Prefekturat e Nën-prefekturat. 

• • ~ ,~ 4.· 

upe) meH~ pjesë në ndonji fostë zpr- a) Prefekti ose Nënprefekti ku Seksjoni lltë 
tare radha e tij vjen para girth auto- ndodhen Grup Ko.nandan-l, Koma 1- Pritjet zyrtare për Kryetaret 
riteteve shenueme n'arr. I. danti vjen mbas prefektit, - Krye. I e Shtetit 

. . A~t. 4. ' l tarë: e. besim.ve,.- Gjykaksi. i. Snka- • Art. 15. 
Qasp9zuat e, përmendu na n art, I e llës lrë dhe I Paqit Prokurori 1 Ush- Për prlti-n zyrtare në Shqipni të 

2 apli.~ohen dhe pl!r drekë e darke tris e i Gjindarmaris • Drejtori i Ft- : Suveranëver, 11 Anëtarëvet të Familje· 
zyr~re. nanczs . Drejtori _i Botores - Inspekto. , ve Mbretoore të Hueja, të Regienta- 

_Nt! ki9ftë o(? nër këto drekë ose ri i Arësimit • K1yetari i Bashkis • ve dhe të Kryetarëve të Republikave 
darkë ndodhen dhe Kryetarët e Mi- Krpe'ari i Dhomës Tregtare • Komi- në seicilën rasë, Mbas Udhënit të 
sioneve Diplomatike bash kë me Mini. seri ose Nën-I" omiseti i Policiës · No- Lart-Madhnis së Tij Mbretit, Ministri 
strate Kllbin~tit, parandeniet (presean 
ces,) iu: jepen të huejvet dhe vendet 
cakt9~e°' a~ këtë mëyrë: 

r,!j_i ~ioistër i Huej e nji Mmister 
Kabineti. 

Gjithash_tu nër drekë ose darkë qi 
nepen. prej të huelvet e qi marrin pjesë 
Ministrat Shqiptarë, reciprokisht, pa 
randeinie: (preseances) ju nepen shqip 
tarvet dhe vendet caktohen si vijon: 

Nji ~inistër Shqiptarë e një M! 
nistër I huej. 

Art. 5. 
Radha e Attaches Militaires-vet 

vjen mbas asaj të Komanda1ntit të 

te ri. 
b) Dispozitat e paragrafit b t'artit 

I. aplikohet dhe në Prefekturat e në 
Nënprefekturat. 

A rt. to. 
Kur se në Prefekturat ose Nën· 

1· 
prefe ktura t në I asë të nji festës zyrt~- 
re ndodhen dhe Dçputer, atëherë, kë- 

• t '.li' 

to radhohen para Kryetarëve të besi. 
• I 

meve dhe Grup: Kornandantir, 
Art. 11. 

Kur se në ndonii Prefekturë ose 
Nën prefekturë marrin pjesë në nii 
festë zyrtare dhe k·onrnjt · e Huel, ra 
dha e këtpne vjen para autoriteteve 

i Oborit s' bashku me të ngarkuemin 
e Protokolit të Mmistrts P. të jasht 
me cakton nji program të veçantë. 

Pritja për paraqitjen e 
letrave kredencjale 

Art. 16 
Audienca solene le për paraqirien 

c. letrave kredenciale caktohet. mbas 
Udbtnit të Nalt-Madnënls së Tij 
Mbretlt prej Ministrit t' Oborit, 

Kërkesa për këto audjenca bahet 
prej Ministrit të huej me anën e Mi· 
nistris s~ P. të Jashtme. 

Art. 17. • 
Në ditën e orën të caktueme per 
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paraqitjen e letrave kredencjale nii 
adjutant i Pallatit shkon me automo 
bila si mbas nevojës në Legatë dhe 
shoqnon Ministrin deri në Pallatin 
Mbremuer. 

Kortexhi formohet në këtë mënyrë : 
n' automob tin e parë merr vend Mi 
nistri tue pasun në të sbrnait adiu 
tantia, n' automobilat te tjerë marrin 
vend personali qi shoqnon Ministrin 
(në kjoftë se k.). 

Në Pallat Ministri pritet me cëre 
monin e zakonshme me konformitet 
të rregullores së mbrendshme t' Obo 
rrit •• 

Në Salooin e parë Ministri e per 
sonat qi e sboqnolnë priten prej Mi 
nistrit t' Oborit e prej Krpe -adjutantit, 

Ministri i Oborit shoqnon Minis 
trin në Satën ku e pret Nalt-Madhë 
nija e Tij Mbreti, personali mbetet 
në Salooin e parë. 

Në këtë rasrë ligiirata nuk mbahen. 
Mb3S par. qijes letrave kredenciale 

i paraqitet Nalt-Msdhënis së Tij Mbre 
tit dhe perso aalt qi shoqnon Minis- ' 
trio. 

Kur se audienca rnerrë fund, Mi· 
nirtri e personali përcjellen d.ri në 
Legatë po me atë cerirnonial që u ba 
në arritjen e tyne, 

Audjencë - Lirimi 
Art. 18. 

Kuer se Misjoni e njl Ministrit të 
huej merr fund, dhe në kjofcë se ky 
asht ngarkue me paraqitun persona 
lisht letrat e thirrjes, i akordohet nji 
audiencë lirimi pa ceremoni. 

Këjo audiencë-lirimi akordohet dhe 
kuer :se Ministri i huej nuk paraqit 
letrat e thirrjes. Në këtë rast asht 
suksesori i tij qi paraqet letrat e thi· 
rrjes bashkë me letrat kredenc'[al et të 
veta. 

Seksioni i III 
(Trupi DiplJmatik) 

Trupi Diplomatik përbahet: 
l. Të Dërguemit të Jashtzakonshëm 

e Miriistrat Fuqiplotë, 2. - Ministrat 
Res denl, 3. - Të dërguernit me Punë. 

Art. 20. 
Radha e paraudeinia (prësëances) e 

Agjenteve Diplometike cak'ohet në 
seicitlin rend si mbas datës së dorë 
zimit zyrtar të le.rave kred-nclsle të 
tvne. 

Ministrat Resident vehen në kate 
gorin e dytë t' art. !9 në kjofië se 
janë akreditue pranë Kryetarit të 
Shtetit. 

Natura e letrave kredencjale të ty. 
ne tregon kualitetin qi kanë. 

Ministrat Resident kalojnë gjith 
monë mbas t~ fundit Minist..r Fuqi 
plotë. 

Art. 21. 

Të ngarkuernit me punë qi janë 
akreditue me letër të Minis'rit të P. 
të Jashtme, kanë parandein!e (prese· 
ance) mbi ato qi përmbushin nji sher 
bim zavendesi]e (ad interim). 

Art. 22. 

Kuer diplomatët për ndonii arrsye 
ridorëzojnë letra kredencjale, këto va 
zhdojnë të mbajnë midis tyae radhën 
qi sejcili kishte parë. 

Aplikimi i dispozitave të .. 
në prefekturat e në nen 

prefekturavet. 
Art. 23. 

a) Kuer se Prefekti ose Nën-Pre, 
Iekti merrë në dorëzim zyrën e tij, të 
gjitha autoritetet qi mvaren prej tij u 
bainë vizitën e parë. 

Përgjithsisht ç' do autoritet qi em· 
nohet në oji Prefekturë ose Nënpre 
Iekturë i banë vizitën e parë Prefek 
tit ose Nën-Prefektit. 

Nëpunsat subaltern i bajnë vizitë 
superiorit të tyne kuer se kV i fundit 
emnc h ~t i ri në detyrë. 

b) Prclektat ose Nën-Prtfoktnt kor 
se arrijnë në krye të detyrës me nji 
notë i baii.ë të njoftun ardhjen e te 
ne konsujve, Nen Konsujve ose Agjen 
tave Konsulluer qi ndodhen në juri 
dikacjonin e tyue, dhe këta ju bainë 
vizitën e parë Prefektit ose Nënpre 
fektit. 

Kë]o vizitë këthehet mbrenda 24 
orëve. 

Art. 24. 
Kuer se anije-lufte e huei arrijnë 

të limanin e nii Prefekturës ose të 
nil Nën-Prefekturës, Komandanti ani· 
[ës i banë Prefektit, ose Nën-prefektit 
vizitën e parë. 

Këio vizitë i këthehet Komandan- 
tit n'anljë po atë ditë, e veshja asht 
[acquette a taille cilindër (kapel e nal 
të). 

Art. 25. 
Kuer se nër raste të kremtimeve 

Kombëtare në Prefekturat bahen pri. 
tie zyrtare ne qoftë se në këto ndo 
dhen Konsujt, Nën-Kons.iit ose Agien 
tat Konsulluer, Këto lajmohen 48 orë 
përpara ditës së pritjes. 

Në këtë raste aplikohet dispozita 
eart. 11. 

Art. 26. 
Kuer se nji Konsullatë e hue] 

kremton festën Kombëtare t!! Shtetit 
të tij e në këtë rast Iron dhe autori 
tetet t'ona, këto të fundit venë n'orën 
e caktuëme në ftesë duke qenë të 
veshun me jacquette a taille cilinder 
(kape! e naltë). 

Art. 27. 
Në kjoftë s konsullatat nuk baj. 

në ndonji lajmim për pritje, atëhere, 
ju dërgohet ve'un nga ana e autori 
tete ve t'ona kartë vizite me in'idalet 
p. f. (për urime). 
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Ari. 28. 
Në rast të ditës së part! ti! vjetit 

të ri çkëmbehen kartë vizita. 
Këto kartë vizita mund të dërgo 

hen dhe ne nji zarfë të çllun m: anën 
e postës. 

Seksjoni i IVtë. 
Ndertm- civlle për 

Nalt Madhënin e Tij Mbretin 
Art. 29. 

ten si mbas rangut të tyne. 
Art. 35. 

Në nisjen e Ministrit autoritetet që 
kanë dal me e pritun e përcjellin. 

Funeralet qi bahen për Agjen 
tat D1plomatik. të Huej 

Art. 36. 

Kur v Jes nli Agjent Diplomatik i 
Huri, ~inistri i P. jashtme lajmon 
mbi këtë vdekje Shefin e Pcotokolit 

. Kur Nalt-Madhnija e Tij Mbreti I dhe Agjenti~ Sh.qip~ar të akre~ituem 
niset prej Krpeq, tetit për udhtim I pranë Qeveris qt përfaqësonte t vde- 
zyrtar, Trupi Ministruer .: përcjell. kuni. 

Art. 30. Ceremsniia e Iuner rlevet rregullo- 
Prefektat ose Nën· Prefektat e prç- het prej zyrës së Protokollit tue u 

sin në kufinin e Prefekturt s ose Nën, marrë veshi me Dopen-In (Dekan-in) 
prefekturës, Kryetari bashkë me Kë- e Trupit Diplomatik. 
shitën e Bashkis e presin në vëcdin Nderime Funebre për Agjentat Di· 
e mbritjes. plomatik të Hue] bahen si mbas rre- 

Art, 31. gullores të pranueme për Funeralet 
fl'ë qytetin ku Nalt-Madhënija e e Ministravet Shqiptarë 

Tij Mbreti qëndron, autoritetet e për- Art. 37. 
meoduna n' art. 9, IO e 11 lajmohen Kjo regutlore hyn në fuqi prej 
-kuer se N. M. e Tij do t' i pranols ditës së shpalljes në fletoren zyrtare. 
n' audjencë. Këto paraqiten n' orlin e Art. 38 
caktueme e pranohen si mbas radhës Regullorea e Ceremonive rr ë 11. 
së 1yne. XI.926 ësht e anulume. 

Art. 32. Art. 39. 
Kuer se N. M. e Tij niset prej Trupi Ministruer ngarkohet me 

q;tetit ku banonte autoritetet qi kanë zbatimin e kësaj regullore. 
daiun me e pritun e përcjellin. Kryeministri e 

Art. 33. Ministri i P. Mbrendëshme 
Në udhtimtn zyrtarë të N. M. së 

TiJ Mbretit aplikohen dispozitat e ksaj 
rregullore por me gjithë ketë, nër 
këto raste veprohet si mas urdhëna - 
vet të Nalt- MadhË nis së Tij Mbretit. 

Për Ministrat 
Art. 34. 

Në kohë të hymjes në nji qytet të 
oji Mioistri me nji Misjon Zyrtar, 
pritet në vendin e mbritjes prej Pre 
fektit e prej Kryetarit të Bashkiës. 

Au'oriteret e përmenduna n'art, 9 
e 10 lajmohen për orën ne të cilin 
Ministri ka me i pranue dhe paraqi- 

K. Kotta d v. 
Ministri i Drejtësis 

H. Delvioa 
Ministri i P. të Jashtme 

R. Fico d. v. 
Ministri i Arësimit 
A. Dibra d. v. 

Ministri i Flnancavet 
M. T utulani d. v. 

Mll'istri i P. Botore 
S. Vuçiterni d. v 

Ministri i Ekonomls Kombëtare 
Musa Juka d. v. 

ZOG O I. 
Mbreti i Shqiptarvet 

Si ndigjojë dhe pëlqejë vendimin 
e Këshillit Ministruer me datë 17•Vl- 
1929. 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e Dispo 

zitave mbi Rregulloren e Përgjithë 
shme të Ceremonis, 

Tiranë, më 25 Qershuer. 
zoo. d. v . 

DtSPOZI r A TE PtRGJITHtSHME 
mbi 

VIZITAT, VESHJA-MBATHJE E 
DEKORATAVE 

Në regullat e përgiithëshme, kthi 
mi i vizitave zyrtare asht i detyrue 
shëm për të giithë. 

APLIKIMI I DISPOZITAVE Tt 
P:ERGJITH~HME NË KRYEQYTET, 

A) V l Z I T A T 
Art. I. 

Kërkush nuk mund të d-pozoië 
kartë-vizite N. M. Tij Mbretit dhe Fa· 
miljes Mbretnore. 

Personat qi dëshirojnë me paraqit 
nderimet e tpne N. M. Tij Mbretit 
ose anëtarëvet të Familjes Mbretnore, 
nënshkruhen në regjistrat e posatshme 
qi gjinden në dispozicjon në Ministrin 

I 
e Oborit e në Pallatin e Familjes 
Mbretnore. 

I 
Art. 2. 

a) Ministrat e huej mbasi të kenë 
•• paraqitun letrat kredenciale bajnë vi, 

zitat e para personave poshtë shenue- 
me: 

Kryeministrit, Kryetarit te Parla 
mentit, Mii:tistravet të Kabinetit, Koma 
ndantit të Përgiithëshëm të Mbrojtjes 
Kombëtare, Kryetarit Shtatit Madhnuer, 
Ministrit t' Oborir, Krpeadlutaniit. 

Këto vizita bahen rue depozue 
kartë· vizita dhe kthehen m brenda 24 
orëve. 

b) Kart-vizitat që depozohen të 
ngarkuemit me punë (Char&e d'Affa. 
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ins s) k h,,htn1;mbtu~a 48: orëve, , I [: Art. 6. ' . I Grand Cordon-i varret mbi giletin. 
"i \!) Kari:viz.i ati qi depoaohen nga· a) Për audienca private n'Oborin Art 12. 
Sekrttarët e Irë të Legatave e nga Mbretnor veshja asht frak, bonjour, Në darkat, në balo e 'nër .. soire~ra 
Attachts Militsires të këihehen mbre- petka kombëtare. zyrtare, në kjoftë se asht shenue në 
od.i uji iavëc. b) Për audienca private të Kryë- ftesat mb1j1ja e dekoratave, kr to ve- 
., d) Për Sekretarët e.rierë të Lga- tart vet të Misiont·vet Drplomatike" të hen në këtë mënyrë: 
t~ ve e për oersor at e iiere qi bainë Hue], veshja asht redingot bonjor, a) Kur asht sheoue (dekorata e 
pjesë të Le garës, ju kthehen kart-vi- c) Për sudlenca ordinare për nën- vogël) vehen vetëm miniaturat të ci- 
zitet brr nda nji [s vë s, me ndryrshim shretrsit e r ue] veshja asht redin- lat varen në të thye men e majt të 
të vetëm qi këto kartë-vizha, me anën got, bonjour. frakut. 
e nii njeriut cërgohen të pa tl'yem d) Për audienca pranë Familjes b) Kur asht shenue (dekorata e 
e në ,,,i 2...rre ,~ çelun m~i ii: cilën 

1 
.Mbretnore veshja asht për~illhsisht ~taket) vehen dekoracionet, plaket, por 

shkruhet emri t'interesuernit, r-dlncot, bonjour ose petka kombëta- JI) kordonat. 
e) Kart-viz tat qi de: gohen me fol- re. c) Kur asht shenjue (dekoratat e 

cialet p. f. [përurim- ); kthehen me ini- Art. 7. Grand Cordon) atëherë bashke me 
cialet p. r. (pt r Ialnderime]. a) Për vizitat zyrtare si dhe për I plaket vehet dhe Cordon-i por nën 

f) Karte-vizitat qi dërgohen me ·, vizitat qi bahen nër legatat e huaja giletin. 
inicialet p. p. c. (oër lam tumiri) nuk . në rasë 1ë festës komb-rare të t,ne cl) Në festimet e mbramjes Grand 
ltëthenen. \ pergjiihsisht veshja asht jacquette Cardoni venet mbi giletin vetëm me 

g) Mbas nji ftese në nji drekë ose 

I 
a taille. presencën e N. M. së Tij Mbretit. 

d.~r~ë kthehet ~:r~ji1hë,isht kartë· b) Kuer të hueit balnë vizitë zyr- ;. .. Art. 13. 
vtztte rnbrenda 011 javës, . ta e .. M!r.:1stri veshja asht [acque tte 

I 
Kur se OJI person mban përveç 

. Ne kioftë se ftuesi asht i martuem I a taille' Grand Cordonio kombëtar dhe të tle- 
atëherë kthehen dy kartë-vizua. , c) Per drekat zyrtare vcshla asht I ra Grend Cordone ti" hueja mbartja 

h) Kartë-vlzh. t që merren me ini- j [acquette ataille, I e tyne asht në k1!t~ mënyrë: 
ëiolet p. r. (për faiaderim uuk këtheheu. d) Për drekat qi nuk kanë njt ka- Në rastë solenele kombtare vehe t 

i) Në rast të ditës se psrë të vietit, rakter zyrtarë :mund të vehet edhe Grand Cordoni Kombëtare e per të 
~~tfmbehen kartë vizita të cilat mund petka ordinare në ngjyrë t1! mbyllët. tjerë Grand Cordone vehen vetëm 
të dërgohen dhe në nii zarf të çelun Ar.. 8. p:a;,,.,, t y,, •.• 
m:.e anën e postes. I Për darka përgiithsisht veshja asht I Në kjo.f_të se në nii sole~itet Kom: 

Art, 3. frak në kjoftë se në letrë ftesë nuk • bëtar të n11 Shteti të Hue], personi 
Në rre.gull~t ~ përgtithme as~t gji· I ësht shenjue nii veshje tjetër I qi asht i Iruem ka edhe Grand Cor- 

thë-herë tnftriori me gradë q1 ban Art. 9. don-in e atij Shteti, stsherë venë këtë 
111a parë vizitë ose depozon kartëvi- I Për ballo e për solre-ra, përgiith- I Cordon dhe plaket e të tjeravet. 
zitat. . l sisht asht e detyrueme të veshct frak. 

Per personat e martuem depozobea , Art. 1 o. 
~.1 karte vizita. 

Art 4. 
Në ftesat për drekë ose plr darkë 

duhet përgleglun mbrenda 24 orëve 
ne se i ftuemi t proaon ose jo. 

B) VES HJ A 
Art- S. 

N 'iudiencën solenele e olr prUJtt 
z1rtare o'Oboria Mbretnor vesbil asbt 
Grande U11ifor11Je, Prac"t,' ~tta· Kb- 

. ' ~ '. ,;• 

•bë tare e te &litM : d1t1>r1eioaet.· 

Në funeralet zyrtare Yeshja asht 
radiogot, [scquette a taille cilinder 
(kapele e nsttë). 

C) Mbajtja e Dekoratave 
Art. 11, 

a) Në rregull të përgjithshëm de 
kou1ta kombëtare xen vent përpara 
U! gjitha dekoratave të tjera te hueja 
pa marrua parasyesh gradat e k·etyne 
te fundit. 
i) Nf rast ti! kremliriieve të dite, 

Rregullore provizore per 
manifestacjonet qi do të 
bahen në Tiranë me rastin 
e festimit 'të 8 Tetorit nen 
Patronazhin e Natt-Madh- 

nis Tij· Mbretit 
Art. t. 

Ministrija e Ekononiis Komtare 
me rastin e festimit te· dill's 8 Tetuer 
1929, per t' i dhanë dhe nJi shpirt 
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ma të madhe kësaj mbledhje, ashtu 
dhe për të zgjuar në popull ndjenjat 
tradicjonale të moçme qi janë rue] u 
shdur, autorizohet të krijojë nii ma 
oifestocjon hypik në Tiranë. Vendi 
për ket qellim caktohet prej Komi 
slonit të po saçem për Festime në 
Kryeqytet. 

Art. 2. 
Kurset në ket rasë kan me qenë 

si vijon: 
Kurs i I prej 1200 m. 
,, 11 ,, 1500 • 

Ill ,, I 8CO ,, 
IV Raid Tiranë-Vorë-Tiranë 

,, 

Në raid do marria piesë verem 
oficeret subalu rne me kuej të sherbi 
mit ushtarak jo ma të nallë se m-1,-15. 

Art. 3. 
Kalorvit civilë a ushtarë kjof-hin 

duhet t~ [enë vead-s (shqvpta-) ë h e 
të jenë vesh mirë, kuajt qi do të 
konsurolnë duhet të [enë lindur e rd 
tun në Shqypni me përjashtim të 
kuajvet të shtrbirnlt ushtarak. 

Art. 4. 
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volshern (oisten, tribunen, rrethimin 
etj). 

Art. 7. 
Kursevet të ehenueme n' art. 2 iu 

epet rji çmim si ma posht Kurs' i I. 
prej 1200, rn- çmimi i ç tjes. 
Fituesit të parë fr. ari 300 

., të dytë ,, ,, 200 
,, të tretë ,. ,, I 00 
Kurs' i II. prr] 1500 m çmimi Mi 

nistris Ekoaomis Komtare. 
Fituesit U! parë fr. ari 350 

,, ,, dytë .• ,, 250 
,, tretë ,, ,, 150 ,, 

Kurs' i III prei 1800 m. ç n irni 
mbre tncer. 

Fituesit të parë fr. ari 400 

" ,, dy ë ,, ,, 300 
,, ,, I re të ,, ,, 200 

Of cervet Iituesa të r-idi: u~h•arak 
në kc t vrapin nuk i jep .. n ti: holla 
por verem dhurata me vlefra si vijon: 

Fituesit të parë dhurate me vleftë 
prej fr. ari 1.. 00. 

Fituesi: dyt! tëdhuratë me vleftë 
r, ari 140 

Në kurs mund te msrrin pjesë , 1 sic të tretë dhurate me vleftë 
gji th ltuajt të tredhun e lë pa tredh un, 1 , fr. ari 80. 
ashtu dhe pelat, por çmimi i Minis- Art. 8. 
tris ~lrnnomis ~o~bt~re.~sht i rizer- l .. Gjykimet e Ko~isio_nit janë defi: 
vueme vetëm per l\UJJ te pa tre Ihua mnve dhe s'mund t aph":ohen, Komi- 
dhe pela. I sjorn ka të drejtë të p riasntoië nga 

Art. 5. I kurs: konkurentat ose t·t j mos i dha- 
Komisioni organizuesehe gjykues, në çmimet styne qt nuk kan respektue 

formohet prej nëpunsavet rë •\1•nistris 
Eronomis Kombtarc, preJ Krpetarvet 
të Zyravr përkats> të Korn mdes Mbroj 
tjes Kon1bt:i,'re, dhe prej nji anëtari 
privat kalores i. çmuar.· Komisoni do 
të C?.k•of: p rso ialin e nevoish ern 
për snerb mn ~ kO.'ltro!.fi ·111 sa endet 
suet etj. 

Art. 6. 
Komisioni Festimeve, ,letyrohet 

të pregatis i] -sl rnbss ~i:v,oies qi ka 
' me çlaqun Komis'oui n.r~n,z ues ~ ; ~ - ~ ,.) . . . 

e .pregaditës i Kursit, vendin e pe- 

programin e Kursit. 
Art. 9. 

Marrja pjesë në Kurs nuk asht e 
ngarkueme me as nii taks, 

Art. JO. 
Nux punohen me as nil mëndyrë 

• • r I në kurs, kuej e pela me moshë rra të 

1 vogel_ se tre vjeç dh: ma të madhej 
se 10 vjç. , 

. N!ë kai'ë a pelë s'mund të marrë 
pjesë veç se vete01 me nji kurs. 

. . 
Art. 11. 

Gjithë shpenximet "qi do të bahen 

për të realizuem ket qellim do të ptr 
baltohen prej fo<1dit parapanie për 
f stime. Çmimet qi kan me i u dhanë . 
f1tmswet do t' j11 iepen pira N. "1·, 
Tij. Mbretit në ditën ~ Festimit Fiiu :- 

I 

savet të parë' në k•oftë S:! s'i ter e :;tr~ 
I' 

syeshme mund t'ju iepet dhe ndoaii 
medalie. 

Art. 1 ~- 
Ba-hxila e Kryeqytetit asht e de 

tyrueme t' u sigoroie vendin e bmlmit 
konkurrentavet civile së bashku me 
Ku it e tyne. 

Art. 13 . 
Ministrija e P. rë Mbr.!ndshrne :i sht 

. e detyruerne qi me anën e autoritete- 
1 vet dipendue së ië b •ië nji propag rndë 

aktive për të shtpe popullin qi të 
marrin pjesë me konkurs dhe M1nis 
tr.j.1 e Ekononis Ko ntare dutor·1 et 
me shtyp disa reklama pë. me t~rneq 
vëreirien e pop JI lit për rë m m ë piesë 
ne nji nu11111r sa ma ;ë rmdh në kurs. 

Art. 14. 
Komisioni i kursevet ashe i detp 

ruem te pregatisi] programin e këtpne 
gar.vet, i citi do k shpallet nga ana 
e Minis.ris së Evonomrs Kombtare; 
pre] Mioi,lr,s P. të vlb -eudëshme dhe 
pr~j Komisionit te Pe snmevet. 

Arr. 15 
Komi-joni o ·gan1zt1 !S dh ~ gjyicues 

i kursevct ashe kur do herë nën urdnën 
të Mini£tris s~ E,010,nis Kombrare 
dhe në food të punimev-t të tij derp 
rohet t'i ~orzoje giith dokum-ntat 
dne proç .s-verbalet e mb ritu ta M1ois 
tris së Exo.romrs Kombtare. 

Art. 16, 
Ministrij 1 e Ekono nis Komb tare 

për shpenzime _q~ do të bij si: dipto 
me, medale, reklame etje. e për i' i 
harrijtun · qeltimin .. e të · vuemit në 

; . " I \. 
aplikimJo Je kësa], rregullorje autori-·. 
zohet te 'spp~qxoje .. pga fondi rµ-bi. 

.,1>'· ! I , • , .• · .- t 

ligjin. e konkursevet,; .·~ . 
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Art 17 
Për zbatimin e kësai rregulloreje 

autorizohet Ministrij~ e Ekonomis Ko- : 
mbëtare Micistrija e P. të Mbrendë-j 
.shme t. Komanda e Mbrojtjes Kom bë· i 

' ' tare. 
Art. 18 

Kjo rrt gullore hyo në fuqi qeshë 
prej dates së p-lqimit oga Kshilli Mi 
nistruer. 

Kryeministri 
·.Ministri P. Mbrendëshme e 
Zav, Ministri P. Jashtme 

K. Kotta d. v. 
Mrnistri i Arsimit e 

Zav, Minis1ri Drejtësis: 
A. Dibra d, v. 

Ministri i Fiuancavet 
~. Tutulani d. v, 

Mrnistri i P. Botore : 
S. Vuç-terni d. v. 

Ministri Ekonomis Kombëtare 
Musa Juka d. v. 

Dckret-Ligjë e Shtojcës së 
Ligjës për tnem-" : '1 e 
odave t'ekonomi. , Litë 

14 · Mars 1~ .} 
Neni I. 

Të gjithë ata, qi, në baz ' të nene 
ve 4 e 5 të ligjës për th"T' I imin e 
odave t' 1 konomis me d te 14 Mars 
W29, detyrohen me u s krue n' Odën 
e Ekor'o.nis ehe ata që nuk shkruhen 
deuohen me giob ; nga I O deri I 00 Fr. 
ari. Cioba caktohet prej Këshillit l'O· 
{i.es dhe shkon në dobi të saj. 
' ' Neri 2. 

Vendimet 1> Këshillit t' Odis s'Bko 
nomis, ptr rn. i përkasin gj .bës qi pa 
rasl ifet t.ë n •. nin emu siperme, mund 
te kundërshto ,,.n rnbrenda 10 drtëve 
pre]. të n--~t mes së njoftirnit të tvne 
prej 1' i,,t,;11;...,tL,nve n'r gjyqin e Pa 
qit te vendit, 

Ky gtryl}"e ddyrqhct me dhanë ye- .. . ·. 
ndimin e vër mbrenda 15 ditve i" cili 

t 
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vendim asht i premë dhe tioba i je· 
pet dhomës. 

Neni 3. 
Të rregiisrruemit n' odën e Ekono 

mis qi nuk: ps guelnë taksat e para· 
paerne në nenin 26 të ligjës . me datë 
14 Mars 1929, mbrends afatit, si edhe 

Dekret-Llgf e 
Mbi bat tje fondi 

Art l. Për të ba pagesën e rrogës 
jetike lidhë -ne dekret tigiën datë 20 
Gusht 1929 të barrën mbrenda budge. 
tit 1929 1930 lë ,\/\1nisrris së Financa- 

nxjerrja e gjobës së veodueme pa ku- vet pr. j Kap· 47 vërtetim latimesh e 
ndërshtim, u strrohen llgjeve qi janë taksash fr. ari 5000 (pes emti) e prei 
nl! 'fuqi për nxjerrjen e taksave qeve- Kap. 51 shpeuzime për mb iirien e 

pesë Masvet fr. ari 6800 (glashtemlle- 
Neni 4. tetëqind) në Kap. 40 Pension e rrogë 

Kio ligië hyn 01> fuqi 15 ditë mbas jetike. 
shpalljes sajë në Flet-iren Zyrtare. Art 2. Kio Dekret-Ligië hynë në 

Neni 5, fuqi me ditën e shpalljes rië Fletoren; 
Ministria e Ekonomisë Kombër: re I Zyrtare. 

Vini.stria e Financave t e. Ministri~ e Art. 3. Me zb nimin e kësaj De 
P. të Mbrendhme dhe ato e DrcJtë-1 kre t-Ligje ngarkohet Mmis-r j,1 e Fi- 
sis ngarkohen me zbatimin e kësaj 

1 

. 
1 fs80C1Vt', ligje. 

ri tare. 

Kryeminisrrt e 
Ministri i P. Mbrendëshme 
Zav. Minls.tri i P. të jashtme: 

K. Kotta d. v. 
Ministri i Drejtësis 
H. De I vina d. v. 

Minlstd i Arësimit 
A. Dibra d. v- 

Ministri i Financavet 
li.i. Tutuiani d. v, 

Ministri i P. Botore: 
S. Vuçiterni d. v • 

Ministri· i Ekonom is Kombtare : 
Musa Juka d. v. 
ZOG U I. 

Mbreti i Shqiptarve 
Mbi proponimin e Kryeministris 

Nr, 695·VI datë 3. IX. 929 
Si ndigiojë dhe pelqejë vendimin 

e Këshillit Ministruer me datë 30-8 
929, 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e Dekret 

Ligjit si shioicë e ligjës me datë 14 
Mars 1929 mbi themelimin e Odave 

r, '.• 'I 

f Ekonomis. · '" ·. · 
Tiranë, me 9 Shtatur"l929. 

20" d. v. 

Ministri i P. Mbrendëshme e 
Zav, Ministri i P. të Iashtme 

f{. Kotta d. V, 
Minlsrri i Pinancavet : 

M. Tutulani d. v. 
Ministri i P. Botore 
S, Vuçiterni d. v. 

Ministri i Ekonomia Kombëtare 
Musa Juka d. v, 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarvet 

Mbi proponimin e Kryeministri.i 
Nr. 2270-11 datë I I .IX 929 

Si ndlgiolë dhe pëlqejë vendimin 
e Këshillit Ministruer me datë 5: 
IX.929. 

DEKRETON: 
Aprovimin dhe zbatimin e U. kret~ 

Ligjit mbl mbartjen e nji for. "i prej 
fr., ari 11.800 në K rp. 40 "pension C!, 

rrogë jetike,, të budgëtit të '.;M}ni~tris 
së Financa vet. 

Tiranë, me 20 Shtatuer 1929 
. ZOG d. v. 
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Mbi pensionimin e familjes 
"' ' Mark Temalit 

• ll,i 

ZOGU: I. 
Mbrt11 i Shqiparvet 

, . Tue pimë vt ndimin Nr. 10 datë 
23.1.929 të Keshillit Administrativ 
t' Arki s së Pensioneve Ci ville, paraqit 
me shkresën Nr. 595 li dalë 11 JX- 
929 re K! ye sis së Këshillit Ministruer, 
si dhe an. 1, 14, 17 e 19 të ligjit të 
pet sione ve. 

!)F.J<~ETOf'J 
Aprovimin e vendimit të sipër-për 

meudun k admistrativ 1' arkës së pen 
sior: ve. rue urdhë nue lidhjen e nji 
rroge pensio rare prej 60 (tetedhetë) 
tr, ari ~ne m re] Zolën Nm ht moires 
së v, 1\,, :.~ ,c: ndyerit Mark Temalit 
ish Krahinar i Zadrtmes, i vram mt! 
6--1X- 1921 për shkak detpre, rue nisë 
pagesa e pensionit prej së shpa tljt s 
të ligjit pensioneve më 3 Nanduer 
1927. 

] iranë, më 18 Shtatuer 1939. 
z o o. d, v. 

ZOO U I. 
Mbreti i Sr qi ptarvet 

Tue· pamë :vendimin Nr. l:11 dare 
~4- Vlll-929 të Kë~hillit Administrativ 
t' Arkës së Pensoneve Civile, para 
qit me shkresën Nr. 595 li datë 11. 
IX.929 të Kryesis së Këshillit Minis 
truer, si dfie arr. I, 14, 17 e 19 U! 
ligjit t! pensioneve, 

DEKRETON 
Aprovimin e vendimit të sipër 

përmenden te KeshiHit Adminl~trativ 
t' arkës së pensioneve, tut urdhënue 
Udbjcn e nji page pensiooare prej 
~, (tetëdhete) fr. ari në mue] Zonju- 
sbes Rozinës së bijës se Mark Tema 
lit Ish Kralthtar i Z*dttmis, i vram 
më 6-IX-1921 pet s'Mlak d'et)'rt; dhe 
tlie nise nga data life. r'! clltn t'i pri 
tet , •• es. e pensionit ti! llftie'o' ' po;. 
8asqDte' -me· dite .. 5-Vl. Jj28, 

Tirane, me 18 Shtator 1929 
zoo. d. v • 

. ,. ' • 1... ,: ~- • 

Mif~strl .. ~ Fi~ancavet: 
M. 1utulaa1. d; v. 

IMin. P. Mbr~11d•hme, 
I • 

1· Mbi valutën e fr. ati të 

I i Konsullata e Mbretnor.e e Shqip- 
' • I ;. ~- ' - ': 

Mbreti. i Shqyptarvet i, nh në Stamboll i ka dergue Z~tnt• 
Tue pamë vendimin Nr. 95 datë I 1ë Tij Zo·it Fauf Fico Mioiitër i P. 

23 -VIII 929 të Këshillit Administrativ i të Ja~htme 1hkre1fo qi Yijon: 
l' Arkës së Pensioneve Civite, paraqit I 
m shkresën Nr. 2432 datë 12 IX 929 i 

I 

te Kryesis së K~shillit Ministruer, si I kohët e fundit asht venë re se nën· 
I 

dhe art. 1, 10, 18 e 19 të ligjit të I shtetasit e ardhur nga Shqi;.'n!j:? k!!!~ 
për punë veriake, të gabuar ng.1 ndo· 

Mbi pensionimin e fami 
ljes të ndyerit Hamdi 

Farkës 
ZOG U !. 

pensioneve. 

DEKRTON 

Shqipnis 

Zoti Mini1tër, 
Kam nderin t' ju parashtroj se në 

një propagandë të keqe, [më duke 
sjt tie me vehte të holla në f monedha 

Aprovimin e ver.dimit të stpërpër- I të hueia si napoleona ari etj. me mei 
mendun të Këshillit Administrativ I tim se vlefta c kë1yne ~a)h!t: ma e 
t' arkës së peusioneve, iue urdhënue madhe nga ajo e frangut ar të Shqip. 
lidhjen e e ji p. nsioni të përmuishërn nis. Kurse në realitet r z-ilton e ku 
nga 20 (njizet) fr. ari për shoq (giirh- nderta, pse këiu kart monedha e jonë 
sej 60 fr. ari) Xhematit, Hasanit dhe vleftësohet ojë me atë të Sv erës dhe 
Qamiles (të birve moshë vogël dhe kështu një ::!O fr. arish i Shqipnis 
së vejës) se ti! ndyerit Hamdi Farkës shkon në pjacë, e këtushme 30 3> 
ish Gjpkatës, vdekë me 27.12 192! : grosh ma shumë nga nle napoleon, 

ari. 
Prandej ju lutem t' urdhënoni zv 

rën përkatëse, që ky ndryshim i vlef-: 
tës së frangut ar t' one t' i bëhet e 

i duhun popullit. l Pranoni Ju lutem, Zoti Ministër. 

I
. sigurimin e nderimevet t' onë të nal.ë, 

16 IX-29. I Nezir Leskoviku d. v. 
I Mbi exkursiooin e nji re 

daktouri të "Neus Freie 
Presse,, nëpër ~hqipni 

Kon1ullata e Mbretni• Sliqiptare në· 
, . . Vjenë i k4 dërg11e Shkëlqe1is . ai Tij: 

tarife! dog1nore~Mt. 1 II, reshti i ,,are, z, Rauf Fie; Mini1tri i Pu.;ëve të 
Pornfutotiet Uslitu! ,i>-itJashtohen nga i Ja1htm'e, ',bkreaën qi yijon: 
taksa doganore të te . h1mlt e te te Redaktionr i "Neus Preie Prësse., 
dalunit• kurse' 11~ Fletoren Zyrtare DI njofton' me shkresën e safë date 
rfl:· <r ctaie 28 Korit: 1929 eshtë bo·- 19.VIII U! k. v- se redaktouri Z. An- 
ttair, iab.inii_,ht kështu: cPërfa11st~he& i to,i Zisch~~· i a~oqn~em prej tre VC· 
ngi taba do1anore te të dalunit. tave do te baje aimvjet ne VjeahH! njt, 

udbtim te gjate neper. vise~ 11_!1 te pa- 
1njoJtiina ti .8-llkaait me qellhn, qi .me: 

tue qenë në she:Jim, ul'ie :ë ci:li GYSh 
prej dait s 28 XI 1912 deri mt 27 12. 
1922 i njihen si kohë shërbimi I O 
vjet e 19 ditë tue nisë pagesa e pen 
sionit nga data e shpalljes se ligjës 
së pensioneve me 3 Ncnduer 1927. 

Tiranë, më 18 Shtatucr 1929 
Z O G. d. v. 

Ministri i Flnancavet: 
M. Tutulani d. v. 

Ndreqje gabimi 
Ne ttiks in e Dekret- Ligjës mbi 

ndryshimirl e §· a) tt! nenit 6 te ligfes BKSH



FLETORJA ZYRTARE 26 SHTATUER 1929 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .•. - - .•. - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. Blemja ndahet n~ 500 '. pjesë bata· ko Tiranë o Shkodrë si mbas tregi- 

niiash. / meve t' administratës Ushtarake. 
Batanija! duhet të ju përshtaten / Për b atani]at qi vijnë oga jashtë 

ktpne konditavet. l çmimi bazc'iet n' importimin e mallit 
Landa e parë: Lesh natyral, tip j elf-Durrës, Dogana vepron për njëh · 

' kolonial, croise Ill. praooh ~t nji për- / si t' administra ës Ushtarake. 
qindte pamuku je ma te oër e 10°1~ i 4) Sasia e ditve qi lyt>d për do· 

Dimena'oni : Gj uësiia : nga cm. ! rëzimin e të t,era pjesv ; : Tui fillue 
I 

220 deri në cm. 240. gjansija nga cm. i nga dita e ko nunikimit të pranimit 
130 deri nt cm. 140. i of •. rës. 

Peaba për metër kuadrat: Nga ! A,yne që u mbet sy për -marrla e 
Gr. 0,900 deri në Gr. !000. i okt .ë 5 u duhet të venë garanti njl : .. 

Ngjyra: Pref,rohet gështenja na· i të d.ietën e ofertës së forni1urës 
tprale. l mb.enda tri d.tve prej komunikimit 

' Zbukurime: Të b 1 me m lrë sido- l të sypër marrjes ofertës. 
mos folatura të jetë e nji forme. i Administrata Ushtarake do të ja. 

Të ta ,a batanijet do t jenë të nli- l pin nji vendim 1ë parë mbi modelet 
sojshme 1 dhe mbi ofertet qi do të arrijn mbrsn- 

' Ata qi dishiroinë me ba oferta, ! da datës 30 Shtatuer, dhe nji vendlm 
duhet t'i dergoinë Komandës të 1 të dytë mbi modelet dhe of rta qi do 
Mbrojtj s Kombëtare nit a ma shumë j të arrijnë mbas asa] dare deri më 15 
modele batanijesh, b ishkanjit me o Ji ! Tetuer, por me konditë qi modelet e 
listë qi të tregojë : l paraqituna dhe çmimet e kërkueme tl! 

1) Tipin e batanis (c imensionin- ! pranohet prej Administr11tës Ushta· 
peshën për çdo metre kuadrat) i rake 

2) Në se b.tanijal janë (prodhimet ! • Oferta~ du~e{ të garc1n'.oheri m~ 
K bë . .. , . nu depozitë të hollash pr~, Pr. art 
om etar ose i-ne t importueme nga 1000 d "OO b 1 ·• h · . . për ç o grup ~ a an11as , qt 

Jashtë. dot zbatohet si asht zakon n' ankandet 
3) çmimi për kilo gram : për ba- e Shtetit. 

tan'iat prodhimit Kombëtar ç' mimi 23-IX 59 
bazohet në importimin e mallit Fran- 

mbledhun materjal për me botuemun 
ma vonë nji libër, dhe me shkrumun 
artikuj në fletore tl! ndryshme mbi 
turizmin e shtetevet të ndryshme të 
Ballkanit sf edhe me mbajtun konfe 
renca në Radio. Me ket qëllim pra 
vjen atje redaktouri në fjalë në f Him 
të Tetorit, dhe për plotsim të kë tij 
exkursionl sjell me vehte nji aparat 
filmi, nji automobil Nr. A. XVII.117 
nji aeroplan të vogël për 3 veta (80 
PS) markë Phonix-Dutaeldorf; gjith· 
ashtu armë i'joje. 

Për kontrollim të këtij exkursioni 
në Shqipni lutet redaktioni ne fjalë, qi 
t'i [ipet me vehte Z. Anton Zlschka nji 
nëpunës i Z~rës së Shtppit. 

Me qenë qi ky e xkursion ka vetëm 
nji karakter sportiv, si edhe me qenë 
qi edhe të tjera shtete ballkaoike I 
kanë bamun lehtësina te ndryshme re 
daktourit në fjalë, lutemi, qi edhe nga 
ana e jooë t' i [ipen këtij për kortezi 
ndihmë pështietje. Prandaj tue qenë, 
qi , xsurstoni u nis dje për Moldavi, 
lutemi qi t' i dërgohet Kr:,o Konsulla 
tës s' onë në Buka ..• eat nji letër poro 
sije shqip për autoritetet t'ona kufi. 
zore në emën të redahtourit z. An· 
ton Ziscbka, Ky mandej ka me u pa· 
raqitun atje në fund të këtij m. për 
me e marrun në dorzim shkresën për 
katse, qi Shkëlqesija e Juej keni me 
pasun mirësi rit! me j' a dërgue atje sa. 
ma parë. 

Pranoni, ju lutemi, Shkëlqesi, nde· 
rimet r' ona ma të veçanta. 

Vjenë. me 9 Shtatuer 1929 
Konsulli: 
Çarin Saraçi d. v. , 

---------------------------------------------------- I 

Komanda e Mbrojtjes/ 
Komb tare 

Shpallje për blemje bata 
nish për ushtri 

Administrata Ushtarake don të 
blejë batanija për ushtare : . 

Ministria e P. Botore 
Ven në shpallje për paksim Botuer: 

Garancija 
5.000 

Objekti: 
Bajtjen kompletimi i 

piesave që mungojnë 
dhe vumjen në vend të 
hekrave të Urës Dragotit. 

Konditat e shpalljes janë : 
I) Pagesat [anë të garantueme me 

huan e 50.000,000 fr. ari që Qeveria 
Shqiptare ka kontraktue me Shoqnin 
për zhvillimin Ekonomik të Shqppnis 
(S. V. E. A.) e cila ka depozitue ka 
pitalin pranë Bankës Kombëtare të 

Data e marrjes s' ofertës 
31 Tetuer 1929 
(10 p. dreke) 

Shqipnis, ku giindet në dispozicion 
H! Qeveris Shqiptare. 

2) Dokumentat e apaltës mund të 
shi fen pranë Ministris së Punëve Bo 
tore ku duhet të shitojnë ofruesit për 
me i kqprë, tue oasë për detyrë edhe 
me vue nënëshkrimin mbi nii flet 
të veçantë në shenj se i kanë kqyrë 
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pse pa nënshkrim të tillë ofe-rtat even 
tuate të tpne nuk do të pranohen. 

2) Në përpilimin e ofertave ofrue 
si duhet të marrin •. arasysh I. htësie 
oat që u ipen nga ana e Q.vtries 
Shqiptare të iregueme ma poshrë : 

a) Përjashtim ng~ pagesa e indem 
nlterit për xanien e përkohëshrne të 

tokave për të ngrehuni: e kantierë 
vet, për shpërngulje të prkohshme 
të rrugave e të rriednievet 't' uimvet 
për çeljen e guror •. ve pr me nxj erë 
landën, guroreve për gurë, për zhuri 
për ranë a për landë të I j -ra si guër 
a tjetër, mbassi ind e-nnitete rë tilla i 
ngarkohen Qeveris Shqipra-e. 

b) Përjashtim nga takësa Dogano 
re për impor.i nin dne eksportimin e 
maqinave dhe veglave të nevoishm e 
për të kry,mit e punimeve në bazë të 
listave që do t'i paraqiten dhe do të 
vistohen nga Ministria e Punëve 
Botore. 

4) Ofertat duhet të [enë të pajue 
me me doku mentat e posht shenu 11e: 

a) Prei nji dishmije e nii Admi 
nistrimit Qeveritarë për vepra Boto 
re që verteton aftësin e ofruesi: për 
të kryEmit e pun".ve n' apalt që do të 
marri dhe prej listës së punëve të 
kry:me prej ofruesit tu e u bas'ika · 
lidhë vertetimer e kolaudos a të krye. 
mit e rregullshëm. 

b) Prej nii Dishrniie të \1iolstris 
së Punëvct Botore e t' autori telit të 
Prefekturës së vendit me të clilën 
verteton se ofruesi ka qenë në vend 
.ku do të krpeher vepra për me i kë 
qyrë gjendjet. 

c) Prej nii dishmies së Depozitës 
së ~arancis (shif sasien e përkatshme 
si mbas listës s~ sipërme) 

Garancija mund të bahet : 
a) Duke pengue të dre [tat të li 

kuidueme dhe U! pa kantestueme që 
mund të ketë me marrë nga Su teti, 

b). Quke pengue pasunin e tij për 

Sipërrnarrëje deri në 50.000 franga 
ari. 

c) Tue d -pozitue të holla. 
d) Me nii L ter garanciie të nii 

Banke të rjoftun prei Qeveris e që 
vepron në Shqypnl. 

De aozita do të shlirohet mbas ad 
[udikaclonit të bamë dhe në çdo rasë 

kumentave të trajtimit të Shoqniës. 
Gjith ashtu çë do oferte e bame n'e. 
men te ndonji Shypije të veçante, ose 
të ndoni: Shoqniie kolektive, do t'je 
në perclellun po prej t~ tilla kopjeve 
autentike të dokurnenrave lë Shoqn'ës, 
të c.llat t' jenë të tilla që të tregojnë 
përsonat c autorizueme me lidhë kon. 

20 dite mbas datë- s" verbalt t~ ç+ I trata .n' e men të Shtypies ose të Sho 
qëniës, se të Shoqniës, se edhe ato qi 
i referohen zbatimit të mirë të këtpne 
kontrateve e lë mund të ken~ autor', 
zim me dhanë di Itesa të vlefta ne. 
men të Shtëpiës ose ti! Shoqniës, 

I) Ofruesi n' of er ten e tyne nuk 

mirë të punimeve , për zb itlmin 
përshkrimeve të kontratës, 

e) Prei li-F's së veglave dh 
maq'nave q~ do të përdoren në pu- I ve Botore në dokumi ntat e a pallit, 
nd e që do lë i 'në pronësi t' ofruesit, dhe ato [më t'obtrgu im me marue pu- 
tue tr gue dh. vendin ku gjinden. : nimin e sip, rmarrun po n'atë afat që 

f) Prei nji dishmiie t~ rji Banke I asht sheniuern. 
5) Paraqitja e ofertës do të inter- 

ton besimin, tue garantue seriozitetin I pretohet për sejcillin ofrues si pranim 
dhe moralitetin e ofruesit e të solvibl- absolut dhe pa perlashrime të giirha 

jes së skedave It' oterës për të giith 
ato olruesa q·; nuk do të mbevin adiu 
dika'arë D pozita do të ndalolet ve· 
tëin për Sipërmarrjen që do të rnbe- . 
sin adiudikatarë mbassi d-pozita për- j 
mban dorëzanien ptr të krvernit e 

e I 
I 

rë I 

me të clllën komisioni adjudikues fi- 

l.teti: të tiië f'ma-clar karshi randësis 
së punis ofruesi do të marrin n' apalt. 

g) Prei lstës së çmimeve në fr. 
ari të tregueme me shil.r e letra në I 

I tarifën e skemës së kontratës s' apal 
tës dhe të kërkuem në dokumentat e 
apaltës për çdo niisi oun.t , prej llo 
gsr.s prrkatëse si mbas s isinavet të 
shenjueme n' ato dokurnenta per çdo 
sasi punet dhe prej shumës së për· 
gjithëshme të punëve e cilia shumë oë 
praktik mund të ndryshohet mbrenda 
në kullit e kontratës. 

Në rasë që sipermarrësi ban nji 
zbritje në fund t' ofertës mbi shumen 
e përgjithshme me nii perqind/se të 
ç' mimeve t'ofrueme kjo zbritie i re 
ferohet të glith ç'mimeve unitare me 
proporcionin respektivë të tyne. 

h) Çë do oferte e bame n' ernen 
të nji Shoqniës duhet me qenë per 
ciellun nga nji kopje aute 1tike të do- 

mund të paraqesin kondita të tjera 
dhe të n frysh me prej atyne cë janë 
caktue pr, i anës së Mioistriës së Pun. 

përshkrimeve kushteve dhe klausolat 
ve të -reguerne në dokumentar e apal- 
tes. 

o) Ofertat mund të bahen në nti 
nga kë:o 1ri gjuhë: 

Shqip, Italisht, ese Frengisht, 
7) Paraqitja e ofertave mun i të 

bahet deri duen ..•. (shif datën eca 
krueme ptr secitlin vepër në listen e 
sipërme) .... pranë Ministriës së Pun 
ve Botore ase pranë Drejtimit të Ban 
kës Kombëtare te Shqipniës në Tiranë 
në zarfe të mbyllua e të vulosun 
mbi të cillin do të cittin do të sheno 
het: Ofert e Sipsrmarrjes.; (Emni) ..• 
Per të marrun pjese ...• (Emertimi i për 
katëshme i vepres) •.•. 

I 8) Ofertat do të çeken në presen- 

1 

ce t'ofruesvet pranë Ministriës së Pun 
, vet Botore e do të perpilohut verbali 

l
, i veçantë që do të nënshkruhet edhe 
prej konkurrentave. 
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9) Adjudikacjoni do të bahet për 
Komisionit adludikues mbaenda 14 
dttëvet prej datës së verbalit të çeljes 
skedave, tue zgle dhë olerten ma të 
miren në çë do p.këpam]e për Shte 
tin Shqiptare e rue m-Irë para syshë 
aispoziten e konvencionit në bazë së 
cirlës asht lidhë huaja e tre gueme në tiu të nenit 371, 372 të pro- 
numrin I të ma parëshem, C· durës penale shpallet ki ve- 

Ministrija e Punvet Butore rezer- ndim. 
von të drciten të mos-pranojë oferten 
ma t' ulët, ose edhe të refuzojë të gji. 
tha ofertat. 

11) Ofruesi nuk do të kenë të Te" att it M h R qu J uri u arem a- 
drejtë me lypë shperblim edhe në . k 

. . . . .. moJa nga atundi Kuman dhe k1ofLë se otertat e tyne lanë të pan- 
suna me projekte. Itushit Shabani nga katundi 

Tiranë, me ..... 192 • • Armen i Vlorës dhe tash të dy 
me banim të pa ditur, tnërtten 

Shp. e Gjyqeve 
Vendim afati për t'aratisin 

Mbasi nuk asht zanen Halil 
Vese] 'l'abaku i biri Veselit ba 
nues në Pinet të Shiakut që 
pandehet se me d. l Prill 1 ~29 
ditën e ka, vra të quujtu nin 
Muharrom Hasan Shefqetln po 
nga aj katund, Kryetaria e 
Gjyqit të Shk. I. Durrës që 
prej datës shpalljes të këti ve 
ndimi të pandehunlt përmen 
ndun i nepet dhetë ditë afat., 
për me u prezantua para gjyqit 
Në qoft se nuk i paraqitet 
mbrenda këlt afati vërtetohet 
se nuk don me ju bind ligjës, 
dhe kështu ka me u shikue 
gjyqi në mungesë, kanë me ju 
rëzue të dr oj tat civile ka me 
ju sikvestrue pasunla dhe me 
me as nj~ mënyrë nuk ka me 
pasë të drejtë ankimi mbi ve 
primet e bamuna, 

Të gjith gjendarrnët e poli- 
cët janë të detj ruern me za 
nien e tij. 

Për plotësimin e veprave të 
përmendu na i asht shkrue 
Prokurorlës dhe në mbështe- 

Kryetari 
THlRJE 

për me u p,~ezantue para gjy 
qit Kolegjal të Beratit ml=! D. 
2-11-929 ora 9 para dreke për 
me u gjykue si të pandehur 
per se mo, ·~'-1 Mars 929 kanë 
vje.lhur kalin e Jan Kalitos në 
kutlotjcn, pr snda] në raste të 
mos prezasumlt tyre në diten 
dhe oren e siperme para gjy 
katores, ka m'u r: shikue ~·jyqi 
në mungesën e tyre. 

Kjo thirje ze vendin e ko 
munikimit si mbas ligjit. 
Berat. m ~ 14-9-929 

Kryetari 

j 1 

ti, e Irie Metr,1 e Tetëdhie të santim 
për se giani, me vleren e caktuerne 
prej Ekspertaver Napolo a ari 40 Dy 
zet. 

li. Shtepija qi ndodhet në Lagjen 
~ all beg, e për bame prej dp Dhomash 
rë n· la, dhe nii kopl shti, i cili për 
bahet aprotsamativ-snte oji Giysem 
Dylp-ni, me kuf11të: Rruga e madhe 
hteplja e Stas Sqsp't qi sod asht 

kopështë, dhe me nji anë Mit Ziu, e 
me anen e .kater1ë Kostaadin fileja, 
me vlerën e cakrueme prej Eksperta 
vnt Napolona ari 60 Pesdhjetis. 

Ill. Dyqani qi ndod iet në treg, i 
përbarnë prej Shatë M rrosh për zgi i. 
ti, e kater metro për zgjani, me kufij 
Haxhi jusuf Kaz z.n e ma parë Vasil 
Rusi, Rruga e madhe, Vakufi Ortho 
doksëvet dhe me anën e katërtë i Zo 
ti i Dyqanit; me vlerën e caktueme 
pr-] Exspertavet Napolona ari. 4o 
Dpzet. 

IV. Dyqani qi ndodhet në Treg, i 
përb ime pr. j Shte•at Metro;,fr se gja 
ni, me kufijtë, Rruga e ma fne, Va 
kufi Orthodoksëv .. t, Ham l'eliti, e 
me a nen e kat: rtë po i Zoti Dyqanit, 
me vleren e caktuerne prej Bssp.rta . 
vet Nap. ari 30 Tridhjetë. 

Kv Akt-Gjykim si mbas rregullit u 
vu, r.ë veprim, d'ie Leir-Lajmerimi Ju 
njof.ue rregullishtë, por ana Ciyq 
Bierrëse nuk Ju ahtrua. 

Andaia bahet e dijtun si mbas 
SHPALLJE ! Nenit 28 të Ligiës mbi disa ndërrime 

I 

Si mbas Akt Givkimit të lJfyqit ! të Ligjëvet Vepruese. 1e 59 të Liglës 
Paqir Kavajes Nr. 151-289 D. J 5-1 1929 i Përmbarimit pasunijet e sipër tregue 
asht vendosë shirëja nadiundikatë. i me, nxir enë o Adjudif(ate. Ankaoa e 

I. Të Dyqanit qi ndodhet në La- I e para mbas Pesmbëdhjetë ditëvet, 
gjen Sallbeg, me kufijtë: Nga Pere- i qesh nga data e botimit të ksajë shpa- 

1 •. ~ 

ndimi Tot 1 irana, dhe nga me parë ! lleje, dhe vazhdon 30 Triedhjetë ditë, 
Mullioi i Vojit, Nga J. po Toi Tira· 11 dhe Ankana e dytë 15 Pesmbëdhjetë 
na, dhe ma pare Fo~ Beneshi, Nga ditë tue filuarë qysh nga e nesermja 
L. Rruga e Pergjithshme. e përba me \ e Botimit. Prae kush dishiro« të jetë 
prej · Shate e gjyse Metrosh për zgja. I Blerës, në pasunin e sipër tregueme 
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të ç'foqet ne Zyren e Përmbarimit te 
Kavajes. 

Kavajë me 19·9-1929 
Përmbaruesi; 

Akt-Gjyk1M 
N"emer te Lart-Madhniea së tij Zog 
i lrë me vullnet të popull t Nbret 

I Shqiptarvet 
Oj}'ki Fillu!r I Tiranes përherë 

prej Z. Shefq et Ç-lkuqes Ndihmes 
Gjpqtar Fillor i asistuem prej sekrë 
tarit Arsllan Lales në gjyqin Që rro 
dhi në mungesë e me dp,r të hapu. 
ra në padien e _ngreh1in prokurorits 
së Shtetit mbi ankimin e Naxhmi K1- 
rametës. 

KUN DER 
Anastas Andre Qirixhiu prej lagies 

Vakuf të Beratit e rrobaqepës në Tl- 

fuadit de.rimin e tij 2 ditë buglm 
sh eozimet gjykore I ngarkohen të 
denuamlt fr. ari 16. 

ARESYE LIGJORE 
Në rrjedhtm të gjyqit u provua 

se i pandehuni i ka rra me gershan 
dv tue therë gishravet enkuesit Ni!zmi 
Ibrahim Knrametes tue i shkaktue 
një gërvisbje Pl! duer si e tregojnë 

rraportet e mjeaut të cilat vërtetojnë 
sherim]n e plagës të plagumit 4-5 
ditve, 

Ky vendim i dekllaruem me datë 
21.vu 929 të kundërshtoset e të dik- 
tohet. 

Tiranë, më 17.Vll.929 
Kryesekretari, P. Gjyq. Fillor, 

Letër - Thirrje 

ranë. / Thëritet i qo.tuni Remzi Hysen 
1 • PANDEHUR. I Leskoviku nga Leskoviku, shofer i 

Për rrahje Shoqëris Ylli banus ne Kavajë, e 
VENDO~) I tash me banim të paditur, të prezan- 

Në bazë të nenii 4l2"K. Penel§ i tohet para gjpqit Paqit Poradecit me 

D. 18·10·1929 ditën e premte dhe me 
ora 10 para dreke për t'u gjykue si 
i pandehur për shkak se ka dirizhue 
automobil pa pasur lejë veprimi, për 
ndryshe dot vazhdoi gjyqi në munges. 

Poradec më 12 929. 
Gjyqtari. 

Letër-Thirrje 
Thërritet I quituni Rernzi Hysen 

nga Leskoviku, shofer i shoqëria Ylli, 
banues në Kavajë, e tash me banim të 
padituri të prezantohet para gjyqit Pa 
qit Pogradecit me 18-10 929 ditën e 
Premte, dhe me ora 10 p. D. për t'u 
gjykuar si i pandehur për shkak se ka 
dirizhue automobil pa pasur lejë ve- 

• primi, dhe pa drita; për ndryshe dot 
vazhdojë gjyqi në mungesë. 

Pogradec me 12.9.929 
Gjyqtari 

Shtypshkroja "Nikal., Tiranë 

Pasqyra treguese e ngjarievet kriminale në muejin Fruer 1929 
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Vjeti i VIII. 

MBRETNl)A 

tira?#, e Marte 1 Tetuer 1929 -- ~ ~~~~~~~~----~ Nr. 55 

fletorja 
SHQIPTARE 

Zyrtare 
Botohet prej Ministris së P. të Mbrendshme 

PAJTIME:· për nji mot fr.ar 12 në I Drejtimi: Drejtoria Fletore1Zyrtare li Nji copë e javës fr, ar 0.2:: nji copë 
~qipni ; fr. ar 20 Jashta I T I R A N P. e javh së kalueme fr. ar 1.00 

PERMB,...JTJA: I u shtrohen pa përjashtim dispezltave 
Dekret :Hgjë mbi disa ndrrimc mbi të ligjëve të përgiithshëme për sa i 
ligjin e pensioneve civile. Deket liglë përket sekuestr'rnit të pasunis dhe 
mbi transferimin e ~ii. fond~ prej F~ r ardhunave të tyne d'ie t' eksekuti- 
ari 65.200. Di;:kr. t ligjë mbi ndryshi- . . . . 
min e kuadrit të Personelit të Oj. Po· mu të ve ndimevet të dhanuna kun - 
saçem për Ia]e politike. Mbi penslo- dra tyne ose t' akteve ooterjale në 
nimin e Z. Ymer Mezinit. rast mos pagimi te huas së marun e 

të kamatave n' afate e stipulueme. 
Dispozitat e ligjevet në veprim qi 

kundërshtojnë dispozitën e paragrafit 
të sipërm t~ këtij neni mbeten pa 
fuqi. 

Neni 3. 
Teksti i art 47 të ligjit të pensio 

oeve civile abrozoh et, dhe foraolohet 
si "pason: depozirnet qi hyjnë n' arkën 
e pensioneve si mbas ksaj ligie n'as 
nii mënyrë dhe n' as njl rast nuk 
munden as të kërkohen as të koofis· 
kohen, përveç rasave të parapame 
n' art. 27 të ligjit të pensioneve ci · 
vite. 

1Jellret-Ligjë 
Mbi disa ndrrime mbi li- 
gjin e pensioneve civile 

Neni 1. 
Art. 25 të ligjit të pensioneve i 

shtohet dhe ky paragrafë-edhe nëpunsi 
i mbetun [ashta kuadros ose i pushuem 
ose dorë- h.qës qi ka mbushun 10 vjet 
sherbimi e qi për çdo arsye qoftë 

nuk ndodhet efektlvlsht në detyrë, 
me shpat1jen e ksaj shtojcë-ligji ka 
të drejt të përftto] ~ prej pensionit si 
mbas art. 10 të ligiit relativ. 

Neni 2. 

Art. 42 të ligjit i shtohet dhe ky 
paragraf: ose me vendimin e Këshi 
llit Administrativ t' arkës së pensio 
neve dhe me aprovimin e këshft11t 
Ministruer ose direkt me vendimin e 
këshillit të këtij të fundit jepen me 
oji kamatë t' arsyeshme. nde për insti 
tutetet private a zyrtare të njoftuna e 
të pranueme pref Shtetit, ·: 

lnstitutat e · sipërpermenduna' ·. qi 
marin hua prej irua st pea,iooevet, 

Neni 4. 
Fraaa e dytë ehe , fundit t' art. 

, 1 të ligjit pensioneve abrogohet, tue 
zaveadsue me dispozitat si pason: 
«në rasa ankimi ose kundërshtimi 
t' interesuemit mund të rekuroinë Kë· 
shil tin Ministruer, i citi vendos defi 
nitivishi dhe ky vendim passi të kry. 
hen formalitet ligjore dhe dekret vi 
het ne zbatim. 

Neni 5. 
Arkat e financavet detjrohen 

mbrenda U ditve Dia data e arketi 
mit te sb•mave qi i- perkaaio Arkes 

sf Pensioneve. t'i derdhin teto n'ar 
ken e permendun. 

Kundra vapësit gjobiten me fr ari 
100- 1000 shumë lqi formon pjese-o e 
t'ardhunavet t' arkës së Pensioneve. 

Neni 6. 
Kjo shtoicë-Dekret-Iigje hyn në 

fuqi prej ditës si! sh paltjes në fleto 
ren Zyrtare dhe dispozitat e nenit I, 
3 zbatohen mbi giith drejtimet qi 
mund të bahen ose j1n bamë. 

Nent 7. 
Me zbatimin e ksaj shtojcë dekret 

ligië ngarkohet trupi Ministruer. 
Kryeministri e 

Ministri i P. Mbrendëshme e 
Zav. Min;stri i P. Jashtme: 

K. Kotta d. v. 
M. Arsimit e 

Zav, M. Drejtësia 
A. Dibra 

Ministri i Fioancavet : 
M. Tutulani d. v. 

Ministri i P. Botore 
S. Vuçiterni d. v. 

Ministri i Ekonomis Kombëtare 
f .' 

Musa Juka d. v. 
ZOG U I. 

Ml.reti i Shqi;tarvet 
Mbi proponimio e Krpemi- 

nistries Nr. 224211 datë 11. IX 
9.219 si ndig]o] dhe pelqe] vendimin e 
këshillit Ministruer me d. 3.IX.,29, 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e dekret 

ligjit. si shtoicë e ligjit të .. pensioneve 
civile. 

Tl ranë, më 24 Shtatuet I 929. 
ZOO. d, V' 
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FLETORJA ZYRTARE t fetuer t92D 

D6kret-Hgjl 
rT , 

Mbi transferimin e nji fondi prei Fr. ari 65.200 
Pv kremtime në budgetin 1929 30 të Miniat,is së P. të Mbrendshme 
Art. !. Autorizohet shtesa e Fr. ari 6S.200 (gjashtdhet e pesmij e dyqint) 

në Kap. 8 Kremtime të budgetit udhtues të Ministris së P. të Mbrendshme 
tue bart! nga budgeti 1929 1930 i admlnistratavet si vijon. 

Ministrija e Finaocavet Kup. 47 vertetim taksash Fr. ari I 0.000 
,, ,, Mbrendshme ,, 1 Rrogë ,, 12.4CO 
,, ,, ,, ,, 13 Rrogë • 2.600 
" ,, • " 1 Rrogë ,, 9.000 
" Ekonomis Komb. ,, 2 Rrogë personali në 

kontratë 
Komanda e Gjindarmeris " 28 Rrogë Oficeri 

» 'Mbrojtjes Kombëtare nga Pr. ari 1000 
(ojimij) prej kap. I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, t5, 
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24,25,26 

" 6.200 
5 000 • 

20.000. 

65.200 
Art. 2. Kjo Dekret-Llgië hynë në \ Ministri i Ekonomis Kombëtare 

fuql·diten e·shpaltfes në-fletoren Zyr:- Musa Juka d, v. 
tare. •"' I • • 

Art. 3. Mt zbatimin e kësa] De 
krePUtië ngarkohet trupi Ministruer. 

Kryemiotslrl e 
Ministri i P. Mbrendëshme e 
Zav. ~Minis'trl i P. të Jashtme 

JC. 'Kotta d. v, 
Mfnistri i Arsimit e 

Za-v. Ministri Dreitësis: 
A. Dibra d, V. 

Ministri i Financavet 
M.' Tutulanl· d. v. 

i,,,· ~,.: "· · · Ministri i P. Botore 
's, Y-_uçiterai d. v. 

-·z O GU I. 
Mbreti i Shqiptarvet 

Mbi proponlmin e Kryemioistris 
Nr. Z449 datë 13·9.929 

Si ndigjoj dhe pelqe] vendimin e 
Këshiltit Minisiruer me datë 109,929 

DEKRETON 
Aprovimin dhe zbatimin e dekret 

Ligjit mbi bartjen e njf' fondi prej Fr· 
ari 65.200. në Kap. 8 Kremtime të 
Budgetit I Udntues (te Ministrie së P. 
të Mbrendshme. · ' 

Tiran;>, me 24 Sbtatuer 1929 
ZOG d. v, 

Dekrot-Lldlll 
,., : . • t + 

Mbi ridryshimin e kuadrit 
të personelitttë Gj. Posa- 

çëm për faje politike 
Art. 1. Ne kuadrin e personalit te 

GJ,qit· të posaç!m · për faje politike, 
nepunsija e 'Antarit oficjer Kap. kl. li. 
rroge mujore fr. ari 140 (niiqind e 
katei'1~etf,) ndrpshohet çme J.IV.29. 
Aotare OflCjer Kip. Kl. li mt 1]2 rro- 

ge mujore Fr. ai 160 (niiqindegjasb} 
dhetepesë). 
"'Art. 2. Diferenca e rrogës së 

shtueme S)rej Fr. ari 300 · (treqtndë) 
bartet mbrenda budgetit 1929-30 të 
Miohitries se Draltësls prei ~ip. l. 
"Rrogë personali sf mbas ·kuadri,, M 

· Kap; t.f 3 «sh-t,e'nzime 'për Gjyqin e 
posaçëm për faje pOtittie. - - 

Art. 3. Kjo Dekret- ligjë h.Vnë në 
fuqi me datën e shpalfih ne Fleto- 
ren ~z;rtare. 

Art. 4. Me zbatimin e kësalë De, 
kret-ligje ngarkohet Mlnistrija e Dre] 
tësisë e Ministrija e Financavet. 

Kryeministri e 
Ministri i P. të Mbrendshme ~ 
Zr.v. Ministri i P. të Jashtme: 

K. Kotta d. v. 

Mbi pensjonimin e Z. Ymer 
Me zinit 

ZOGU I. 
Mbreti i Shqiptarve 

Tue pamë vendimin Nr. 94 datë 
23.Vlll.1929 të Këshillit Administrativ 
t' Arkës së Pensioneve Civile, paraqi 
të me shkresën Nr. 2'431 datë 12.JX. 
929 tt' Krpesis së Këshillit ~inlstrutr, 
si dh; art. I, 4 e I O të ligjfs së pen- 

' n sioneve;' 
DEKRETON 

Aprovimin e vendimit të sipër 
përmenduri t! K!shttlit Administrativ 
t'arkës st! pensioneve, tue urdhënue ~ ~ ' ' . ~ - 
lidhjen e nii page 'pensionare- prej 
fr. ari 26 (rijizetegjasht!) nëlmue] Z, 
Ymer Me.zinit ish Nëpunës i Kadas 
trës në Krujë, të cilit qysh prej datës 
28.Xl 1918 deri më 28.1.1923 qi ka 
mbetë jashtë kuadros, i njehen si ko 
hë sherbimi 10 vjet e 2 mue], tue 

li.·' * 

nisë pagesa e pensionlr nga data e .. 
shpalljes së ltglës së pensioneve më . ' ~ 
3 Nanduer 1927. 

'Ttranë, më 18 Shtatuer 192~ 
... zoo d. v. 

Ministri i ~inancavet c 
M. Tutulani d. v. 

._.,.. 

Kishilll Ministr-uer 
Mbi rregjistrimin e Z. Luigj 
Lul~t .. si shtetas Shqiptar 
Vendim Nr. 8-Q9 më 10.lX 929 
Këshill! Minislruer në mbledhjen 

e tij të sotshme të mbaitun nën K.rye. 
sin e z. Kostaq Kotta, Kryeministër e 
Ministër i P. Mbrëndshme e Zav. . - . 
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Ministër i P. të jashtme, me antarë 
ZZ Abdurahman Dibra, Ministër i 
Arësimir, e zav. Ministri i Drejtësis; 
Mitro Tutulant, Ministër, i Financa vet 
Salih Vuçiterni, Ministër i P. Botore, 
Musa Juka, Ministër i Ekonomis Kom· 
bëtare, tue pa,l! në bisedim shkresen 
Nr. 740 datë 17 -IX-929 tl! Ministris P. 
H! Mbrendëshme me L cilen kerkon 
rregitstrimln në nenshtetsin shqiptare 
të Z. Lt.igj Lulit bashkë me nanen e 
tij, vendos t'autorizohen zyrat kom - 
petente me bamë gjithë formali 
tetet e nevoiëshme mbi rregiistrimin 
e tij në nënshtetsin shqiptare mbasi 
gëzon gjith cilësit e lypuna prej ligjit 

"j 

për këtë, qellim. 
Zav. Sekretari I Përgiithëshme 

I._ Beshiri d. v. 
Çrregjistrim nga shtetsia 

shqiptare e Z. Jakup 
Ham di 

Vendim Nr' 7-42 me 24-V111·929 
Këshilli Ministruer ne mbledhejn 

e tijë të sotëshme të mbajturi nën 
kryesin e Z. Kostaq Kotta, Kryemini 
stër e Mtnlstr' i P. të Mbrendësbrne. 
me antar Z, Z. Hiq met Delvina Mini· 
srr' i Drejtësie;, "euf Fico Minister i 
P. të Jashtme, Abdurrahman Dibra Mi 
nistër' i Arsimit. e zav. Mioistr' i Fi 
nancavet, Salih Vuçiterni Ministr' i P. 
Botore, Musa Juka Mi"nistr' i Ekono 
mis Kombtare tue pasë në bisedim 
shkresen Nr. 334.3 datë 14 Vlfl,929 
të Ministris P. të Mbrendeshme, me 
të citen kërkohet çregjistrimi nga ne 
nështetsla Shqiptare të Z. J akup Ha 
mdi nga rethi i Katundaris së K ukrlt 
(Gramsh), vendosi t'autorizohen zyrat 
kompetente me bame gjithë formali 
tetet e nevojshme për ç'rregltstrimin e 
tij nga nenshtetsia Shqiptare, mbasi aji 
opton nenshtetstn Turke. 

Sekretar' i Përgiuhshem: 
T. Selenica d. v, 

.· . 
e tij të sotëshme të mbaj tun nën Krye- 
sin e Z. Kostaq Kotta, Kryem_inister ~' 
Minister i P. të Mbrendshmt:,. me. a~ 
tarë Z. Z. Hiqmet Delvlna •. Minister i 
Drejtësis, Rauf Fico, Mini~tre i P. të 
J sshtme , Abdurrahman Dibra, Minis 
ter i Arësimir, Mitto Tutulani, Minis 
ter i f'inancavet, Salih Vuçitern t, ·Mi 
niste r i P. Botore, .. Musa Juka, Minis 
ter i Ekonomis Kombëtare, mbi pro 
ponimio e bamun me. shkresen Nr. 
50S6 IV- datë 23 VlH-929 ti$ ~lni,stris 
së P. të Mbrecdshme, vendo.si qi rro 
gat e Rojtarëve U! kojnuneve per IN:U! 
vjetë U!. paguhen nga budget! i. i\Jini,- 

Vendim Nr. 830 me 14-9-929 stris s' Ekonomis Kombëtare, të cilët 
Këshilli Mioistruer në mbledhjen për këtë vjet i ka nt! kua(tf.OQ. bMh~ 
të Titos etshme të rnbaitun nen me kredinë per ketë qellim. mbasj;fe"° 

Kryesin e Z. Kostaq .Kotta, Kryem i- di subvension i shenuem Pf.fl ~ni~ 
nister e Ministri P. të Mbrendshem e tris së P. tf Mbrendshme nuk-mjafton 
e Zav. Ministri P. të Mbrendahem e as p.r rrogat e kryetarëve S,elt.retarër 
Zav, Ministri P. të Jashtme, me an- i ve të komuneve deri në" fund te- vjitit 
tarë z: Z. Abdurrahman Dibra Mini- I vazhdues. 
nistr' i Arësimit e Zs». Ministri Drejt- 
sis, Milto Tutulani Ministri Financa- 
ve, Sali Vuçiterni Ministri P. Botore 
Musa Juka Ministri i Eeonomls Kom 
btare, tue pasë në bisedim shkresen 
Nr. 2421-111 datë 13.9.929 të Ministrls 
së P. te Mbrendëshme me të cilen 
kërkohet rregiistrimi familjërlsht ne 
nenshtetsin Shqiptare të Z. Refat H~l 
reuin Xharn bazit lindun në Fllorinë 
[Greq') e brnues Q~ Korçë, vendosi 

VENDIM 
Nr. 82? me 14,IX.929 

KPshilli Mlnistruer në mbledhjen e 
Tij të sotëshme të mbajtun nën krye 
sin e Z. Kostaq Kotta Kryeministër, 
Ministri i P. t~ Mbrendshëm e Zav. 
Mioistër i P. U! Jashtme, me anëtarë 
zz. Abdurrahman D,bra Ministër i 
Arsimit e Zav. Ministër I Drejtësis, 
Mil10 Tutulanl Ministtr i Financave, 
Sati Vuç;.terni Ministër i P. Botore, 
Musa Juka Ministër i Ekonomia Ko 
mbtare, tue pasë në bisedim lutjen e 
z. Yervant Iplician nënshtetas Ermen 
dhe lindun në Izmir me 1855 paraqit 
me shkresën Nr. 708 datë 13.Xl.929 
të Ministris fl. të Mbrendëshme me 
të cilën kët kohet regjistrimi si nën 
shtetas shqiptar bashkë me gruen e 
tij të qujtunën Christiane lplician me 
dat lindje 1900, vendosi të autorizohen 
Zyrat kompetente me bamë gjithë for· 
malitetet e nevojshme mbi regjistri - 
min e tij familjarisht nR nënshtetsin 
Shqiptare. 

Zav. Sekretar' i Përgjithshëm 
Izedtn Beshiri d, v. 

* • * 

,. 
f autorizohen .1.yrat kompetente me ba- 
me gjfth formalitetet e nevoishme 11'!1'i 
regjistrimin e tij famUiarisht në" nen 
shtetsi~ Shql orare mbasi aji1 g~z9n 
gjith cilëstnat e lypuna pref li11fes për 
ketë qellim. ., ,, 

Zav. Sekreta( ~ Pei;giithshem: 
Jzedin Beshiri 

Mbi rrogat e rejtarve t~ 
Komuneve 

Vendim Nr. e 754 me 27-8, 929 
Këshilli Mmistruer ne Mbtedhjeo 

Sekretari i Përgjithëshem 
T. Selenica· d. v, 

Mbi ndalim veprimes~i..191· 
dastriale për çiflliqet 
Ve~dim Nr. 840 d. t-4.IV.9~9 
Kësh lii Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotshme të mbajtun nen kryesia 
e Z. Koshiq Kotta Kryeminister e Mi 
nistri i. P. Mbrëodëshme e 'Zev. Mini 
stri i P. te Iashtme; me antarë Z. Z. 
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Abdurrahman Dibra Ministri i Arsi 
mit e Zav. Ministri i Drejt~sls, Mllto 
Tut_ulani, Ministri i Financavet Satih 
Vuçiterni, Ministri i P. :Botore, Musa 
Juka Mioistri i Ekonomis Kombtare, 
mbi proponimin e bamun me shkresen 
Nr. 3555 -153 datë 6-IX-929 te Minis· 
triës së Financavet, vendosi t' autori 
zohen zyrat kompetente me odalue 
çdo veprim kadastruer mbi çilliq« e 
mëdhaja q' i shtrohen reformës agrare 
e qi bahen me qeliime të shpejtoja 
prej ktyne reformave, e sa pf r tokat 
tjera qi nuk formojnë çif1ik e nuk kan 
kufi me ta t: qi jan! të shperndame 
copa copa (peraqenda) nuk ndalohen 
e nuk tppset të pengohen veprimet e 
kerkueme prej r' interesuemve. 

Zav. Sekretar' i Pergjithshem: 
lzedin Beshiri 

Rregjistrime në shtetsi 
Shqiptare 
VENDIM 

Nr. 853 më 14.IX.929 
Kësbili Ministruer në mbledhjen e 

Tij të sotshme të mbajtuo nën krye 
sin e z. Kostaq Kotta, Kryeministër 
e Ministri P. t@ mrrëndësham. e Zav. 
Ministri P, të Jashtmë, me anëtarë Z. 
Z. Abduahman Dibra, Ministri i Ar- 

* * * VENDIM 
Nr. 831 me 14.IX 929 

Këshllt Ministrutr ne mbledhjen 
e Tij të sorëshme të mb·,jtun nën 
kryesin e Z, Kos.aq Kotts, Krye ninis 
tër. Minisitr' i P. të MbrtnJshem e 
Zav. M:nistr'i P. 1ë Jashtme, me anë 
tare Z Z. Abdurrahman Dibra Mi 
nistr'i Arësimit e Zav. Ministr'i Drej 
tësis, Milto Tutulani Mini,tr'i Finan· 
ewer, Sati Vuçiternt \1inistr'i P. Bo 
tore, Musa [uka Minis1r' i Ekonomis 
Kombtare, tui pasë në bisedim shkrv 
sën Nr. 712. datë 13.IX.929 të Mini~- 

Sharofin të tre nga Dibra e madhe e 
banues në Snqipnl qvsh prej tre vje 
tësh dhe nëpunsa të Shkti', i ; ari 
dhe i fundi msues dhe i treti Rojtar 
Dogane, mbasi këta i kanë grithë c.l 
sit e lypuna prej I giit për ketë qe 
llim 

Zav. Sekretari i Përgjithshëm 
lzedin Beahiri d. v. 

••• 
VI.NDIM 

Nr. 855 me 14-JX-929 
Këshilli Ministruer në mbledhjen 

e T,j të sotshme të mbajtun nën krl' 
sin e Z. Kosiaq Kona Kryeministër, 

tri s P. të Mbr~n lëshme mbi regjistri, ( Minis ër i P. të Mbrt:nd;hem e Zav. 
Ministër i P. të Jashtëm, me anra-ë Z. min në nënshtetsin Shqiptare të Z. 

Lazar Rrok Harushës lindun në Ulqin 
e banues në Durrës qesh prej 10 
vi. tësh, vendosi i'aurorizohen zyrat 
kompetente me reaiistru • ttl sipërper 
mendunin në kërë nën-htets i mbasi 
ky si mbas art. 7. t~ KeJ1t Civil e 
ka fitue këtë të drejtë. 

zev. Sekretar' i Përgjithshëm: 
lze din Reshiri d. v. 

* • • 
VENDl\1 

Nr. ~14 me 10-lX-929 

simit e Zav. Ministri i Drejtësis, Mil- i Këshilli Ministruer në mbledhjen 
to Tutulani, Ministri Financavet, Salt ; e Tij të sotshme të rnbajtun nën 
Veçiteroi, Ministri i P. Botore, Musa I kryesin e Z. Kostaq Kotta Krperni- 
Juka Ministri i Ekonomis Kombtare, 
tue pasë në bisedim shkresën Nr. 711 
datë 13.IX.929 të Ministris P. të 
Mbredshme me të cileo kërkohet rre 
gjistrimi në nënshtetsin shqiptare te 
Z. HaJrullah Zyberit linduo në Peje 
e banues në Berat, vendosi t'autortzo 
hen zyrat kompetente me bamë gji 
thë formalitete e nevojshme mbi re 
gjistrimin e tij nenshtetsin shqiptare 
mbasi aji gëzon glith cflsinat e lypu 
na prej li~ks për kën qellim. 

Zav. Sekretar' i Përgjithshëm. 
lzedin B, shiri d. v, 

nistër, Ministër i P. të Mbrtndshme 
e Zav. Ministri i P. t~ Jashtme, me 

Z. Abdurrahman Dibra, Ministri i 
Arsimit e Zav. Mirii,t!'r i Or, j ësis, 
Mit,o Tutulani ~ini-:;tri i Financ rvet, 
5all Vuçiterni Ministri i P. Botore, 
Musa Juka Ministri i Ekonomis ,~o· 
mbtare tue pasë në bis-dim lutjen e 
Z. Diran Schandendiam nënshtetas 
Ermen dhe i lindun në Stamboll me 
1864 (1864) paraqitë me shkresën 
Nr. 709 datë 13-9-929 të Ministris se 
P. të Mbrendshme me të cilën kër 
kon tti rregjistrohet në nënshtetsln 
shqiptare, vendosi të autorizohen Zy· 
rat kompetente me bimë gji hë for· 
maliretet e duhuna mbi rregiistrtmin 
e tij në nënsh etsin shqiptare. 

Zav. Sekretar i Përgiithshern 
lzedin Beabiri d, v. 

antarë zz. Abdurrahrnan Dibra Miois· ,Mbi pensionimin e Z. Jorgj 
tri i Arsimimit e Zs», Ministri i Drej- Meksit 
tësis, Milto Tutulani Ministri i Finan- 
caver, Sati Vuçiteroi Ministri i P. Bo· 
tore, Musa Juka Ministri i Ekonornis 
Kombtare. mbi proponimin e bamun 
me shkresën Nr. 688 date 9 IX929 të 
Ministris P. Mbrendshme, vendosi të 
autorizohen Zyrat kompetente me 
regiistrue Iamiliarisht në nenshtetësi.t 
Shqiptare Z. Abdullah Bazhdari, Tah- I' 

sim Xhemati dhe Hafiz Adem Halil 

Vendim Nr. 627 me 24,V 1.,29 
Këshilli Minist_ruer në mbledhjen 

e tij të sorëshm e të mbajtun nën krye. 
sin e Z. Kosraq Kot a, Kryeminister e 
Minister i P. të Mbrfndëshme e Zav. . 
I\rinis.er i P. të Jashtme. me anrarë 
Z, Z. Hiqm-it Delvina, Minister i Dre 
jt~s15:, Ahdurrahmao Dibra, :\1inistër i 
Arësimit, Milto Tutulani, Minister i 
Financa vet. Salih Vuciterni, Ministër 

BKSH
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i P. Botore, Musa J uka, Minister I 
Ekonomis Kombëtare, tue pasë në bi· 
sedim lutjen e Z. Iorgf Meksit nga 
Libohova bashkë me letren du 
blikate të Prefekturës, me të cilen ker 
kohet t'i lidhet nji pension si shper 
blim ndaj sherbimet e tija, vendo-i li 
dhjen e nii shpërblimi mujuer prej 
Fr. ari 120. (Nj1qind e njizet) por mbasi 
mungon fondi deri në budgetin e ri, 
l'i paguhet shuma e nalt- tregueme 
prei fondit .,Propogande shppi, t~ 
hudgetit të K ryemin lstris. 

Sekretar' i Përglithshem: 
T. Selenica d. v. 

Mbi Internimin e familjes 
ushtarit aratisun Llambi S. 

Kvsalli 
Vendim Nr. 789 me 3,IX-929 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotëshme të mbajtua nën Kry.!· 
sin e Z. Kostaq Kotta, Krernin'ster e 
Ministër I P. të Mbrendsh.ne e Zav· 
Minister i P. të Jashtme, me antarë 
ZZ. Hiqmet Delvina, Minister i Dej· 
tests, Abdurrahman Dibra, Minister i 
i Arësimit, Milto Tutul ini, Minister i 
Fjnanacavet, Salih Vuçiterui t P. Bo 
tore, Musa Juka, Minister i Ekonomis 
Kombëtare, tue pasë në bisedim sh· 
kresen Nr. 6176 datë 3·1X·929 të Mi 
nistris së P. t~ Mbrendshme me të 
cilen njofton se rekruti Llambri Siefan 
Kasalli n1a katundi Seto të Libohoves 
asht aratis prej sherbimit ushtarak, 
veridogi internimin e familjes së tij në 
Berat, për sa kohë qi aj r'i-u dorëzo. 
het autoriteteve kompetente për të 
kryem sherbiminl ushtarrk. 

Sekretar' i Përgjithshem: 
T. Selenica d. v 

VENDIM 
Nr. 837 datë 14 IX 929 
Këshilli Mtnlstruer në mble 

dhjen e fij të sotshme të mbaj 
tun nen Kryesin e Z. Kostaq 
Kotta, Kryeministri, Ministrt P. 
të Mbrendshme e Zav. Ministri 
P. të Jashtme, me anëtarë Z.Z. 

Abdurrahman Dibra Ministri 
Arsimit e Zav. Ministri i Drej 
tësts, MHto Tutulani Ministri i 
Financave, Sali Vuçiterni Minis 
tri P. Botore, Musa Juka Mi 
nistri Ekonomis Kombtare, tue 
rasë në bisedim shkresen Nr. 
674-1 datë 14 IX. 929 të Minis 
tris P. të Mbrendshme mbi re 
gjistrimin në nenshtetsin shqt,» 
tare të z. Latif Malushlt lindun 
në Gjakovë e banues në Shqip 
nl qysh prej vjetit l 923, ve 
ndoi t' o utorizohen Zyrat kom 
petente me r. egjistru të sipër 
perrnenduntn në këtë nenshtet 
sie, mbasi aju gezon gjlth cil 
sit të Iypuna prej ligjit për 
këtë qellim. 
Zav. Sekretar·' i Përgjithshme 

lzedin Beahiri d. v. 

VENDIM 
Nr. 849 me 19. IX. 929 

Këshilli Ministruer në mbledhjen 
e Tij të sotëshmrne të mbajtun nën 
kryesin e Z. Kostaq Kotta Krprni 
nistër, Ministri P. të Mbrendshem e 
Zav. Minitër i P. të Jashtme, me an. 
tarë zz. Abdurrahmao Dibra Minis 
tri i Arëstmit, e Zav. Miohtri Dre] 
tësis, Milto Tutulani Ministër i Fi 
nancave, Sati Vuçiterni Ministër i P. 
Botore, Musa Juka Ministër i Ekeno 
misë Kombtare, tue pasë në bisedim 
lutjen e Z. Garabet Ago pian nPnP. 
shtetas Ermen dhe i Iinaun në Sta 
mboll me 1890 paraqitë me shkresën 
Nr. 710 datë 13-Xl-929 të Minlstris 
së P. të Mbrendshme me të cilën kër 
kon të rreglistrohet në nënshtetsin 
shqiptare, vendosi t~ autorizohen Zy 
rat kompetente me bamë gjith forma · 
litetet e nevojshme mbi rregiistrimin 
e tij në nënshtetasin shqiptare. 

Zav. Sekretari i Përgjithshem 
lzediQ Be1hiri d, v. 

Vendim Nr. 832 me 14.IX.29 
Këshilli Ministruer në mbledhjen e 

tij të sotësr-me të mbaitun nen krye· 
sin e Z. Kosaq Kona Kryeminhter, 
Mioistr' i P. Mbreadëshme e Zav. Mi· 
nister i P. të Jashtme, me anëtarë z. 
Z. Abdurrahm, n Dibra Minister i Ar· 
slmit e Zav. Minister i Drejtësis, Mil 
to Tutulani Mi 1 1 s'er i Financave, Sa· 
li Vuçiterni M1nist. r i P. Botore, Mu 
sa Juka Mi:iister i Bkenomis Kombë 
tare; •ue pasë nn bisedi n lutjen e Z. 
M th. os Mathtosian r.c, Er nene e 
banues në Paris me të cilën kërkon 
rregiistrirnin e tij familjarisht në nën 
shtetsinë Shqiptare, vendosi 1' au .ori 
zohen Zyrat somper.nre me rr-glis 
true të sipër· përmend.iuin familjarisht 
në nënshrerdn shqiptare në mënyrë 
ql tregohet këtu poshtë: 

Mathcos Malheosian, 1873 
e sheqja Madalein-! ,, 1885 

1911 
1912 
1914 

Sekretar' i Pë g;:!h<!h~m: 
f zedin Besliiri d. v. 

e bija Huguet,e " ,, ,, Lvçie " 
i biri Ser go ,. 

V e n cl i ml 
Nr. 839 me 19.IX.929. 

Këshilli Ministruer në mbledhjen 
e Tij të sotëshme të mbaium nën 
kryesine z. Kosta Kotta, Kryeministër, 
Ministtir i P. të Mbrendshem e Zav. 
Minlstr' i P. të Jashtme. me anëtarë 
Z. Z. Abdurrahman Dibra, Ministr' i 
Arsimit e Zav Ministr' I Drejtësis, Mil 
to Tutulani Ministr'i Financwe, Saii 
Vucitern Mtnistr' i P. Botore, Musa 
Juka Ministr'i Ekonomis Kombëtare, 
tue past! në bisedim shkresën Nr. 
734 d· 18-Xl 929 të Ministris P, të 
Nbrendshme, me të cilën kërkos re 
gjistvimin në nënshtetsin Shqiptare te 
Z. Emin Plavës Krpenëpnnës i Post 
te tegralave në Kavajë, vendosi t' auto· 
rizohet Zyrat Kompetente mt. bamë 
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gjith Icrrnaliretet e duhuna mbi 'irre 
gjirrlmin e tij në nënsht-tstn shqiptare 
mbasi gëzon gjithë cilsit e lypuna 
prej 'lipjit për këtë qëllim. 

Zav. ~:ekretar' i Përgjithshëmr 
Izedin Beshiri d, v, 

të detyruem me zanjen e tij. 
Për plotësimin e veprave të për 

mënduna i asht shkrue Prokuroriës 
Shtetit dhe në mbështetje të nenit 
371, 372 të procedurës penale shpa 

vra lë qujtunin Islam Hasanin Golal I net ky vendim. 
K1ye1ara e Gjykatts së Shk. I ri!, 1 Kukës më 30.VIII.1929 
Kosovë që prej datës shpalljes të kë- · 
ti vendmt të pandehunit për.nendun 

Giykt. Fillor. 
Akt-Gjykim 

Shp. e Gjyqeve 
Mbasi nuk asht zrnuu ,\t\u.:;tafl i 

biri Fatzlija banuës Golai Qi pande 
het se me d. 5-VIII 929 ditën e ka 

--- 
Komis joni për l\rita 
limin e nëpunsave 

në KryeqyiC!t i nep dhetë .1itë afat, për me u pre- 

sh · li' bi · ti · f ti zantuë ppra 'gjykatës Në kjoftë se pa Je m 1 zgja mun a a t . . . . .. d . I zoo I. rë me vullnet të Popullit .• • • • • nuk I paraqitet gJykilës mbrën a kë- · 
te adjudikates mbi shtepi- . f . .. h k d . Mbret i Shqiptarvet t1 a au vërteto et se nu on me Ju 

J• at e nepusseve b. ct 1 .•.. dh kë t k h. '\ Gjykata Fillore e Tiranës e përba- 1n e ll?IE', e. ess u ·a me u s l·, . . . 
Komisjoni për Instalimin e nepun k ë . . ë ë k iu me prej Z. lzet Leskovikut G1yk. Fi- .. · .. . .. u g1yq1 o .. munges , a:1 me . . . · . 

savet ne Kr ·eqytet ne mbledhien e ti] . . d . . .1 k . ik : lluer I asistuern prej Sekretarit Asllan . .. . . di rrëzu : të r [ta: CIVI t>, a me JU SI • ' . 
të sodeshme tue pasun në b1se. im ,, . . . , . .. I' i La les në gi;qin qi rrodhi në mungesë 
shkresat e p irsqituna 0~1 shoqnia e ve~ ruë pësurua dhe mt: as n1e m • , .. . . di ~ . . ,. . . . . : e me dyer te hapuna në pa ten e ndryshme t'ineresueme për ndertlmln nyrë nuk ka me pase të dreitë anki- : . . .. S . 

h · ·· ·· ë · 1 ë 1 . • • b , ngre hun prei Prokurories se htetit e s tëpiiav. t te n punsave mn r c • mi mbi veprimet e amuna. : _ . · 
llat k·~rkojnë nii zgiatlm af1tit për pa- Të gjith giendarmët e policët janë ~ në ernen të së dreites botnore. 
raqir en e ofertave të përkaëshme ,, d . 

1•• 
: KUN D R A të etyruem me za11en e IJ. , • • 

dhe ketë për arsy" se. nuk kan pasun .. .. . . : I) Tasim Toto, Progonati I Kur· 
k hë ·· · t.ë ·· të t •d' b ··1 Per plotëslmin e yeprave te p.r- o te mia per s u Jue av e . . ... vele shit. II) Sotir Dhiamaoti nga Ja- 
nevuishme pë r paraqitjen e of.rtave menduna t asht shkrue . Prokuroriës . . . 

. . . .. .. . .. . ni:1. lii. Sotir Manga I oga Prograde- në fj~të, rue pasë grenin, t' arsyshme Shtetit dhe ne mbështetje re nenit . . . 
kërkesat në fjalë vendosi pranimi i tyne 371, 372 [ë procedurës penale shpa- : ct shofer e banues në Tiranë. 
dhe si datë për matjen e of errave të 11 t k ct· : T E P A N D E H U N e y ven im. 
sipëtregueme caktoj dirën 20 Tetuer Kukës më 30. Vl!I. J 929 
929 n' orën 1 O paradreke. - Gi Ftll Jyqt I or. Tiranë, me 30 Shtatuer 929 ' 

Kryetari i Komisionit për Inst. e I **• 
Nëpu?s~ve.t . I Mbasi nuk asht zaoun • Bairam i 

Mtn,strt 1 P. Botore , biri Katili banuës Trektan qi pandehet 
S. Vuçrterni d. v. I d 13 JO 928 ditë k 1·· . - · se me . · · 1 e a vra e ngarkohen ti( denuemve. 

j • Romauda e Mbrojtjes quitunin Arif Ademi,, Golaj Kryetaria ARSYe.TLIGJORE 
. 1.(ombUtare ~ 1 

e Gjykatës . Shk. lrë ~osovë _që_ pre_! Në gipqin qi' rrodhi munglmisht 
datës shpalljes të këti vendimi, te kontra të të pandehunve Rasim Tote 

Pezullohet blerja e bata- pandehunit përmendun i nep dhetë nia Pregonati i Kurveleshit. Sotiri 
nijave dite afat, për me prezantuë para gjy. Naprart nga Pogredeci e Ppira Dhia- 

U njofton se blerja e bata- I katës. Ne kioftë se nuk i paraqitet mati ~nga janina banuesa të gjitha në 
nijave për ushtarë e ndarë në gjykatës mbrënda këti afati vërteto- Tiranë shofera pranë shoqënies Sita 
pjesë 500, për të cillat do të het se nuk don me ju bindë ligjës për shkak se me datë 28-11-929 janë 
kishim pasë ofertat e modelet , dhe kshrëu ka me u shlkuë gjyqi në zanë tue persdoi maqin automo . iii pa 
deri në mbarim të datës 15 Te- I mungesë, kan me ju rëzue të drejtat jele veprimi. 
tuer, se. mbas tajmëri mit të · civile, ka me ju sikvestruë pasunia Nga procesverbali i mbaj tun nga 
shpallun n' atë gazetë me Nr. dhe me asnii mënyrë nuk kf me pssë · ana e Gjindarmeries Pograndrcit e i 
54 d. :?6-9-29 ~htatuer u pezu- të drejtë ankimi mbi veprimet e ba- policies së këtushme qi gjinden mi- 
ll ue për tash, rnuna. dist të ektëve, dhe sa do qi nga të 

26-9-29 -' Të gjilh-:gjendarrriet e policët janë I pandehunit Sotir .\\angari ka paraqit 

Në ernen të Nalt-Madhniës së Tij 

Për shoferllik pa leje. 
VENDOSI 

Denlmin e tyne ne bazë të nenit 
3 § 7 të ligiës" mbi shërbimin e au 
tomobilsvet me nga 100 Fr. ari gjobë 
t!! sbpenzimet givkore Fr. ari 16 i BKSH
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nji leje ve pri mi për në barazim të 
datës së ngjarjes leja e veprimit për· 
mban datë 27 ·III· 929 kështu kjo nuk 
asht me nji ditë ma pssts] e në ko 
hen e ngjarjes nuk kanë pas leje për 
dorimi. 

Ky vendim i deklarum me I 1-IV-929 
mund të kuncershtohen e të diktohet. 

Tiranë me 1 I. VI (. 9.29 ~ 
Gjyq-Fillucr 

* * • 
Në emën të Raltë Madnëniaë aë 

Tij ZOGU lrë 
Me vullndet të ropullit Mbret i 

Shqiptarvet 
Gjykata Kolegjiale e Vlorës (D. 

N.) u formua nën kryesin e Gj. Fi· 
lluer Z. Mustafa Qenanit, dhe si an - 
tar N. gi. Paqtues Z. Tod Gjini dhe 
Adv. Z. Nafis Sor i, tue ndodhu ga 
ti dhe Prokurori i Shtetit Z. Vangiel 
P. Mekshi, e sekretari Z. Abdul Asa· 
lliu si protukolist ni givqin e b rmun 

Kundra 
s~10 dhe demir Hamitit nga Pia· 

ca, og1 këta i pari për grabitjen e 
dhenve të Aleks Thanasit nga Sele· 
nica natën bashkë me shokë të. pa 
njohur dhe për plagosen e qellim 
vrasje të Dinush Sinanit nga Placa, 
gji th kështu dhe per faje të tjera më 
të vogla; dhe për Demirin për hyrje 
me qellim vjedhje në shtëpi të Os 
man Azizit nga Ploca, me 4-1 927. 

· Ne gjyqin që rodhl botoisht në 
mungesën e të pandehurit me D. 
16-7-929. Trupi giykues dha [këte. 

VENDIM 
Nga ankim i ankueseve, og~ pro· 

ces verbalet e mbajtura prej autorite 
teve kompetente, mbas raport Mjek 
suer, nga dishmia e dëshrnitarve të 
dëgiuem para gjyqit, u provua e u 
vërtetua fajsia e të pandehurit Suto 
Hamitit me dehkt, për të gjitha fajet 
e sipër reshtueme, dhe në · bazë të 
nenit 222, 230, 11,, 221. të IC. P. të 

abroguem si dhe nenit 224 të atij 
Kodi, dhe nenit 448 të K P. H! ri, 
u vendos denimi i fajtorit Salo H 1- 
mitit me vdekje por mbasi vepra ka 
ngel në nisiativ të kompletueme si 
mbas nenit 62 të K. P. ja zbret ndesh 
kimin e vdekjes me 15 vjet burgim të 
randë, por mbasi i dënuemi asht faj - 
tor i ma shumë se dy delikteve që 
sjellin ndeshkim kundra tlris perso · 
nale si mbas Nr. I të n nit 70 të K. 
P. në fuqi i shton një të tretën e 
giithë ndëshkimeve të tjera që përbë 
hen prej 52 muaj e një javë; 17'.muej 
e 11 ditë burgim të rëndë," dhe ja 
shton dënimit 15 vjetësh burgim të 
randë, dhe kështu ja për mbledhë dt'! 
nimin në 16 vjet, 5 mus] .e 11 dit 
burgim të rëndë. Por mbasi të gjitha 
fajet kan ngjarë para shpalljes e Mo· 
narqis si mbas n.nit 4 te Dekretit 
Mbretoor me d. 19 ') 928 i zbret një 
vjet, dhe givsmën e ndeshkimit pra 
pambetur dhe kështu dënimin e tij ja f 
përmbledhë në 7 vjet 8 muaj e 20 dit 
burgim të rendë, por mbassi për vuel 
rien e tilla ndëshkimeve nuk ~a sta 
bili nenta përmirësuese si mbas. nenit 
35 të lgj. Apl, e nenit 14 të K. P. i 
shton një të gj shtën dhe kështu dë 
nimin e tij ja përmbledh oë 9 · nandë 
vjet e tre dit butgi-n, tue Ju· ngarku 
të gjitha shpenzimet giykore, Ky ve· 
odim u dha mungtmisht, 

Sa për Dem tr "Hamitln f cili me 
qenë se ka vdekur'. u vendos rëzim 
i së drejtës botore. 

Gj. Filluer. 
Vlonë 16. 9. 29 

Thirje 

I quajturi Qerlm Hamzai nga Mar 
kati i Konispolit me banim të paditun 
thritet për t' u prezantuem para gjy · 
karës Shkallës së I re të Gji~okastrës 

me D. 21 Tetor 1929 diten e Henë 
ora 9 para mes ditë, për t'u giykuar 
si i pandehur se pse me datë f.1}929 
ka rrkfur rendë Haxhi Bilalin nga 
Marka ti. 

Prandaj në rast të mos prezanti 
mit të t], me auen e kësaj shpallieje 
në oren dhe ditën e caktuar para U.:. 
saj Gjykate, gjyqi do të shilet në 
mungesë të tij. 

Giinok-stre, 19-9-929 
Gjyqtari Fitluer 

* * :t- 

Mbasi nulc asht zs nun Kasern i bi 
ri Rexhepi banuës 8 ca] qi pandehet 
se me d. 13 X 927 pltën e ka vra 
të quituniu Mustaf Bajram Blea] Kry1. 
taria e G·pkatës së Sh~. Irë Kosovë 
që prej datës shpalljes të ketl vendi 
mi, të pandehunit cërmenduu i nep 
dhetë dite afat, për me u prezantuë 
para glykstës, Në kioftë se nuk i pa 
rakitet gjykatës mbrenda këri afati 
vërtetohet se nuk don me ju bindë 
ligjës, dhe kështu ka me u shlkuë 
giyqi në mungesë, kan me ju rruzue 
të drejtat civile, ka me ju sikvestrue 
p suaia dhe me as një mënyrë nuk 
ka me pa-ë të drejtë ankimi mbi v.e: 
primet e bamuna. 

T! giith glendarmet e policët janë 

I të detyruem me zanlen e tij. 
Për plotësimin e veprave të për 

mënduna i aaht shkrue Prokurorlës 
Shtetit dhe .në mbështetje të nenit 
371, s72 të procedurës penale shpa 
llet ky vendim. 

Kukës më 30-Vlll-1929 
Gjyqt Fillor. 
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FL!TORJA ZYRTARE t Tetuer 1929 

THIRRJE 
I quajturi Kostan din Pana.jot 

Papajani ma parë banues pro 
vizorisht në Fier dhe tash me 
banim të pa ditur, thiret me 
u prezantua para gjyqit Filluer 
të Beratit med. I b-10-929 ora 
9 para dreke, per me u gjykue 
s_i J pandehur per se, ka çfaqur 
lojna në 1,ubllk, pa pasur le 
jen e duhur. 

Pradaj, në raste të mos pre 
zantimit të tij në diten dhe 
orën e shenueme sipër, ka me 
jtt shikue gjyqi në mungesen 
e tij. 

Shpallja e Doganave 
Listë e glanavet q! ndodhen në Magazin e doganes e 

që kan kalue një vjet e një dite 
Data e të hymit Nr. i Manifes, 

1·7 924 3-45 

Gjyq Filluer Berat 

LETER-THIRJE 
Thëritet i qualtunl Shofer 

Shehap Topulli me parë ishe 
shofer ne Berat dha tash me 
banim të paditun qi të c'faqet 
para gjyqit Filluer te Beratit st 
i pandehur me d. 5-X-9i9 ora 
9 para dite për nji çeshtje 
~ng!!,rje automobili me shpe_jtië_ 
brenda në qytet Në qoftë se i 
permenduri në daten dhe oren 
e sipër përmendur nuk. ka 
me u c'raqë para gjyqit, gjyqi 
ka me u shikue në mungesen 
e tija. 
Berat me 18-9-929 

Gj. Ftlluer 

18- 10-925 460 
20-1 O 925 460 
16 1 ·926 20 
8-10-926 410 

» " " • 
28·10-926 445 
23·ll-926 4S2 
7-12-926 518 
12-1-927 
22.1-927 28 
2-2·927 24 

15.7.927 

20-7-927 
12·8·927 

> " " ,, ... 
2-11-927 
11,12-927 
13-3·928 
26-5-928 
3-7-928 

128 
477 
120 
251 

,, . ,, 
6 7-928 
10-7 928 

364. 
375 

Me vedi 
7-11-927 
9-2 928 

446 
64 . ,, ,, 

9·9-928 · 332 

Magazinjer Manifestarl 
A. Qendro d. v. 

Marka Nr. i Kolisë Sasia Çfarsla Emni i gjasë 
1 Arkë Vegla telegrafike 

18 Thasë Pefko 
I Copë Radiator 
6 •Kosha Mustardhl! 
2 Arka Kutija Kartuçi 
2 ., T~ ndryshme 

A. A. 

E. P.O. 

F. E. K. 
P. M. 
P.R. 
M. C. 

Ind. 
F. H. 
Z. ST. 
F. B. 

S. M. 

M. M. 

V. B.C. 

8 

7887 

15885 
tla 

2345 
247i 

1032 

" Barna 
Llamba 
Maqina 
Të ndryshme 
Barna 
Alkool 
Me valixhe të 
ndryshme 

Rekllarna 

" 
I 
2 
I 
3 

,, 

" ., 
" 

" Lidhje Karjolla 
5 Thashë Leshe 
1 Strajcë Sapunë 
I Arkë Sahata 
l • Vegla kundrash 
I Koti Qilima 

266 

I Damzan 
I Deng 
l Thesë 
1 Kuti 
3 Thasë 

Gjtzap 
Mbloje Leshit 
Të ndryshme 
Saha ta 
Krypë 

Pako Zabarinë 
Arkë I hapët me kollë 

I O Thasë Fiq të thata 
85 Copë Parmënda 
1 Arkë Veg. e parrnend. 

ManHaturë 
Barë Peshut 
Alkool 

,, 
Strait 
Damz. 

1 Teneqe Voj Ullini 
12 Copë Flet Bakëri 

1 hesë Me tesha të 
ndryshme 

171 
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